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Wilgenplein 12
2951 EM Alblasserdam

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V
Opgericht
Koninklijk goedgekeurd
Tennisbanen
Telefoon
www.tennisvereniging-atv.nl

: 11 maart 1959
: 12 april 1960
: Sportpark 'Souburgh'
: 078-6913025

Vinkeslag nummer 3, juni 2022
Bestuurssamenstelling en functionarissen
Voorzitter

Victor Verberk
Westeinde 1, 2969 BK
Oud-Albas, tel: 06 22547312
e-mail: victorverberk@gmail.com

1e Secretaris

Cili Timmermans
Zeelt 50, 2954 BH
Alblasserdam, tel: 078 6919874
e-mail: timmermans.cili@ziggo.nl

2e Secretaris

Vacant

Postadres

Bas Verhoevenweg 9, 2952 BV Alblasserdam

1e Penningmeester

Johan Kranendonk
Pijlstoep 18, 2953 CS
Alblasserdam, tel: 078 6990709
e-mail: penningmeester@tennisvereniging-atv.nl
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2e Penningmeester

Jantje van der Veen
Nicolaas Beetsstraat 61, 2951 XM
Alblasserdam, tel: 078 8880465
e-mail: jantje.vander.veen@ziggo.nl

Bankrelatie

IBAN: NL66 RABO 0149578881

Functionaris
ledenadministratie

Wilco Buitendijk
Van Nesplantsoen 5, 2951 CS
Alblasserdam, tel: 06 10001405
e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl

Functionaris
afhangbord

Wilco Buitendijk
Van Nesplantsoen 5, 2951 CS
Alblasserdam, tel: 06 10001405
e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl

Functionaris
Seniorentennis

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com

VCL en VTL senioren Remco Tigelaar
De Vang 42, 2954 PA
Alblasserdam, tel: 06 24669101
e-mail: remcotigelaar@gmail.com
Functionaris
juniorentennis

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com
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Functionaris
tenniskids

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com

Functionaris
seniorentennis

Adrie Elkhuizen
Blokweerweg 62d, 2953 AD
Alblasserdam, tel: 06 30084691
e-mail: a3elkhuizen@gmail.com

Functionaris
accommodatie

Tineke Labee
De Vang 34, 2954 PA
Alblasserdam, tel: 078 6917102
e-mail: adti.waal@ziggo.nl

Functionaris
redactiecommissie

Noortje Korteweg
West Kinderdijk 103, 2953 XP
Alblasserdam, tel: 06 50266870
e-mail: noortjekorteweg@hotmail.com

Tennisschool
clubtrainer

Maximus Tennis
Yannick Lupescu
tel: 06 83 56 68 50
e-mail: jannick@maximustennis.nl
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VOORWOORD
Beste leden,
Het seizoen is in volle gang. Er wordt veel getennist en de eerste
evenementen zitten erop. Het ‘ vette bek’ toernooi van Adri was weer
een ouderwets succes. Het ouder kind toernooi was klein maar gezellig
met de pannenkoeken erbij. Ik zie al dat Jorrit dadelijk net zo snel is als
Siebe! Er komt nog van alles aan maar toch waren er te weinig
inschrijvingen voor bijvoorbeeld de pub quiz. Laat alsjeblieft weten aan
ons als je wat georganiseerd wilt zien of zelf ideeën hebt.
Iets dat het bestuur net goedgekeurd heeft is bijvoorbeeld dat je je
verjaardag in het clubhuis kan vieren. Er zitten wel wat regels aan zoals
je verder in de Vinkeslag kunt lezen maar hoe leuk is het als je een
feestje op ATV kan organiseren.
Nu begint ook het seizoen van de toernooien. Probeer het een keer. Op
elk niveau is er een toernooi. Vaak heel gezellig en zo leer je wat andere
parken en elkaar kennen. Ook allemaal inschrijven voor ons eigen club
en open toernooi! Ook de inschrijvingen voor de najaar competities zijn
al de deur uit. Zoek een groepje vrienden en probeer het een keer. Met
5 of 6 personen kun je ook keertje overslaan. Er is een risico dat het
verslavend is, en je nooit meer stopt.
Halverwege het seizoen kijken we ook even naar de financiën. Zeker
gegeven de dure verbouwing van de toiletten ziet het er goed uit. We
hebben fors subsidies toegekend gekregen.
Toch willen we de rest van het seizoen even voorzichter zijn en kijken
hoe e.e.a. verloopt. Wel willen we het succes van de nieuwe boompjes
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vergroten. Dus we gaan ook langs baan 1/2 en op het terras wat extra
boompjes planten. Meer groen, schaduw en gezelligheid.
Er staat een apart stukje over de padel plannen in de Vinkeslag. We zijn
weer iets verder gekomen toch. We hebben eigen initiatief genomen.
Ik wens jullie heel veel zomer tennis plezier. Als je niet op vakantie gaat
of je vlucht wordt gecanceld, ga je lekker tennissen. Neem wat
introducees mee want we kunnen nog steeds veel leden gebruiken.
Victor
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VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2022
Nummer
4
5

Kopij inleveren
5 september
14 november

Verschijningsdatum
Tussen 12 en 16 september
Tussen 21 en 25 november

Wilt u onze leden verrassen met een leuk verhaal of heeft u andere
belangrijke mededelingen voor ons clubblad dan kunt u de kopij per
mail sturen naar Noortje Korteweg (noortjekorteweg@hotmail.com)
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LEDENADMINISTRATIE
In de afgelopen maand is het voor de ledenadministrateur relatief rustig
geweest qua inschrijvingen. Het aantal stokt zo rond de 240 en we
hebben wel iets meer leden nodig om de vereniging gezond en
draaiend te houden. Gelukkig hebben we er wel weer 2 jeugdleden bij.
Daarom ook een oproep aan ieder lid om eens om je heen te kijken wie
in de familie/kennisen/buren/vriendenkring tennis wel leuk lijkt en deze
persoon gewoon een keertje mee te nemen naar ons mooie tennispark.
Bepaalde toernooien en evenementen lenen zich hier uitstekend voor.
Ook oud-leden die af en toe op ons park zijn zijn van harte welkom als
lid.
De aanbieding dit jaar voor nieuwe leden geldt nog steeds, 125 euro
voor volwassenen en 50 euro voor junioren. Inschrijven graag direct via
onze website zodat ik alle details compleet bij elkaar heb staan.
Onze nieuwe leden zijn:
Junioren:
Yve van Rossum
Cas van Reenen

Wij wensen u een gezellige tijd bij A.T.V. ,
Wilco Buitendijk,
ledenadministratie
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PADEL BANEN
Beste leden,
Even een klein berichtje over de padel banen. Je kent mijn frustraties
met betrekking tot de gemeente. Wel hebben het niet in eigen hand
gegeven dat we in een stichting zitten met de andere sporten.
Toch hebben we afgelopen weken wat vorderingen gemaakt. Er zijn
landmeters geweest en vervolgens hebben we op eigen initiatief een
sonderings onderzoek laten doen. Ik had er nog nooit van gehoord
maar sommigen van jullie vast wel. Het betekent dat er wel tot 80 meter
diep geboord is. Zo kijkt men hoe de bodem er uit ziet. We hebben dus
ook het rapport nu dat de padel bouwers nodig hebben om te kijken
wat de bodem belastbaarheid is.
Ondertussen is er ook een nieuw college. Heel binnen kort ga ik op
kennismakingsgesprek en de eerste nieuwe GRSS vergaderingen
worden gepland. Dan zal ook heel snel duidelijk worden dat alle
sportverenigingen padel banen willen. We hebben al contact met
Hockey en voetbal en men staat te trappelen.
Uiteindelijk komt het natuurlijk op geld aan. Zowel de gemeente
Alblasserdam als de gemeente Molenlanden zullen moeten bijdragen.
Dat wordt echt nog wel een hele toer om allemaal te regelen. Ook zal
de huur weer verhoogd worden voor iedereen. Gemiddeld echter levert
padel 70 leden per baan op. Dus dat komt goed.
Ondertussen hebben we afgelopen week ook een echte offerte
aangevraagd, Het plan is vier banen aan te leggen op het grasveld
tussen de Hockey en ATV in. Komende weken gaan we een exploitatie
plan schrijven. Het idee is dat ATV het padel park gaat beheren.
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Afijn, ik ben een enorme optimist maar dat is ook nodig. Anders gaan
dit soort projecten je tegenstaan.
Namens de padel commissie (Siebe en Remco) gaan we komende
weken alles er aan doen om het project goedgekeurd te krijgen. Dat
zou een enorme boost voor ATV en Souburgh kunnen worden.
Victor
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HUREN CLUBHUIS
We hebben iets nieuws voor jullie. Om de binding met de club te
versterken en om meer mensen door ons clubhuis te krijgen (lees de
bar), hebben we besloten dat we af en toe zullen toestaan dat leden
een prive feest mogen geven in het clubhuis.
Veel andere verenigingen doen het ook. Zolang je het clubhuis niet
professioneel gaat uitbaten vindt de gemeente het ook goed. We gaan
het niet uitgebreid uitleggen maar een keer in de Vinkeslag is prima.
Natuurlijk betekent het wel dat we een aantal afspraken moeten maken;
o Je meldt je aan bij een bestuurslid. Dit bestuurslid begeleidt het
feest.
o We verhuren alleen aan leden. Dus de aanleiding is een
verjaardag of trouwfeest van een lid.
o De bardienst moet goed geregeld worden. Dus alleen leden
achter de bar, het bestuurslid neemt contact op met de
barcommissie i.v.m. inkoop. Het liefst huur je een lid in om de
hele avond bardienst te doen.
o €100 borg.
o Alleen drank van ATV tegen normale prijzen afnemen.
o €25 opslag voor nieuw frituurvet indien gewenst.
o Er is in ieder geval 1 tennisbaan beschikbaar. Indien mogelijk
mag ook meer maar tennissende leden gaan voor.
We komen vast nog meer regels tegen. Hoe dan ook we denken dat dit
leuk is voor de leden en onze binding en omzet. De huur is dus nul
maar ATV heeft voordeel bij de baromzet.
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We zullen streng controleren en houden het recht voor eea terug te
draaien maar het hoort tegenwoordig een beetje bij het
verenigingsleven.
Dus, word je 50, ga je trouwen of wil je je gewoon je verjaardag vieren,
meldt je aan. Dan gaan we het proberen.
Victor
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INSCHRIJVEN ATV TOERNOOIEN GEOPEND
De inschrijvingen voor onze clubkampioenschappen (jeugd en senioren)
zijn weer geopend, evenals de inschrijvingen voor ons ATV SNS Open
toernooi. Onderstaand vind je de gegevens en de links om in te
schrijven. Leuk als jullie allemaal meedoen!
Clubkampioenschappen:
11 juli t/m 17 juli 2022
Klik hier om je in te schrijven
ATV SNS Open toernooi:
3 september t/m 11 september 2022
Klik hier om je in te schrijven
Inschrijven voor de clubkampioenschappen kan ook door een mailtje
naar siebeversendaal@gmail.com te sturen met je naam, de naam van
je dubbelpartner (eventueel), de onderdelen waaraan je mee wilt doen
en je verhinderingen.
Mocht je vragen hebben over een of meerdere van deze toernooien,
kun je het beste contact opnemen met Remco of mijzelf.
Groeten,
Siebe
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KAMPIOENEN!
De voorjaarscompetitie zit er weer op, en Remco en ik hebben de teams
voor het najaar reeds ingeschreven. Graag feliciteren wij het team van
Ciska, Davina, Rian, Cynthia, Kyra, en Britt met hun kampioenschap in de
vrijdagavond dames dubbel competitie.
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Bedrijfskleding
Borduren/bedrukken
Relatiegeschenken
www.ckborduren.nl
info@ckborduren.nl
06-18347333
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