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Algemeen
Afgelopen jaar is anders gelopen dan in het begin van het jaar werd verwacht en stond geheel in het
teken van de COVID-19 pandemie. Medio maart ging het park volledig op slot. Deze sluiting had ook
grote gevolgen voor de voorjaarscompetitie, namelijk dat deze in zijn geheel niet is doorgegaan. Ook
overige activiteiten moesten worden geannuleerd. Gelukkig konden we begin mei het tennisracket weer
uit de tas halen, om met enkele beperkingen toch weer het leuke tennisspelletje te spelen. De
najaarscompetitie ging veelbelovend van start, maar helaas is deze halverwege weer gestaakt. Tot op
heden kan er alleen nog maar gesingeld worden. In de uren dat er getennist kan worden, zijn de banen
goed bezet. Het bestuur heeft geconstateerd dat de leden zich goed houden aan alle opgelegde
beperkingen en regels. Waarvan dank!
Bestuur
Het AB bestaat uit 7 personen: het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)
aangevuld met de voorzitters van elke commissie. Het algemeen bestuur (AB) heeft in 2020 vijf keer
vergaderd (21 januari, 12 mei, 7 juli, 25 augustus en 3 november (online)).
Informatievoorziening
• 6 nieuwsbrieven over het gehele jaar verstuurd
• Verenigingsactie Plus/AH → € 81,80 ontvangen
• Rabo ClubSupport → € 615,94 ontvangen
• Grote Clubactie → € 729,60 ontvangen
Tennistraining terugblik 2020 (met dank aan Andre & Liset)
Het was een bijzonder jaar, eerst tennissen en toen niet meer. De jeugd kon gelukkig weer snel aan de
slag. De senioren volgden hierna.
Maar het was vooral het jaar van flexibiliteit en loyaliteit van de vereniging. Elke keer werd er op tijd
ingespeeld op de mogelijkheden en kansen, waarvoor onze dank.
Wij vinden het geweldig dat we (bijna) het hele jaar door hebben kunnen tennissen en nog steeds.
De jeugd traint op dinsdag, woensdag of donderdagmiddag in de kleuren blauw, rood, oranje, groen en
geel. Leuk om te zien is dat diverse jeugdleden al 2x keer in de week trainen. We zien vooral plezier en
belevenis en daardoor vooruitgang.
Door diverse acties van vereniging hebben wij veel nieuwe leden op training. Enthousiaste
nieuwkomers, maar uiteraard zijn onze vaste cursisten op stoom voor de competitie in 2021.
Vertrouwenscontactpersonen terugblik 2020 (met dank aan Rianne Hogeslag)
Over het afgelopen jaar is niet veel te melden vanuit de vertrouwenscontactpersonen. I.v.m. corona
hebben er geen overleggen plaatsgevonden met andere sportverenigingen uit de gemeente. En
daarnaast zijn er bij ons ook geen meldingen binnen gekomen.
Ledenadministratie (met dank aan Martin Jansen)
In 2020 is ons ledenaantal met 2 gedaald van 227 naar 225. Dit zijn de leden met een KNLTBlidmaatschap; daarnaast hebben we door de extra Winterchallenge actie nog 12 tijdelijke leden. Deze
actie loopt tot 31 maart en zal nog zeker een aantal vaste leden opleveren.
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In 2019 is het aantal KNLTB leden teruggelopen naar een 549.000. In 2020 schijnt de KNLTB veel leden
hebben gewonnen doordat tennis één van de weinige sporten was die tijdens de corona crisis door
doorgang konden vinden. Cijfers hierover ontbreken nog.
Onderstaande figuur laat het verloop bij ATC Wijhe in 2020 zien.

•
•

Onderaan de streep hebben we 3 senioren extra en 5 jeugdleden minder. De daling van het aantal
jeugdleden komt zeker door het niet doorgaan van de schooltennis vanwege de Corona pandemie.
De grafiek laat zien dat er ook dit jaar weer 25 opzeggingen zijn geweest: 13 senioren en 12
junioren. Door de acties hebben we het ledenaantal min of meer gelijk kunnen houden. Het is dus
zeer belangrijk om de acties voor ledenwerving door te zetten.
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Hieronder is het aantal leden dat opgezegd heeft vanaf 2016 te zien.

Gemiddeld verlaten 27 leden per jaar onze vereniging; dit is meer dan 10% van ons totaal! Niks doen zal
dus onmiddellijk tot een daling van het aantal leden leiden.
Hieronder zie je het ledenverloop van de afgelopen zeven jaar voor de senioren en junioren.

Het aantal senioren blijft min of meer stabiel door de jaren heen; het aantal jeugdleden is na jaren van
groei weer wat afgenomen.
Onderstaande grafiek laat de leeftijdsverdeling zien in aantallen. Duidelijk is te zien dat de groep 13 t/m
17 en 18 t/m 29 ondervertegenwoordigd zijn.
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Hieronder zie je de leeftijdsverdeling in de 4 segmenten uitgedrukt in een percentage. Hier valt met
name het lage percentage van de groep 18 t/m 39 op.

Ondanks het feit dat de leeftijdsopbouw niet ideaal is, kan er geconcludeerd worden dat ATC Wijhe een
gezonde vereniging is met een flink aantal jeugdleden. De vereniging leeft en dat komt zeker door de
inzet van alle vrijwilligers. Op naar het volgende jaar.
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Vanuit de commissies
Onderstaand een terugblik op 2020 van alles commissies.
JAARVERSLAG 2020
TECHNISCHE COMMISSIE – door Adri de Koning
In 2020 bestond de technische commissie uit de leden Machteld Voskes, Gerda Beltman en Adri de
Koning. Adri is de voorzitter en verenigingscompetitieleider. De belangrijkste taak van de technische
commissie is de organisatie van de verschillende regionaal en landelijke aangeboden competitievormen.
Aan de Sallandse Wintercompetitie 2019-2020 hebben 7 teams deelgenomen. Helaas kon de competitie
niet worden afgemaakt in verband met de corona regels.
De voorjaarscompetitie van 2020 hadden zich 14 teams opgegeven. Door de corona is deze competitie
wel begonnen, maar niet afgemaakt.
De najaarscompetitie werd, door het niet doorgaan van de voorjaarscompetitie, omgedoopt tot
competitie 2020. Hiervoor hadden zich dezelfde 14 teams opgegeven. Doordat de teams op de
vrijdagavond op tijd moesten spelen, konden alle 8 teams op onze eigen banen spelen. Wel moesten
twee teams van 19.00 tot 21.00 uur en de andere twee teams van 21.00 tot 23.00 uur spelen. De eerste
groep moest om 23.00 uur de kantine verlaten om ruimte te maken voor de tweede groep. Zo konden
we aan de coronamaatregelen voldoen. Toen ook de kantines niet meer open mochten, zijn er nog 2
wedstrijden gespeeld, maar ook dat mocht op het laatst ook niet meer. De competitie 2020 werd
stopgezet.
Komend jaar (2021) hebben we 15 seniorenteams voor de voorjaarcompetitie ingeschreven. In principe
komen de teams in de klasse uit waar ze recht op hebben. (Dus bij promotie een hogere – en bij
degradatie een lagere klasse) Voor twee teams hebben we promotie aangevraagd: het 1e damesteam
17+ van de vrijdagavond naar de 3e klasse en het gemengd dubbelteam 17+ van de zaterdag naar de 3e
klasse. Dit voorjaar hebben we 9 teams op de vrijdagavond. Doordat de KNLTB heeft besloten dat er op
de vrijdagavond in de competitie 5 wedstrijden om de week gespeeld gaan worden, kunnen in principe
alle teams hun wedstrijden op ons eigen park spelen. Wel zullen we steeds een heren- of damesteam
een week eerder hun wedstrijd moeten spelen omdat de ene week de gemengde teams en de andere
week de heren- en damesteams spelen.
We hebben 1 gemengd team en 8 heren- of damesteams. De ene week zullen er daardoor 2 teams en
de andere week 3 teams thuis spelen. Om aan de anderhalve meter te kunnen voldoen, moeten we wel
een tent neer gaan zetten voor het derde team.
We moeten natuurlijk wel afwachten of de kantines tegen die tijd open mogen en of er überhaupt
gespeeld mag worden.
JAARVERSLAG 2020
SPONSORCOMMISSIE – door Martijn Endeman
Ook voor de sponsorcommissie is 2020 een uitermate bijzonder jaar geweest door de Coronacrisis. Vele
ingeplande activiteiten en competities zijn helaas afgelast of ingekort, hierdoor ook minder
sponsormomenten geweest.
Daarnaast bestaan veel van onze trouwe sponsoren uit kleinere ondernemers en bedrijven, ook zij
hebben veel last gehad van de economische ontwikkelingen en beperkingen door Corona. Als bestuur
en sponsorcommissie hebben we met hen meegedacht en is er contact geweest over een eventuele
aangepaste bijdrage. Het overgrote deel is de club onverkort blijven sponsoren.
Wij hopen voor 2021 weer wat meer activiteiten en tennisplezier te kunnen hebben en bovenal
gezondheid voor iedereen!
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JAARVERSLAG 2020
JEUGDCOMMISSIE – door Reinoud Hoekstra
De bezetting van de jeugdcommissie: Folkert Hilarides, Marjolein Leers en Reinoud Hoekstra. Reinoud is
voorzitter en woont de AB-vergaderingen bij.
Helaas is er door de Corona een aantal dingen niet door gegaan
- Geen schooltennis
- Geen PENN&INK Ouder-Kind toernooi
MAAR WEL
- Friday Fun Tennis
- Gestart met voorjaars competitie, 7 teams
- Zomerchallenge met BBQ → mooi weer en veel gezelligheid
- Corona clubcompetietie, kleine 20 deelnemers
- Winter tennisclinic in Ramele georganiseerd door Andre en Liset
JAARVERSLAG 2020
SPORTCOMMISSIE – door Jenny Nijland
De bezetting van de sportcommissie: Jenny Nijland, Erwin Kroeze, Maarten Kinds, Loes Kerkdijk,
Annelies van Loo en Glenn Raucamp. Jenny Nijland is de voorzitter, Erwin Kroeze woont de ABvergaderingen bij.
In de loop van 2020 is Patrick gestopt en is Maaike Nijland overgestapt naar de functie van secretaris
binnen ATC. We hebben hier gelukkig goede opvolgers voor kunnen vinden, Annelies van Loo en Glenn
Raucamp.
Het verslag van afgelopen jaar is om bekende redenen een stuk korter dan het jaar daarvoor……
De eerste en tevens ook laatste activiteit is het Knalkurken toernooi op vrijdag 03-01-2020.
Dit was zoals gebruikelijk een supergezellige en sportieve avond met 7 volgeplande rondes en
spannende partijen.
Daarna waren de voorbereidingen voor het Landentoernooi, wat in 2019 een succes was, in volle gang.
Maar helaas in maart kwamen de regels i.v.m. COVID-19 en moesten we dit cancelen.
De Toss-avond op maandag is gedurende het jaar wel doorgegaan. In aangepaste vorm uiteraard:
Kaarten werden niet uitgedeeld, maar werden op gepaste afstand laten zien. Als dubbelspel niet
toegestaan werd, werd er gesingeld. En de nazit was er helaas ook niet bij. De Toss-avond is een mooie
manier om ervaring op te doen en andere leden te leren kennen.
Kortom een sportief maar zeer kort tennisjaar!
JAARVERSLAG 2020
KANTINECOMMISSIE – door Henk Spanjers
Het jaar 2020 begon prima voor de KC. Met de komst van Sayen en Ivonne hadden we de KC weer op
sterkte. De eerste uitdaging was een goed systeem te maken voor het invullen van de kantinediensten
omdat de pasjes niet meer jaarlijks worden opgehaald. Sayen en Rémon hebben een prima systeem
ontwikkeld wat in de praktijk heel gemakkelijk was en ook door onze leden prima is opgevolgd. Hierdoor
geen problemen met de kantinediensten. Toen echter in maart corona toesloeg moest er wel het een en
ander geregeld worden. De inkopen voor de competitie waren net gedaan zodat we met aardige
voorraden zaten. Gelukkig is dat allemaal goed opgelost. In de korte tijd dat we wel weer open mochten
hebben we nog wat omzet gedraaid maar je zult begrijpen dat de jaaromzet een fractie is van andere
jaren. Omdat er geen competitie of toernooien waren, hebben we als KC een heel rustig jaar gehad. We
hopen als KC dat we in 2021 het weer gezellig ouderwets druk krijgen.
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JAARVERSLAG 2020
PARKBEHEER COMMISSIE – door Henk Spanjers
De PBC bestaat uit: Henk Kleinhuis, Wim Kok, Jan ten Broeke, Johan de Klerk en Henk Spanjers. Erik
Nijkamp doet al het schilderwerk en kunnen we ook tot de PBC rekenen.
COVID-19 houdt geen rekening met het groeien van het gras en het vuil en blad wat op de banen valt.
Ook de rommel/kleding die op of om de banen achterblijft is bijna gelijk aan andere jaren. Daarom is
wat dat betreft het werk van de PBC nauwelijks veranderd. Wel er in het begin van de crisis het nodige
extra werk bij. De juiste looprichtingen aangeven en het plaatsen van instructie en aanwijzingsborden.
Elke vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur worden de banen door de PBC onderhouden.
Bovenstaande vrijwilligers zorgen ervoor dat de banen er perfect bij liggen d.m.v. het uitvoeren van het
onderhoudsplan wat bij onze banen hoort. Andere werkzaamheden zoals het onderhouden van het
groen in de ruimste zin van het woord en het onderhoud aan de gebouwen is ook een taak die door de
PBC wekelijks wordt uitgevoerd.
Dit jaar zijn we begonnen om de Haagbeuk drastisch in te korten. Het werd te gevaarlijk om met
draaiende apparatuur op een keukentrap de heg te scheren. Ook voor de PBC geldt veiligheid voor alles.
Het scheren van de van de haagbeuk (160 meter) is een hele klus die toch elk jaar weer terugkomt.
Ondanks Corona gingen de controles door b.v. brandweer, gaswacht, apparatuur, keuringsdienst etc,
etc, gewoon door. Iemand van de PBC was hierbij aanwezig.
Begin dit jaar hebben we problemen gehad met de baanverlichting. Hierbij heeft de PBC ook de nodige
hulp verleend met het meerdere keren helpen opbouwen van de rolsteiger.
Voor de aanvang van de competitie heeft de PBC nog een tent opgezet omdat de kantine niet geopend
mocht blijven. Helaas moest snel daarna de competitie worden beëindigd.
De extra inspanningen tijdens competitie en toernooien vielen dit jaar weg zodat we voor dat gedeelte
over een rustig jaar kunnen spreken.
Het doet de PBC dan ook goed dat we regelmatig de complimenten van onze leden, de bezoekers, en
het bestuur mogen ontvangen.
Tot slot
Het bestuur wil iedereen die op wat voor manier dan ook heeft klaargestaan heel hartelijk danken voor
de inzet. Zonder deze inzet is een goed functioneren van onze vereniging minder eenvoudig en vele
malen kostbaarder. De vereniging leeft en is van ons allen! Op naar een nieuw sportief jaar! Dank!
Maaike Nijland
secretaris ATC Wijhe
2 maart 2020

