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Algemeen 
Afgelopen jaar hebben we dankbaar gebruik gemaakt van onze nieuwe kantine: wat een succes! Met 
hulp van Esther de Witte (interieurspecialist) is het een gezellig geheel geworden. Met recht trots! Het 
was relatief een rustig jaar, met gelukkig geen gekke of vervelende dingen. Ronald heeft besloten na 
deze ALV te stoppen als voorzitter en een nieuwe voorzitter wordt vanavond voorgedragen. 
 
Bestuur 
Het algemeen bestuur (AB) heeft in 2018 5 keer vergaderd op: 6 februari, 3 april, 22 mei, 16 oktober en 
27 november. Het AB is ongewijzigd en bestaat uit het dagelijks bestuur (DB: voorzitter, penningmeester 
en secretaris) aangevuld met de voorzitters van elke commissie. Het AB bestaat totaal uit 7 personen. 
  
Tennistraining terugblik 2018 (met dank aan Andre & Liset) 
Wij kijken met een sportieve en enthousiaste blik terug. Veel tennisjeugd die in alle competitievormen 
meedoen, maar ook op verenigingsniveau Friday Fun Tennis. Heerlijk om alle kinderen, van rood tot 
geel, in alle enthousiasme bezig te zien met het tennisspel en andere activiteiten. De nieuwe actieleden 
maken grote stappen op de baan, goed om te zien dat ze meedoen aan alle activiteiten die door de club 
georganiseerd worden. Op naar de competitie voor deze leden.  
 
Website, Facebook en de nieuwsflits 
Onze website is nieuw! Net als de kantine; fris en hip! Met dank aan sponsor MITSN. Facebook wordt 
veel gebruik om nieuws snel te verspreiden en in 2018 is onze nieuwsflits 3 in jouw mail verschenen. 
 
Vertrouwenscontactpersonen 
De zorg voor een veilige omgeving bij ATC is essentieel om een situatie te scheppen waarin alle leden 
vrijuit en ongestoord kunnen sporten. Sportbeoefening en -beleving horen prettig te zijn. Het bestuur 
van ATC heeft een gedragscode opgesteld om de gewenste omgangsvormen te kaderen. Binnen ATC zijn 
er 2 vertrouwenspersonen (Jeroen de Croon en Rianne Hogeslag) tot wie men zich kan wenden. 
 
Ledenadministratie (met dank aan Martin Jansen) 
In 2018 is ons ledenaantal gestegen van 233 naar 235! 
 
Ondanks dat de ledenaantallen van de KNLTB nog steeds dalen (zie onderstaande blauwe lijn), is ATC is 
in staat geweest om vanaf de 2012 licht te groeien:
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Onderstaand figuur laat het verloop over 2018 zien 
 

 
 
• Via de actieaanbieding ATC Deal 2018 hebben we 10 tijdelijke seniorleden binnengehaald waarvan 

er 5 het lidmaatschap verlengd hebben. 
• Via de schooltennis actie hebben we 5 nieuwe jeugdleden geworven. Tijden de start van het 

jeugdseizoen zijn er nog 7 leden bijgekomen. 
• De Zomerchallenge actie heeft 17 tijdelijke leden opgeleverd. Via de daaropvolgende kortingsactie 

zijn er 5 senioren lid geworden.  
• 12 senioren en 7 junioren hebben het lidmaatschap opgezegd. 
 
 
Hieronder zie je het ledenverloop van de afgelopen zeven jaar en de leeftijdsopbouw 
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Het aantal seniorleden is met 2 gedaald. Het aantal jeugdleden is met 5 gestegen 
 

 
 
Bovenstaande grafiek laat zien dat de jeugdleden tussen de 13 en 17 jaar en de jongeren tussen 18 en 
29 jaar ondervertegenwoordigd zijn. Om jongeren tussen de 18 en 25 te werven is de contributie voor 
deze leeftijdscategorie gehalveerd. Dit heeft echter nog niet geleid tot een toename.  
 
 
Hieronder zie je de leeftijdsverdeling in de 4 segmenten 
 

 
 
Zoals eerder gezegd blijft de groep van 18 tot en met 39 jaar blijft met 10% ondervertegenwoordigd. 
Hoewel deze doelgroep wat moeilijker te bereiken is moeten we als vereniging blijven proberen om in 
deze leeftijdscategorie leden te werven. Ideeën om dit vorm te geven zijn van harte welkom. 
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Vanuit de commissies 
Afgelopen jaar zijn alle commissies weer erg actief geweest. Onderstaand een terugblik op 2018. 
  
 
JAARVERSLAG 2018                                                                                SPORTCOMMISSIE – door Jenny Nijland 
De bezetting van de sportcommissie is onveranderd gebleven, zij bestaat uit: Maarten Kinds, Maaike 
Nijland, Loes Kerkdijk, Erwin Kroezen, Patrick Vreeswijk en Jenny Nijland. Jenny is voorzitter, Patrick 
woont de AB-vergaderingen bij. 
 
Er zijn afgelopen jaar weer toernooien e.d. georganiseerd door de sportcommissie: 
• Het Knalkurken toernooi op vrijdagavond 5 januari was weer een daverend succes! Een gezellig en 

druk bezochte tennis avond. De banen waren 7 rondes volgepland. 
• Er is een enquête rondgegaan tijdens het Knalkurken toernooi, en later naar de leden gemaild, hier 

is informatie uitgehaald om de wensen van de leden duidelijk te krijgen rondom toernooien en 
activiteiten bij ATC. Wat vooral naar voren kwam is dat een toernooi niet te lang moet duren, dat als 
een activiteit samengaat met een hapje en drankje dit gewaardeerd wordt en dat er voldoende 
activiteiten gepland worden op de club om aan mee te doen. 

• 22 juni was het Midzomernacht toernooi. Met veel spannende wedstrijden, leuke reacties en 
uiteraard gezellig na borrelen! 

• Op zondag 8 juli is het Penn&Ink/Ouder-kind toernooi georganiseerd. Maar liefst 64 deelnemers. 
Samen met Mark en Felice de Lorme is dit een geweldige dag geworden voor jong en oud. Sportieve 
wedstrijden, inclusief speciale gebakjes en aan het eind een snackwagen. Voor herhaling vatbaar! 

• Van 5 tot en met 9 september vond het Clubtoernooi plaats. Samen met sponsor Slagerij Ruiter 
hebben we er een leuk toernooi van gemaakt met op zaterdag overheerlijke spareribs en 
hamburgers voor de kinderen. En vanuit de kantine waren er speciale biertjes te verkrijgen. 

• Op 7 oktober was het Landentoernooi gepland, ondanks voldoende deelname kon dit helaas niet 
doorgaan wegens dubbele boeking van de banen. Niet getreurd; dit culinaire en sportieve 
evenement wordt alsnog georganiseerd op zondag 31 maart 2019. 

• Het jaarlijkse Open Toernooi was een succes. In totaal 139 deelnemers! Er waren veel positieve 
reacties over de flexibele opstelling qua verhinderingen. Dit is elk jaar weer veel werk, maar wordt 
dus zeker gewaardeerd. Er zijn mooie finalewedstrijden gespeeld. De verloting van de taart elke dag 
was weer een succes. Nieuw dit jaar waren de gereserveerde tafeltjes met een schaaltje lekkernijen 
als een team van de baan af kwam. Dit werd zeer enthousiast ontvangen! 

• Daarnaast zijn de bridgeavonden in de wintermaanden vermeldenswaard. 
• De regionale 50+ tennisuitwisseling wordt geregeld door Piet Hendriksma, deze vinden plaats elke 

2e dinsdag in de maand. 
• Afgelopen jaar zijn de toss avonden op de maandag ook veel bezocht, veel nieuwe leden maken hier 

gebruik van om ervaring op te doen, en andere leden te leren kennen. 
• En de toss ochtend van de 55+, elke 1e vrijdag van de maand. 

 
Kortom een sportief tennisjaar! 
  
 
JAARVERSLAG 2018                                                                              JEUGDCOMMISSIE – door Mark Nijkamp 
In 2018 heeft de vereniging het aantal jeugdleden weer zien stijgen. Eind 2017 was het aantal 
jeugdleden 61. Per eind 2018 hebben we nog steeds een geweldig aantal van 66 jeugdleden. 
 
In 2018 zijn veel activiteiten voor de jeugd georganiseerd. 
Een aantal opvallende activiteiten onderstaand verder toegelicht. 
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• Schooltennis | In maart 2018 heeft A.T.C. Wijhe wederom schooltennis georganiseerd. Bijna 400 

leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen in Wijhe en Boerhaar hebben kennis gemaakt 
met de tennissport. Samen met de gymdocent, de clubtrainers (Andre en Liset), vertegenwoordigers 
van de jeugdcommissie en vele seniorenleden kregen de kinderen tennisles. De jeugdcommissie wil 
alle seniorenleden die hierbij hebben geholpen, bedanken voor hun inzet. Het schooltennis heeft 
geresulteerd in 10 nieuwe actie-jeugdleden, waarvan er 8 ook echt lid zijn geworden. 

• Friday Fun Tennis | De FFT hebben we in het voorjaar weer 4 keer gehouden.  Ongeveer alle 
kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar hebben meegedaan. De laatste FFT was extra feestelijk met een 
BBQ. De gemiddelde deelname was dit jaar zo’n 30-35 kinderen. In 2019 gaan we hiermee verder.  

• Competitie| In de voor- en najaarscompetitie deden in totaal 10 teams (Rood, Oranje, Groen en 
Geel) mee. Nog niet eerder hebben we met 10 teams deelgenomen aan de competitie. In het 
voorjaar zijn twee Groen teams kampioen geworden. In het najaar werd de Rood competitie 
begeleid door André en Liset, wat enorm veel positieve reacties heeft opgeleverd. 

• Penn&Ink Ouder Kind toernooi | In juli is het Penn&Ink Ouder Kind toernooi gehouden. Dit was een 
groot succes en we kijken nu alweer uit naar het volgende toernooi! 

• Tennis Instuif | Voor de (jonge) kinderen van groep 1 en 2 hebben we een tennis instuif gehouden. 
Hierdoor zijn er drie jeugdleden bijgekomen.  

• Clubkampioenschappen | In het najaar zijn er clubkampioenschappen voor de jeugd georganiseerd. 
Dit viel samen met de clubkampioenschappen voor de senioren, wat positief is bevallen.  

• Tenniskamp & Poffertjestoernooi | In september is het tenniskamp gehouden in Wijhe. In totaal 
hebben 27 kinderen, waarvan 23 uit Wijhe, gekampeerd op het grasveld. Het was een gezellig kamp, 
mede door het fantastische weer dat weekend. Tegelijk met het kamp werd het poffertjes toernooi 
in Lemelerveld gehouden. Hier hebben ook een groot aantal ATC jeugdleden aan meegedaan. 

• KNLTB film | Bij een competitiewedstrijd In oktober is een van onze Groen teams gefilmd. Dit was 
voor een item van de KNLTB, gepresenteerd door Bart Boonstra (presentator van Nickelodeon). 
Voor de kinderen een erg leuke en bijzondere gebeurtenis.  

• Grote Clubactie | De jeugd heeft zich in 2018 weer ingezet voor de Grote Clubactie. Deze actie heeft 
€ 952,- opgeleverd, dit is maar liefst € 400,- meer dan vorig jaar!  

• Instagram | Sinds november 2018 heeft de ATC jeugd een eigen Instagram account. Volg het 
account @a.t.c.wijhe voor allerlei leuke foto’s en berichten! 
  

De jeugdcommissie bedankt iedereen die in 2018 heeft geholpen bij de diverse activiteiten!  
 
  
JAARVERSLAG 2018                                                                 TECHNISCHE COMMISSIE – door Adri de Koning 
In 2018 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 2017-2018 hebben 8 teams deelgenomen. Hiervan heeft het 1ste 
team een dubbele competitie gespeeld bestaande uit spelers met een ranking van 6 of hoger. Ook met 
deze opzet is dit team kampioen geworden. De zeven andere teams zijn in de middenmoot geëindigd. In 
overleg is besloten om het 1ste team niet meer deel te laten nemen aan de SWC, om zo ook andere 
verenigingen een kans op kampioenschap te geven. Voor seizoen 2018-2019 hebben zich 6 teams 
opgegeven alle geplande wedstrijden zijn tot nu aan toe gespeeld. De finaledag (zondag 24 maart) zal op 
ons park zijn, dit zou een extra stimulans moeten zijn om voor de eerste plek te gaan.  
 
De voorjaarscompetitie van 2018 zijn we ingegaan met 14 seniorenteams.  Een groot damesteam 
speelde vorig jaar voor de eerste keer competitie op zondag in de instapcompetitie. Dit jaar speelden zij 
op de vrijdagavond waar ze duidelijk meer tegenstand ondervonden. Een mixteam speelde dit jaar in de 
instapcompetitie. Daarin worden twee dubbels gespeeld waarbij het niet uitmaakt of het dames of 
heren zijn (genderneutraal dus). We hadden dit seizoen drie kampioenen. Het 1e mixteam van de 
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zaterdag werd kampioen in de 3e klasse, het 1e herenteam van de zaterdag werd kampioen in de 5e 
klasse en het mixteam van de instapcompetitie werd ook kampioen.   
 
We hebben met 5 teams meegedaan met de landelijke najaarscompetitie. Alle teams speelden op de 
vrijdagavond. Een mixteam, twee dames- en twee herenteams. Geen van de teams wist kampioen te 
worden.  
 
Komend jaar (2019) hebben 13 seniorenteams voor de voorjaarcompetitie ingeschreven. Het is nog 
onduidelijk in welke klassen de teams komen te spelen omdat dit jaar de indeling gedaan wordt naar de 
hoogte van de ranking van de teams. Op de vrijdagavond gaat het druk worden er spelen dan steeds 3 
teams thuis. Wel spelen de vrijdagteams nu 4 i.p.v. 5 dubbels. Ook in de dubbelcompetitie op de dinsdag 
spelen de dames 4 i.p.v. 5 dubbels. 
  
 
JAARVERSLAG 2018                                                                          KANTINECOMMISSIE – door Henk Spanjers 
De renovatie van de kantine heeft dit jaar zijn vruchten afgeworpen. De sfeer is gemoedelijk en we zien 
dat steeds meer leden nog even gezellig blijven hangen na de training of wedstrijd. De beide stamtafels 
worden volop gebruikt. Wat tegenvalt is dat er nog veel leden zijn die de kantine als garderobe 
gebruiken en de jassen en tassen in de kantine leggen in plaats van in de kleedkamers. Voor degene die 
nooit verder geweest zijn, we hebben kleedkamers met kapstokken J. 
 
Veel positieve reacties krijgen we over de verschillende bieren die we dit jaar zowel op de tap als in 
flessen geserveerd hebben. Mochten er nog meer wensen zijn dan staat de KC open voor nieuwe 
ideeën. Het gebruik van de betaalpas in de kantine is dit jaar een groot succes. Ongeveer de helft van de 
betalingen gaat al op deze wijze. De omzet is iets toegenomen waardoor onze bijdrage aan de 
vereniging weer iets hoger was als andere jaren. Hierdoor kunnen we voor de leden de contributie zo 
laag mogelijk houden. Natuurlijk gaat dit niet zonder slag of stoot, hiervoor moet door de KC heel wat 
werk worden verzet. Wat te denken van de inkoop, de was, verschonen frituurvet, kantinediensten 
indelen, versiering bij evenementen verzorgen etc.  
 
Tijdens toernooien draait de KC vele diensten daarbij ondersteund met mensen die zich spontaan 
aanmelden. Gelukkig gaan onze leden steeds meer inzien dat zij zelf ook wat zullen moeten doen om dit 
soort evenementen draaiende te houden. Tijdens de competitie werkt de kantinedienst steeds beter 
door een team verantwoordelijk te maken voor een specifieke zaterdag. Problemen zijn er nog aan het 
eind van de zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Voor 2019 zoeken we echt mensen die in deze 
periode kantinediensten willen draaien. Je hoeft dan slechts 2 diensten te draaien in plaats van drie. De 
reguliere kantinediensten gaven in 2018 minder problemen dan andere jaren. Doordat “helaas” steeds 
meer mensen hun dienst afkopen wordt de druk op de andere leden steeds groter. Daardoor kan het 
voorkomen dat er op bepaalde avonden geen kantinedienst aanwezig is. 
Al met al is de KC tevreden over het afgelopen jaar. 
  
 
JAARVERSLAG 2018                                                                 PARKBEHEER COMMISSIE – door Henk Spanjers 
De PBC wordt al enkele jaren gevormd door de volgende personen: Henk Kleinhuis, Wim Kok, Jan ten 
Broeke, Johan de Klerk en Henk Spanjers. 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. Door het 
nieuwe rookbeleid is het aantal sigarettenpeuken op het terras aanzienlijk teruggenomen. 
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Bij het scheren van de haagbeuk (160 meter lang) zien we gelukkig dat steeds meer senioren ons een 
ochtend willen helpen. Mede hierdoor is ook dat afgelopen jaar weer prima is verlopen. Hopelijk mogen 
we in 2019 opnieuw een beroep doen op deze mensen. 
 
De kantine is dit jaar geheel van binnen en buiten opnieuw geschilderd. Dit is niet door de PBC gedaan 
maar door Erik Nijkamp. We zijn bijzonder blij met hem, ten eerste omdat hij echt vakwerk aflevert, ten 
tweede omdat hij ook bijdraagt aan de gezelligheid op de vrijdagmiddag. 
 
Ook dit jaar is weer iemand van de PBC aanwezig geweest bij de diverse controles door bijvoorbeeld 
brandweer, gaswacht, apparatuur, keuringsdienst etc. Dit jaar hebben van onze sponsor twee zeer 
mooie parasols gekregen. Het plaatsen van deze parasols is niet zonder slag of stoot gegaan. Er moesten 
stevige poeren in de grond komen en het terras moest worden aangepast. 
 
Omdat onze buurman last had van ballen in zijn tuin heeft de PBC in samenwerking met enkele leden 
een net gespannen tussen de bomen bij baan 1 zodat ook dit probleem weer is opgelost. 
 
De PBC heeft opdracht gegeven om de warmwatervoorziening in de douches aan te pakken. Koud 
douchen aan het eind van de avond zal dus niet meer voorkomen. 
 
Zoals u ziet is het een enorme hoeveelheid werk wat door de PBC verricht wordt buiten de extra 
inspanningen tijdens competitie en toernooien. Het doet de PBC dan ook goed dat we regelmatig de 
complimenten van onze leden, de bezoekers en het bestuur mogen ontvangen. 
 
  
JAARVERSLAG 2018                                                                  SPONSORCOMMISSIE – door Martijn Endeman 
Diverse sponsoren hebben weer bijgedragen aan de verschillende toernooien en zijn er weer veel 
nieuwe borden geplaatst op ons park. Ook is onze nieuwe website ontwikkeld door en samen met de 
nieuwe sponsor MITSN. Wij zijn al onze sponsoren erg dankbaar want zonder hen kan de vereniging niet 
zoveel activiteiten organiseren. 
 
Hierbij een extra woord van dank aan Penn&Ink, als zeer betrouwbare en betrokken sponsor voor veel 
zaken, zoals de parasols, paalhoezen, tenniskleding en tennisballen. Ik zeg wel eens, het zou maar zo: 
Penn&Ink park gedoopt kunnen worden. De sponsorcommissie is altijd op zoek zijn naar nieuwe 
enthousiaste sponsoren. Hartelijk dank voor afgelopen jaar! 
 
  
 
Tot slot 
Het dagelijks bestuur wil haar medebestuursleden, commissieleden en de vele vrijwilligers die het 
afgelopen jaar op wat voor manier dan ook hebben klaargestaan bij allerlei evenementen, competities, 
onderhoud tenniscomplex en banen, administratieve taken, etc. etc., heel hartelijk danken voor zijn of 
haar 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 een mooi jaar, bedankt! 
 
Wendy Schuiling 
secretaris ATC Wijhe 
17 februari 2019 
 


