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Algemeen 
Net als het vorige jaar heeft ook 2021 in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. Nadat er in het 
voorjaar versoepelingen waren afgekondigd bleek het niet veel later toch weer noodzakelijk om de 
regels weer aan te scherpen en werd het sporten grotendeels beperkt. Tóch konden een aantal 
activiteiten wél plaatsvinden zoals de najaarscompetitie en het open toernooi. Aan de competitie 
hebben een groot aantal teams deelgenomen en was het weer gezellig op en rondom de baan. Het open 
toernooi was gezellig en goed georganiseerd door de sportcommissie, al hebben we door de jaren heen 
wel eens een groter aantal deelnemers gehad. Aan het eind van het jaar waren de meeste beperkingen 
wat betreft sporten opgeheven en konden we onze sport weer oppakken. We willen jullie hartelijk 
bedanken voor jullie medewerking en het naleven van alle regels en zijn blij dat weer in alle vrijheid 
kunnen genieten van ons mooie tenniscomplex.     
 
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 2021 vijf keer 
vergaderd (12 januari, 13 mei, 22 juni, 24 augustus en 2 november).  
 
Informatievoorziening 

• 3 nieuwsbrieven over het gehele jaar verstuurd, tevens diverse corona-updates 

• Rabo ClubSupport → € 776,89 ontvangen 

• Grote Clubactie → € 956,88 ontvangen 
 
Tennistraining terugblik 2021 (met dank aan Andre & Liset) 
Ook dit jaar hebben we nagenoeg het hele jaar door kunnen trainen. De jeugd kon als eerste weer 
competitie spelen, in alle kleuren werd er meegedaan (rood, oranje, groen en geel). 
Zelfs de allerkleinste (blauw) vanaf 4 jaar laten zien bij ATC Wijhe wat zij allemaal kunnen. Het 
enthousiasme straalt ervan af. 
 
De senioren hebben in grote getallen meegedaan aan de trainingen, zelfs ten tijde van de beperkingen 
wisten zij de trainingen (inloop) en duo trainingen als kans aan te grijpen om te blijven trainen. 
Al met al een seizoen om met plezier op terug te kijken. Op naar 2022. 
 
Vertrouwenscontactpersonen terugblik 2021 (met dank aan Rianne Hogeslag) 
In 2021 zijn er wederom geen meldingen bij ons binnen gekomen. Ook het afgelopen jaar hebben er 
door corona geen overleggen plaatsgevonden met de andere sportverenigingen binnen de gemeente 
Olst-Wijhe. Gezien de actuele situaties omtrent grensoverschrijdend gedrag zal ik binnenkort contact 
zoeken met de voorzitter van het VCP overleg om af te stemmen of en hoe er een vervolg wordt 
gegeven.  
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Ledenadministratie (met dank aan Martin Jansen) 
In 2021 is, ondanks Corona of misschien wel dankzij Corona, ons ledenaantal spectaculair gestegen. We 
zijn van 225 leden naar 268 leden gegaan. Dit is een stijging van bijna 20%!  
 

 
 
De KNLTB heeft in 2020 de daling van het aantal leden kunnen ombuigen naar een bescheiden stijging 
maar de ledenwinst van onze vereniging springt hier echt bovenuit. 
 
Onderstaande figuur laat het verloop bij ATC Wijhe in 2021 zien. 
 

 
 

• De grafiek laat het grote aantal nieuwe leden zien. Het hoge aantal nieuwe senioren is het resultaat 
van zowel de Winterchallenge als de Zomerchallenge actie. Voor de jeugd heeft de Schooltennis-
week weer veel nieuwe jeugdleden opgeleverd.  

• De grafiek laat zien dat er ook dit jaar weer 28 opzeggingen zijn geweest: 14 senioren en 14 
junioren.  
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• Onderaan de streep hebben we 32 senioren en 11 jeugdleden extra. Deze extra leden zijn echt het 
resultaat van de acties. Het is dus zeer belangrijk om de acties voor ledenwerving ook komend jaar 
door te zetten.  

 
Hieronder zie je het ledenverloop van de afgelopen zeven jaar voor de senioren en junioren. 
 

 
 
Nogmaals is hier te zien dat 2021 een goed jaar is geweest voor wat betreft de ledenaantallen. Het 
ledenaantal is in de afgelopen 7 jaar niet zo hoog geweest. 
 
Onderstaande grafiek laat de leeftijdsverdeling zien in aantallen.  
 

 
Hier is duidelijk een dip te zien in de leeftijdscategorie van 13 tot en met 39 jaar. We hebben als 
vereniging moeite om de jeugd na de lagere school en volwassenen tussen de 18 en 39 jaar te 
behouden.  
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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. Dit is al jaren het geval en lijkt niet 
gemakkelijk op te lossen.  
Al met al is ATC Wijhe een gezonde vereniging is met een flink aantal leden. Hopelijk kunnen we dit jaar 
onze huidige leden behouden en kunnen we misschien weer een aantal nieuwe leden begroeten.  
 
Namens de ledenadministratie wens ik iedereen een mooi tennisjaar toe. 
 
Vanuit de commissies 
Onderstaand een terugblik op 2021 van alle commissies. 
  
JAARVERSLAG 2021                                                                 TECHNISCHE COMMISSIE – door Adri de Koning 
In 2021 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.  
  
De Sallandse Wintercompetitie van 2020-2021 is i.v.m. corona niet doorgegaan. Voor  de Sallandse 
Wintercompetitie van 2021-2022 hebben zich  7 teams opgegeven. Enkele teams hebben 1 wedstrijd 
kunnen spelen, daarna heeft het bestuur van de SWC besloten om het stop te zitten i.v.m. de corona 
regels. Deze competitie wordt ook niet meer opgestart. 

 
De voorjaarscompetitie van 2021 hadden zich 13 teams opgegeven. Ook deze competitie is  door de 
coronaregels niet doorgegaan.  
 
De najaarscompetitie werd, door het niet doorgaan van de voorjaarscompetitie, omgedoopt tot 
competitie 2021. Hiervoor hadden zich 12 teams opgegeven. Doordat  we 8 teams op de vrijdagavond 
hadden konden niet alle teams op onze banen spelen. Maximaal 3 teams kunnen we tegelijkertijd laten 
spelen op onze banen waardoor we maximaal 6 teams kunnen inschrijven. Gelukkig konden we gebruik 
maken van de banen van TV Heino waardoor we geen teams hoeven uit te loten. Iedere speeldag moest 
er dus een team in Heino spelen. (helaas is dat een keer niet goed gegaan, doordat de teams van Heino 
niet mee wilden werken) Daarnaast konden we ook geen gebruik maken van onze banen in het 
finaleweekend van ons open toernooi.  Gelukkig konden we wedstrijden verzetten zodat we alle 
wedstrijden hebben kunnen spelen.  Het 1e gemengd dubbelteam van de zaterdag werd kampioen. 
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Komend jaar (2022) hebben we 16 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). Dit voorjaar hebben we 10 teams op de vrijdagavond. Daarvan zijn er 6 
dames- en 2 herenteams met daarnaast één gemengd- en één 8&9 team. De laatste categorie kan voor 
de eerste keer op vrijdagavond spelen.  
 
De KNLTB heeft besloten dat er op de vrijdagavond in de competitie 5 wedstrijden om de week gespeeld 
gaan worden (de ene week de gemengde- en 8&9 teams en de andere week de dames- en herenteams), 
We konden alleen alle dames- en herenteams opgeven als we een team op banen van een andere 
vereniging hun thuiswedstrijd konden laten spelen. Gelukkig is TV Heino weer bereid banen ter 
beschikking te stellen. We hebben dus alle teams op kunnen geven. In principe kunnen alle teams hun 
wedstrijden op ons eigen park spelen. Wel zullen we steeds een heren- of damesteam  een week eerder 
of later hun wedstrijd moeten laten spelen  
 
Op de zaterdag hebben we 4 teams en op de dinsdag spelen er 2 teams. 
 
JAARVERSLAG 2021                                                                 SPONSORCOMMISSIE – door Tjade van der Snel 
Ook voor de sponsorcommissie is 2021 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.  In 2022 hopen wij weer 
nieuwe sponsoren aan de club te kunnen verbinden. 
 
Martijn Endeman is gestopt als lid van de sponsorcommissie en wij willen hem hartelijk danken voor zijn 
inzet de afgelopen periode. Wel zijn wij nog opzoek naar een nieuw lid voor de sponsorcommissie om 
zoveel mogelijk nieuwe sponsoren aan te trekken.  
  
Wij hopen voor 2022 weer wat meer activiteiten en tennisplezier te kunnen hebben en bovenal 
gezondheid voor iedereen! 
 
JAARVERSLAG 2021                                                                      JEUGDCOMMISSIE – door Reinoud Hoekstra 
Dit jaar wederom geplaagd door beperkingen máár, dit hebben we wel gedaan; 

- Schooltennis met Daan Koerhuis 
- Friday Fun Tennis 
- Wiejes jeugdtoernooi op 30 mei met mooie prijzen 
- Voorjaarscompetitie voor rood, oranje, groen en geel 
- Najaarscompetitie 
- Vriendjesmaand met de tennisleraren 
- Grote Clubactie → leverde € 956,88 op 
- En een totaal van 70 jeugdleden 
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JAARVERSLAG 2021                                                                                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 AB-vergaderingen bij. Jenny gaat de 
sportcommissie verlaten, Erwin neemt het voorzitterschap over. 
 
Het verslag van afgelopen jaar is wederom om bekende redenen een stuk korter dan gebruikelijk. 
 
Omdat in juli 2021 weer versoepelingen waren hebben we op 4 juli het “We mogen weer toernooi” 
georganiseerd. Dit was een gezellige en sportieve zondagmiddag met leuke wedstrijden, maar vooral 
ook veel bijkletsen met tennisvrienden onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Gelukkig kon van 16 tot 24 oktober het “Reuvers Finenzo Open toernooi” doorgaan op onze club. 
Vooral veel enkelaars hebben gestreden om de winst en de jeugdige spelers waren dit jaar volop 
vertegenwoordigd. Een aantal nieuwe leden van onze club heeft ook meegedaan. 
Met taarten van Bakkerij Jolink, bloemen van Frank’s bloemenhoek en veel enthousiaste deelnemers 
was het een geslaagd toernooi. 
 
De Toss-avond op maandag is gedurende het jaar gewoon doorgegaan. In aangepaste vorm uiteraard: 
Kaarten werden niet uitgedeeld, maar werd op gepaste afstand laten zien. 
Als het 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 2021                                                                          KANTINECOMMISSIE – door Henk Spanjers 
Het was wast een teleurstellend jaar voor de KC. Waar wij als KC het liefst mee bezig zijn, is een 
sfeervolle kantine verzorgen met lekkere hapjes en drankjes. Hier kun je gezellig met teamgenoten of 
met je tegenstander na afloop van de wedstrijden vertoeven. Helaas kon dit in 2021 maar zeer beperkt.  
 
Net nu de KC dit jaar op volle sterkte kon functioneren hebben we eigenlijk heel weinig kunnen doen. 
Tijdens de competitie en het open toernooi  hebben we er nog het beste van gemaakt.   
 
Helaas heeft onze werkster na 22 jaar afscheid van ons genomen. In de periode dat het nodig was is dit 
spontaan overgenomen door een enthousiast lid van onze vereniging. Ook hebben een viertal dames 
spontaan de ramen van de kantine gelapt zodat we weer een goed uitzicht hebben op onze banen.  
 
De meeste voorraden hebben we wel op tijd kunnen verkopen, echter de chips was wel over tijd en viel 
niet meer te verkopen. Het viel echt op hoe gretig sommige leden de chips die over tijd was en daarom 
gratis, toch zonder problemen wisten te verorberen.   
 
Kantinediensten zijn er i.v.m. corona nauwelijks gedraaid afgelopen jaar.  Op de dagen dat er geen 
dienst was en de kantine toch even open kon is alles goed verlopen, zodat we toch nog wat omzet 
hebben gedraaid. 
 
De KC  hoopt dat we in 2022 weer volop gebruik kunnen maken van de kantine, zodat naast het 
tennissen de sfeer en gezelligheid weer volop aanwezig zal zijn in onze vereniging.  
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JAARVERSLAG 2021                                                                PARKBEHEER COMMISSIE – door Henk Spanjers. 
In de samenstelling van de PBC is in 2021 niets veranderd.  Henk, Wim, Jan, Johan, Erik en Henk zijn elke 
vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur present totdat de banen, het omliggend groen en het clubhuis er weer 
pico bello uitzien. 
Wat betreft werkzaamheden was 2021 een jaar net als alle voorgaande jaren.  De banen moeten 
wekelijks schoongeblazen worden en daarna geborsteld en gesleept. Om mosvorming te voorkomen is 
dit ook gedaan in de periode dat de banen door corona wat minder gebruikt werden. Binnen de PBC 
heeft ieder zo zijn eigen taak, maar we kunnen ook alle taken van elkaar overnemen zodat bij ziekte of 
vakantie de banen en het park er altijd goed uit blijven zien. 
 
Ondanks Corona gingen de controles door b.v. de brandweer, gaswacht, apparatuur, keuringsdienst etc, 
etc, gewoon door. Iemand van de PBC was hierbij aanwezig.  
Gelukkig hebben we dit jaar nog wel een open toernooi gehad waarbij de PBC extra inspanningen heeft 
geleverd door de banen dagelijks schoon te houden. 
Helaas is niet alles zo perfect als het voor iedereen lijkt. Dit jaar hebben we te maken gehad met 
vernielingen op de baan. Bomen zijn beschadigd bij de ingang van het park en een van de netten is  
vernield.  
Daarnaast willen we ieder er op nog op wijzen dat tijdens opdooi de banen gesloten zijn en er niet 
gespeeld kan worden. Het kan tot onherstelbare schade leiden indien er wel wordt gespeeld.  
  
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! Met 
natuurlijk in het vooruitzicht ons 75-jarig bestaan.  
 
Maaike Nijland 
secretaris ATC Wijhe 
29 maart 2021 


