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af. Dat is de sfeer van de sixties, babyboomers met lang haar, jeugdsentiment,
the Incredible Stringband, kruidenthee en
gravel op de baan.
Voor een sportvereniging is deze kaft absoluut uniek en op de keper beschouwd ook
not done. Maar ook deze afbeelding past
wel bij het eeuwig zonnige zondagmiddaggevoel van Avanti ’55.

Kanttekeningen

Een van de leukste ideeën die ik – vind
ik zelf – heb gehad om de Kantlijn op te
vrolijken, was de rubriek ‘Avanti overal’.
Iedereen die ergens ter wereld het woord
Avanti tegenkwam, werd uitgenodigd een
foto in te zenden. Ik rekende op minstens
één, maar liever meer foto’s van Italiaanse
voetgangerslichten, want die vertoonden bij
groen licht de tekst Avanti. Maar er kwam
niets. Pas toen ik begin dit jaar in Rome
was, begreep ik de reden. De voetgangerslichten zijn gemoderniseerd. Avanti was
vervangen door een groen figuurtje!

Dit is de allerlaatste Kantlijn waarvan ik
redacteur ben. Zeven jaar is een mooie
tijd geweest.
Zeven jaar geleden leefden we nog in een
andere tijd. We hadden de millenniumbug
net doorstaan. (Weet u nog?) Veel mensen
geloofden dat ze slapend rijk zouden worden dankzij hun IT-aandelen. De koersen
waren nog niet ingestort, net zo min als de
Twin Towers.
Wat er sindsdien ook is gebeurd in de grote
boze buitenwereld, bij Avanti is dat allemaal ver weg. Avanti: Voor mij zijn dat de
gestolde jaren vijftig, houten tennisrackets,
Lex en Liesbeth, een tikkeltje ouderwets,
ondeugend maar beschaafd, rosé in de
glazen en gravel op de baan.

Hoe modern wil Avanti zijn? Dat is de
vraag. En gaat het daarbij alleen om de
gravel of ook om het trage zondagmiddaggevoel?
Wat wil Avanti zijn? Uniek en ouderwets of
eigentijds met wintertennis?
Wij zullen het merken.
Ciao.
Rob Wolf

Dit is een mooi imago, maar klopt het
wel? Sinds de kaft van de vorige Kantlijn
(blowende hip) twijfel ik daaraan. Toen
ik de foto zag, dacht ik meteen Itchykoo
Park (Small Faces 1966): ‘What did you
do there? I got hiiiigh! What did you touch
there? I touched the skyyy! It’s all too beautifull’. Welk beeld draagt de Kantlijn hier
uit? vraagt de redactie zich in alle onschuld
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Beste Avantianen,
Het seizoen zit erop.
Een seizoen wat begon met zowaar de reparatie van ons uurwerk.
Met in het midden van het seizoen het nodige vuurwerk
En afgesloten met een stuk duurwerk tijdens de beleidsvergadering met commissieleden op 6 November.
Ik denk dat we kunnen terugkijken op een
goed seizoen.
Ondanks het geklaag over de “slechte
zomer”, waardoor half Nederland kennelijk
naarstig de zon opzoekt, hebben we als
Avanti niet te klagen gehad.
Prachtig weer tijdens de “campetitie”, geen
spatje regen tijdens beide weken van
de clubkampioenschappen, ideaal weer
tijdens het open toernooi, invitatietoernooi,
mini-maxi toernooi, openingstoernooi en
acceptabel weer tijdens het slottoernooi.
10 minuten na het slottoernooi begon het te
regenen.

wintertoernooi.
Tevens zijn we, samen met de commissies,
bezig met de ontwikkeling van een beleidsplan voor de periode 2008-2013. Dit zal op
de ALV besproken worden.
Voldoende plannen en ontwikkelingen, tipje
van de sluier:
-We gaan een breder en uitvoeriger
trainingsaanbod creëren, er komt keuze
in trainers en ook op de vrijdagavond zal
training worden aangeboden.
-Er komen digitale nieuwsbrieven, in
combinatie met de reductie van het aantal
Kantlijnen van 5 naar 3 per jaar. Nogmaals
een oproep aan alle leden om je te registreren met je e-mail adres op de website
www.avanti55.nl. Anders ga je belangrijke
informatie missen het komend jaar.
-De website is vernieuwd, met dank aan
met name Raoul Meuffels en Emile van

Het bestuur en de commissies zijn alweer
druk bezig met de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen.
In deze Kantlijn vinden jullie alle informatie
over de nieuwjaarsreceptie, de ALV en het
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Tienen. Kijk er eens op.
-De test van het digitale afhangen is
geslaagd! We gaan het invoeren per het
nieuwe seizoen.

grote getale weer te zien op de nieuwjaarsreceptie van 6 januari aanstaande.
Mijn 1e jaar als voorzitter zit erop, ik heb
het met plezier gedaan en kijk uit naar het
komende seizoen,

Al met al kunnen we stellen dat Avanti leeft.

Bert Lagerweij.

Namens het bestuur wens ik jullie allen een
goede jaarwisseling toe en hoop jullie in

van de bestuurstafel
Nieuwjaarsreceptie
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vindt
plaats op zondag 6 januari 2008 vanaf
17.00 in ons clubhuis. We verwachten een
grote opkomst, dus noteer deze datum
alvast in je agenda.

Het wintertoernooi
Weer een week later is er opnieuw een
mogelijkheid om Avantianen te ontmoeten.
Nu op het wintertoernooi op zaterdag 26
januari. Voor meer informatie zie elders in
dit nummer.

De algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt plaats
op vrijdag 18 januari 2008 om 20.00 uur in
het clubhuis. Voor meer informatie (uitnodiging, agenda en notulen ALV 2007) zie
elders in dit nummer. In de wintermaanden
zien leden elkaar wat minder, daarom willen we deze avond ook gebruiken als ontmoetingsavond. Daarom is gekozen voor
een vrijdagavond, een avond waarop veel
leden minder verplichtingen hebben. Na de
vergadering is er volop gelegenheid voor
een drankje en een hapje. Noteer daarom
ook deze avond alvast in je agenda.

Banen open
Voor sommige leden was het onduidelijk
of er nog gespeeld kon worden na het slottoernooi. Excuses namens het bestuur
Hierbij de regels:
-Na het slottoernooi is er geen bardienst
en zijn er geen sleuteladressen meer en
gaan er 3 van de 5 banen dicht.
-Op de overige 2 banen kan er overdag
worden gespeeld tot uiterlijk eind november. De banen gaan eerder dicht als de
weersomstandigheden daar aanleiding
toegeven.
Dit jaar zijn de banen tot 22 november
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open geweest

gesteld en goede suggesties gegeven.
Aan het eind van de bijeenkomst kregen
de commissies een opdracht om een item
nader uit te werken. Deze input heeft het
bestuur ondertussen meegenomen in het
nieuwe beleidsplan dat op de algemene
ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Commissiebijeenkomst
Op 6 november was er een bijeenkomst
waarvoor alle commissieleden waren
uitgenodigd om te praten over het nieuwe
beleidsplan. Alle commissies waren vertegenwoordigd. Er werden kritische vragen

Wij wensen alle Avantianen prettige feestdagen en een
fijne jaarwisseling.

Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari 2008
Vanaf 17.00 uur in het clubhuis
Bestuur Avanti’55
6

Van Kerstkind naar Valentijnsbaby?!
Ik moet eerlijk bekennen dat ik deze titel al in mijn hoofd had voor ik aan het gesprek met Josien begon;,die leek me toepasselijk, dus ik hou ‘t maar zo, terwijl we
het er nauwelijks over gehad hebben. Josien van Geel, penningmeester van onze
club sinds ruim een jaar.
Maar dat was niet de aanleiding voor dit
stukje. Die ontstond op een ander moment,
op de begrafenis van Mieke deze zomer,
een blik, een gebaar, de tranen in haar
ogen…. Niet lang daarna hoorde ik dat ze
in verwachting was. En hoe ze daar eerst
zo onwennig over deed, bijna verontschuldigend, toen ik haar feliciteerde: “ja,
Martijn is al wat ouder… dus, … ja…. Maar
ik blijf wel gewoon tennissen, hoor”. Haar
openheid vond ik zo mooi hierover en een
zwangerschap, tja, dat ontroert me eigenlijk
altijd wel. Josien, tijdens de commissie-

avond laatst bij Avanti, direct van haar
werk, met een bordje warm eten op schoot
en een zichtbaar buikje... Het ging goed
met haar, vertelde ze, nog tot half januari
werken dan zwangerschapsverlof. In februari verwacht ze het kindje, ai, wie weet wel
op Valentijnsdag, zei ik! En bedacht toen:
als er nog een decemberKantlijn komt, wil
ik Josien er graag in hebben! Gelukkig
stemde ze onmiddellijk toe, toen ik haar er
onlangs over belde.
December, Kersttijd en dan naar de Hei-
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lige Landstichting. Dat deed ik voorheen
jaarlijks met een logéetje of oppaskindje:
naar de kerststallententoonstelling, altijd
weer leuk en sfeervol. Maar het dòrp
Heilige Landstichting is iets anders, dat
associeer ik met Dries van
Agt of rijkeluiskinderen
als Emily van Bremen.
Welke “jongere” - Josien
is 29 - wil daar wonen? Ik
bedoel eigenlijk: wie kan
het zich permitteren daar
te wonen. Een vraag die ik
natuurlijk niet ging stellen.
Maar toch deed ik het, niet
helemaal van jaloezie verschoond, meteen toen ik
binnenkwam. Ach, ja, het
was niet helemaal haar
eerste keus, Martijn woonde hier al, misschien wel
in de hoop dat Josien bij
hem in zou trekken! “Maar
ik vind het helemaal goed
nu, heerlijk zelfs”, zegt
ze gelukkig zonder enige
verontschuldiging. En dat
kan ik me voorstellen, hier wil je je kind wel
grootbrengen, een rustige, veilige buurt en
er komen steeds meer jonge stellen wonen,
vertelt ze, het dorp heeft al een eigen voetbalclub en er wordt koninginnedag gevierd.
En, ja, tweeverdieners, nog jong en allebei
al een huis achter zich gelaten, dat scheelt.
Wat was het toch anders dan in mijn tijd,
bedacht ik me (op een vrouwelijk equivalent van “oude lul” kan ik niet zo gauw
komen… ) toen iedereen werkloos was, je

in een groep woonde, en je nog niet dacht
aan het kopen van een huis.
Ze ziet er goed uit, in een prachtige,
aansluitende jurk en wat me opvalt en wat
ik altijd bijzonder vind bij
zwangere vrouwen, dat het
ook in haar gezicht te zien
is, zo mooi vol. Ik begin deze
keer met een paar foto’s te
maken, want te vaak denk ik
daar pas op het laatste moment aan. Waarop ze meteen verkondigt niet erg fotogeniek te zijn en dat ze altijd
haar ogen dicht heeft. We
zullen zien. Ik ben ook geen
echte fotograaf. Daarna zakken we onderuit in de bank,
met thee en de overblijfselen
van Sinterklaas, banketstaaf
en kruidnoten. En hebben
het nauwelijks over haar
zwangerschap, maar over
haar werk. Wat mij fascineert
en waar ik probeer achter
te komen is hoe dat gaat.
Adviseur bij KPMG. Wat doe je dan? Tja,
instellingen en organisaties adviseren in
veranderingsprocessen, fusies begeleiden,
samenwerkingstrajecten in gang zetten,
dat soort dingen. Waarom huren ze daar
iemand voor in? Als ik denk aan de grijze
mannen, ergens, die mijn directie vormen,
hoe zien ze dat dan, zo’n “jong ding”, aan
wie ze ik weet niet wat overlaten. “Nou”
zegt Josien, “toen ik net begon, ik was
toen 22, had ik daar wel wat last van, maar
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ja, nu, met een aantal jaren ervaring en
wetend wat ik kan, ja, nu is het mijn werk,
en vind ik het boeiend om te zien, hoe je
dingen in gang kunt zetten.” Overigens, als
het om echt grote opdrachten gaat, doet ze
dat samen met collega’s,
ieder met hun eigen
specialiteit, de één meer
op de cijfers, de ander de
bedrijfskundige kant en de
derde meer op het proces
gericht. En, en dat vond ik
zo’n wonderlijke wending
in ons gesprek, “het gaat
er toch ook gewoon maar
om wie je bent.” Ook in dit
soort werk. Ze vraagt zich
in alle eerlijkheid ook wel
eens af waarom organisaties zoveel geld over
hebben voor een opdracht.
“Je bedoelt: waarom ze
eventueel zelf hun handen
niet willen branden aan
een moeilijke interne klus
en dat liever aan een
extern iemand overlaten of
bedoel je of ze überhaupt wel zinvol zijn, de
opdrachten?”, vraag ik. Beide!
De laatste tijd is ze betrokken geweest bij
de fusering van gezondheidsinstellingen
en dan kom je vanzelf op de vraag of die
schaalvergrotingen wel zo zinvol zijn. Waar
gaat het nou eigenlijk om in de gezondheidszorg...? Een goed gesprek, aandacht,
aardig zijn voor iemand, dat soort dingen..
toch?
In verband met haar werk volgde ze afgelo-

pen jaar een studie waar zingevingsvragen
aan de orde komen, waarom doe je wat
je doet, waarom komt dit op jouw pad en
hoe ga je om met het pad van een ander?
De zakelijke kant komt dan erg dicht bij
de zachte kant. Nee, haar
gevoeligheid voor dit soort
vragen had niet te maken
met een of ander zwangerschapshormoon, maar heeft
haar wel aan het denken
gezet over de toekomst. Wat
gaat die, behalve het ouderschap, bieden? En vooral
ook ‘’wat wil ik nog meer?”
We drinken geen wijntje, tot
besluit, ik ben met de auto
en Josien drinkt zolang ze
zwanger is geen alcohol.
“Dat mis ik wel”, hoor, zegt
ze. En dat geloof ik graag,
ze houdt van gezelligheid,
van onder de mensen zijn,
een biertje in een café of een
feestje bij Avanti. Het heeft
haar weinig moeite gekost
zich thuis te voelen bij Avanti. En Avanti
ook bij haar, denk ik, bij iemand die zo
‘”echt” is en die zich met een zelfde soort
vanzelfsprekendheid, wil inzetten voor de
club.
Die mij verraste (en ook weer niet) met
haar wijsheid! En straks hopelijk met haar
Valentijnsbaby.
Mariëtte van der Zwet
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Uitnodiging
algemene ledenvergadering
d.d.18 januari 2008

Beste leden tennisvereniging Avanti ’55,

Op verzoek kunnen de financiële stukken
voor de jaarvergadering toegezonden worden. Dit kan door te emailen naar Hanny
Kuiper. secretariaat@avanti55.nl.
Doe dit voor zaterdag 12 januari, dan zullen
wij ervoor zorgen dat deze stukken tijdig
worden ontvangen.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering die
gehouden zal worden in het clubhuis op
vrijdag 18 januari 2008, aanvang 20.00 uur.
Aanvullingen op de agenda van deze
vergadering zijn mogelijk. Deze kunnen tot
uiterlijk 5 dagen voor de ledenvergadering
schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld. Deze aanmelding moet voorzien
zijn van tenminste vijf handtekeningen van
stemgerechtigde leden.

Let op: alle commissieleden en de leden
van de Stichting Valkenburg krijgen de
financiële stukken toegestuurd!
Kom op vrijdag 18 januari 2008 naar de
ledenvergadering!

Punt 10 van de agenda heeft betrekking
op bestuursverkiezingen. Tegenkandidaten
voor bestuursfuncties kunnen eveneens tot
uiterlijk 5 dagen voor de ledenvergadering
schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld. Ook hiervoor geldt dat de aanmelding
moet voorzien zijn van tenminste vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden en
een ondertekende bereidverklaring van de
betrokken kandidaten.

Met vriendelijke groeten,
Avanti ’55

Namens het bestuur,
Bert Lagerweij, voorzitter (024- 3656773)
Hanny Kuiper, secretaris (024) 3605875
Josien van Geel, penningmeester (0243224622)
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AGENDA LEDENVERGADERING
vrijdag 18 januari 2008

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Ingekomen stukken bij de secretaris en mededelingen
Notulen Algemene Ledenvergadering 09-01-2007 (zie de Kantlijn
nummer 5)
Jaarverslag 2007 (zie de Kantlijn nummer 5)
Financieel jaaroverzicht 2007 (vergaderstuk 1)
Bevindingen van de Kascommissie
Decharge van het bestuur
Benoeming nieuwe kascommissie
Begroting 2008 en vaststellen contributie (vergaderstuk 2)

10.

Bestuursverkiezing volgens rooster:
• Aftredend, niet herkiesbaar: Ton de Beukelaer, bestuurslid.
Het bestuur stelt Ernst Bouwes voor als bestuurslid recreatief tennis
• Aftredend, niet herkiesbaar: Hans van den Hombergh, bestuurslid.
Het bestuur stelt Hettie Maters voor als bestuurslid accommodatie
• Vacature bestuurslid. Het bestuur stelt Quirin Sluijs voor als be
stuurslid jeugd

11.
12.
13.

Beleidsplan 2008-2013 Avanti55
Samenstelling en plannen 2008 van de diverse commissies
Rondvraag

14.

Sluiting
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Avanti Jaarverslag
Algemene ledenvergadering van 11 Januari 2007
Na een niet zo drukke, doch toch geslaagde nieuwjaarsborrel, begon het jaar
2007 met de gebruikelijke ledenvergadering.
Een matige opkomst, van zo’n 40 leden, een aandachtspunt voor komend jaar.
Na een uitgebreide toelichting van de
penningmeester en na de nodige vragen,
in combinatie met het voorstel van de kascommissie, werd er decharge verleend aan
het bestuur. Na uitgebreide discussie over
de begroting, werd deze goedgekeurd, inclusief een contributieverhoging van €2,50.
Voor wat betreft de samenstelling van het
bestuur werd de interim voorzitter Jan Willem Gugelot bedankt, trad Hanny Kuiper
toe tot het bestuur als secretaris en werd
Bert Lagerweij benoemd tot nieuwe voorzitter.
Ook trad Willemien Noordraven af als bestuurslid jeugdzaken, deze vacature werd
tijdens de vergadering niet opgevuld.
In de maanden na de vergadering werd
de vacature van bestuurslid jeugdzaken
opgevuld door Quirin Sluijs.
Tevens werd Hans van den Hombergh, die
zijn bestuursfunctie “bar en accommodatie” niet meer kon combineren met drukke
privé werkzaamheden, in mei opgevolgd
door Hettie Maters. Quirin en Hettie zullen
formeel benoemd worden tijdens de ledenvergadering van 18 Januari 2008.
Wachtlijst/ledenwerving
Onder andere door het nieuwe park van

Quick, waaraan we zo’n 30 leden aan
zijn kwijtgeraakt in 2007, is de traditionele wachtlijst verdwenen. Voor het eerst
sinds jaren hebben we minder leden dan
gepland. Dit heeft ons genoopt om een ledenwervingsplan op te zetten, hetgeen met
name in het 1e kwartaal van 2008 moet
leiden tot het gewenste ledenaantal. Een
voordeel van minder leden is wel dat er
meer ruimte was voor leden om te spelen.
En met 500 leden voor 5 banen doen we
het eigenlijk nog niet zo slecht vergeleken
met veel andere clubs in Nijmegen.
Mieke van der Zee
Helaas werd onze club ook dit jaar getroffen door een sterfgeval van een actief en
betrokken lid. Mieke van der Zee overleed
aan een hersenbloeding in mei. Hier is
uitgebreid bij stilgestaan tijdens het competitieweekend van 19 en 20 Mei. Wij missen
Mieke als mens, als tennisser en als lid van
de wedstrijdcommissie.
Gezelligheidstoernooien
Het openingstoernooi trok teleurstellend
weinig deelnemers, ondanks de uitstekende weersomstandigheden.
Daar lering uit trekkend, zijn het nieuwe
ledentoernooi en het slottoernooi in
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samenwerking tussen bestuur, wedstrijdcommissie en toernooicommissie georganiseerd. Dit leidde wederom tot vol bezette
toernooien.
De test om een speciaal slottoernooi te
organiseren voor mensen met maximaal
3 jaar tenniservaring mislukte, dit leverde
slechts 3 deelnemers op.
Het wintertoernooi in de hal was uitverkocht, het invitatietoernooi was met 45
koppels ook zeer goed bezet.
De labelavonden werden over het algemeen goed tot zeer goed bezocht.
De clubkampioenschappen werden weer
prima georganiseerd, de deelname lag op
het niveau van afgelopen jaren.
Achter de schermen zorgde de nieuwe
barcommissie dat er drank en eten voldoende was, op de juiste temperatuur en
met functionerende barroosters e.d. tijdens
alle festiviteiten en op alle “ gewone”
avonden.
Competitie
De competitie telde in totaal 22 senioren teams, waarvan er dit jaar niemand
kampioen werd, maar er met des te meer
plezier gespeeld werd. Dit plezier leidde
tot 2 degradanten, maar ook dat mocht de
pret niet drukken.
De jeugdcompetitie telde wel kampioenen!
Het Jongensteam t/m 14 jaar werd glansrijk kampioen en haalde zelfs de halve finale van de Gelderse kampioenschappen!
Ook het Vrijdag Jongensteam behaalde
het kampioenschap.
Tijdens de geslaagde slotavond werd een
ode gebracht aan Marleen Stalenhoef, die

vriendelijk werd verzocht niet meer met
haar stalen hoeven de baan te betreden
en werd de competitie omgedoopt tot de
“Campetitie”, als blijk van waardering aan
Peter van Campen, de voorzitter van de
TC.
Jeugd
Het jaar begon zonder jeugdcommissie; De
meest essentiële taken werden overgenomen door het bestuur; Gelukkig wist Quirin
al snel een aantal enthousiaste mensen te
vinden (Luc, Marielle en Bernard), zodat
met name in de 2e helft van het seizoen de
jeugd de aandacht kreeg die ze verdient!
Open toernooi
Het jaarlijkse hoogtepunt op tennisgebied
werd wederom een succes, met een volle
bezetting. Goed tennis, goed weer, terechte
en onterechte winnaars en een typische
avanti sfeer kenmerkten dit toernooi.
Tijdens de prijsuitreiking werd Avanti verrast door een bezoek van John McEnroe en
sloegen de paarden op hol bij het afsteken
van het vuurwerk.
Invitatietoernooi
Het jaarlijkse hoogtepunt qua gezelligheid
stond dit jaar in het teken van flower power.
Met inderdaad meer flower dan power werd
tussen het feesten door ook nog getennist.
De balans was het criterium voor winnen
en de gezamenlijke sigaretten en de typische flower power muziek zorgen voor een
unieke sfeer.
Projecten
1) Dit jaar is, helaas met wat vertraging,
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het digitaal afhangsysteem geïntroduceerd;
Door de vertraging nog slechts als proef,
doch komend seizoen gaat dit systeem het
huidige afhangbord vervangen.
2) Tevens is er via een samenwerking met
Rapiditas een wintertennisoverwinterings
mogelijkheid geschapen op gravel. Hier
gaan 45 leden gebruik van maken.
3) Er is een aanzet gegeven tot een
beleidsplan voor 2008 – 2013; Op 6
november is een voorzet van het bestuur
besproken met de diverse commissies.
De bedoeling is dat dit plan zal worden
gepresenteerd aan de leden op de ALV van
januari 2008.
4) Sponsoring krijgt een nieuwe impuls
door een sponsorplan en een nieuwe sponsorcommissie, die zal voortborduren op
het uitstekende werk van Liesbeth van der
Brugge en Lex Bouts.
Doelstelling is om 50% meer inkomsten te

genereren met 50% van het aantal sponsoren/adverteerders.
5) Op het gebied van communicatie is veel
gebeurt, met 5 goed verzorgde kantlijnen,
een nieuwe website en het ontwikkelen van
een digitale nieuwsbrief.
Vrijwilligers
Uiteraard is alles slechts tot stand kunnen komen door de inzet van vele actief
betrokken leden van onze club. Dank voor
iedereen die hier een steentje of steen aan
heeft bijgedragen.
De commissieleden zullen tijdens de ALV
een kleine blijk van waardering krijgen.
Namens het bestuur,
Josien van Geel, Hanny Kuiper, Hettie Maters, Quirin Sluijs, Ton de Beukelaer, Bert
Lagerweij.
Nijmegen, 01/12/2007.

Oproep voor nieuwe leden!
Beste Avanti leden,

overweegt om (weer) te gaan tennissen of
iemand die een andere club zoekt, stimuleer hem/haar dan om lid te worden van
Avanti!
Zie onze website www.avanti55.nl voor de
procedure hieromtrent.

Zoals jullie weten is de wachtlijst sinds dit
jaar leeg.
Ook dit jaar hebben we weer te maken met
een dusdanig aantal opzeggingen, dat we
ruimte hebben voor zo’n 50 nieuwe leden.
Dit betreft zowel senior als junior leden.

Er zal een prijs worden uitgereikt voor het
Avanti lid, welke de meeste nieuwe leden
heeft aangebracht!
Zegt het voort,
Het Bestuur.

Hierbij een oproep aan alle avanti leden,
ook de junioren:
Ken je in je kennissenkring iemand die
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De algemene
ledenvergadering
vindt plaats op

vrijdag 18 januari 2008
20.00 uur
in het clubhuis

na afloop van de vergadering is er
een drankje,
een hapje en
…… muziek !!!!!!

Kom dus allen om mee te praten over de begroting, de commissies, het nieuwe beleidsplan
en
beslis mee over de samenstelling van het bestuur.
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Notulen
Algemene ledenvergadering
donderdag 11 januari 2007

1. Opening;
Om 20.00 uur opent Jan Willem Gugelot
de vergadering, zijn laatste optreden als
bestuurslid na 10 jaar. Hij heet de ongeveer
40 aanwezigen hartelijk welkom.

4. Jaarverslag 2006;
Verder geen opmerkingen over het verslag.
Dank aan de samenstellers.
5. Financieel jaaroverzicht 2006;
De penningmeester geeft een uitgebreide
toelichting. Wat valt op:
- speelklaar maken van de baan valt lager
uit (geen afvoer van gravel was nodig).
- gas, water en licht is veel hoger dan begroot, vanwege tariefsverhoging en omdat
de afgelopen jaren de standen geschat zijn
en nu volgens werkelijke waarden.
- de communicatiecommissie zit iets boven
de begroting, vanwege de overstap naar
een nieuwe provider. De overige commissies blijven binnen het budget.
- er is een printer aangeschaft voor de penningmeester,
- onder representatiekosten vallen o.a.
cadeaus voor leden die afscheid nemen,
etentje bestuur.
- algemene kosten zijn o.a. kosten voor
stemra (muziek), administratiekosten bank,
aanschaf nieuwe koelkast.
- Nr. 42: opbrengst bar is te hoog geboekt
(2 x als opbrengst genoteerd) Barexploitatie valt tegen. Vorig jaar was de omzet
hoger. De exacte reden is nog niet helder
(is er minder geconsumeerd?)
- Vraag Martin Gerritsen: waar vind ik de

2. Ingekomen stukken bij de secretaris
en mededelingen;
Zoals overeengekomen krijgen alle commissieleden de stukken voor de jaarvergadering toegestuurd. De overigen leden
ontvangen deze op verzoek. Niemand heeft
daar gebruik van gemaakt. Er zijn geen
namen van tegenkandidaten voor bestuursfuncties binnengekomen. (punt 11).
De volgende leden stuurden een bericht
van verhindering;
- Rob Wolf
- Anneloes van Brussel
- Peter van Campen
- Hettie Maters
- Hans Witteveen.
- Annet Hoftijzer
3. Notulen algemene ledenvergadering
d.d. 12.01.06
p22. – moet zijn ‘onder luid gejuich wordt
de kersverse erevoorzitter binnen gehaald”.
De notulen worden onder dank aan de
(ex) secretaris (Liesbeth van der Brugge)
goedgekeurd.
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inkomsten voor de verkoop van de tennisballen terug? Reactie bestuur: er zijn dit
jaar minder ballen gekocht, maar we hebben wel hetzelfde bedrag uitgegeven. De
ballen zijn duurder geworden. Het gaat om
ballen die gebruikt worden voor zowel de
competitie als voor (club) wedstrijden. Alle
Avantileden betalen mee aan de aankoop
van de ballen (in contributiegeld). Omdat
de ballen uit het ballenkastje voortdurend
verdwenen, is dit jaar gestart om gebruikte
ballen via de bar te verkopen. Vorig jaar
was er nog veel controle op het park, omdat er mensen overdag waren. Nu dat niet
meer het geval is, zijn de ballen vaak nog
dezelfde dag weg.
- Els: hoe regelen andere clubs dat? Reactie bestuur: wordt uitgezocht. Het bestuur
heeft nog geen beslissing genomen of de
ballen ook komend seizoen weer via de bar
verkocht gaan worden.

o Er is een positief saldo van € 566,o Exploitatie van de bar: Winstsaldo
€7665,Vraag Martin Gerritsen: de extra opbrengsten kregen een bestemming in het
verleden. Wat gebeurt er nu met de extra
baropbrengsten? Reactie bestuur: opbrengsten uit de bar zijn onderdeel van de
exploitatierekening.
6. Bevindingen van de kascommissie;
De kascommissie Marianne Kalthoff en
Eric Bouwmeister zijn bij penningmeester
Josien van Geel op bezoek geweest op 27
december om aldaar de financiële stukken
van 2006 te controleren. Steekproefsgewijs
zijn een aantal declaraties gecontroleerd,
zijn banksaldo’s afgestemd en zijn specificaties van bepaalde posten bekeken.
Verder is gekeken naar de vermogenspositie van de club. De commissie kwam tot de
conclusie dat de financiën bij de penningmeester in vertrouwde handen zijn en dat
de gepresenteerde jaarrekening juist en
volledig is.
De kascommissie stelt het bestuur voor de
penningmeester te dechargeren van de
uitgevoerde werkzaamheden. Met applaus
voor Josien.

Nadere toelichting door de penningmeester
t.a.v. onderwerp ‘Overzicht bezittingen en
schulden’
o Inventarisatie en inrichtingen: er is o.a.
een koelkast aangeschaft.
o Debiteuren: er zijn nog steeds Kantlijnadvertentierekeningen die betaald moeten
worden.
o Reserve jeugdcommissie: dit bedrag
heeft de jeugdcommissie via sponsoring
opgebracht. Ze mogen dit bedrag zelf
besteden, bijv. voor de aanschaf van een
ballenkanon.
o Crediteuren: kosten voor Nuon, de laatste
kantlijn (december nummer) en cadeaus
voor commissieleden.

Josien licht in het kort toe hoe ze zich heeft
ingewerkt als penningmeester. Volgens
Josien zag het geheel er goed geordend uit
(bij de overdracht). Opvallende en onopvallende posten zijn besproken. Ook is gekeken hoe het één en ander meegenomen
zou kunnen worden in het bestuursoverleg.
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Het geheel geeft een betrouwbaar overzicht voor volgend jaar.
Decharge bestuur;
Jan Willem maakt de opmerking dat er
geen decharge wordt verleend voor het
gevoerde beleid, maar alleen voor het
financiële beleid. De leden verlenen unaniem decharge aan het bestuur voor het
gevoerde financiële beleid.
7. Benoeming nieuwe kascommissie;
Eric Bouwmeester treedt af, Marianne Kalthoff blijft en Peter van Campen treedt toe.
8. Begroting 2006 en vaststellen contributie;
De penningmeester geeft een toelichting.
Er komt een contributie verhoging. Het
voorstel is om de contributie te verhogen
tot €119,50 voor senioren en €73,50 voor
junioren. Het voorstel wordt aangenomen.
(1 tegen, 5 onthoudingen, rest is voor).
In de begroting zijn reguliere kostenstijgingen meegenomen. De begroting wordt
altijd wat ruimer opgezet om zo enerzijds
onverwachte tegenvallers op te kunnen
vangen en anderzijds wat reserves op
te bouwen (doorgaans is er een positief
exploitatieresultaat).
Martin Gerritsen: het bestuur moet er naar
streven om geen contributieverhoging in
te voeren, alleen als het niet anders kan
(vanwege extra uitgaven). Nu moet elk lid
ook nog zijn eigen ballen aanschaffen. Dit
is ook nog eens €2.50. Is contributieverhoging wel op zijn plaats?

Voorstel Martijn Sijbers: Is het geen idee
om de contributie te indexeren? Er kan gebruik gemaakt worden van de index van het
ministerie. Goed idee, volgens bestuur.
Annette Moons: is er in het budget rekening
mee gehouden dat er een nieuwe laptop
moet worden aangeschaft? Antwoord
Bestuur: er is al een nieuwe laptop aangeschaft.
Paul van den Ing: dubbele uitkomsten en
dan toch op 0 uitkomen. Hoe doe je dat?
Antwoord bestuur: Niemand heeft opgelet
en Jan Willem (de penningmeester) heeft
het niet bewust gedaan.
Wim Bussink: wordt er wat gereserveerd
voor onderhoud. Antwoord bestuur: er vindt
groot onderhoud plaats op korte termijn,
o.a. schilderwerk.
Martin Gerritsen: wat is een flessenkast?
Hoe lang duurt de afschrijving? Antwoord
bestuur: In 4-jaar. Een flessenkast is een
koelkast, alleen voor flessen..
Wim Busink: is het reëel te verwachten
dat we in 2007 evenveel leden hebben
als vorig jaar? Antwoord bestuur: komend
jaar blijven we ongeveer evenveel leden
houden, maar de wachtlijst zal nagenoeg
verdwijnen. Op dit moment worden mensen
aangeschreven. We weten nog niet wie
daarvan lid wil worden. Op dit moment
hebben zich 93 leden afgemeld, waarvan
54 senioren en 39 junioren. Voorspelling
voor komend jaar; 70 juniorleden en 420
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seniorleden. Het is wel een zorgpunt voor
het bestuur. Liesbeth van der Brugge heeft
een kort onderzoek uitgevoerd, maar geen
bijzonderheden geconstateerd.

Yve de Vries wordt de nieuwe voorzitter.
De barcommissie heeft veel plannen voor
2007. Er zijn nieuwe ideeën over de barbezetting. Belangrijk wordt gevonden dat er
continuïteit is in de bardiensten. De commissie heeft nog niet nagedacht over prijzen, alleen over organisatie. De commissie
zal hierover schrijven in de kantlijn en op
de website. Willem is degene die zich bezig
gaat houden met communicatie
Nieuwe samenstelling:
Willem van Gerwen
Judith Cornet
Ingrid van Run
Lisette Verstegen
Dave Baken

Ingrid van Run: is de baanbezetting niet
hoog in vergelijking met andere verenigingen? Antwoord bestuur: Ja, we zitten vrij
hoog. De norm volgens de KNLTB ligt tussen de 90 en 110 leden per baan.
9. Samenstelling en plannen 2006 van
de diverse commissies;
Het bestuur en de commissies (voorzitters)
zijn in september bij elkaar geweest. Het
bestuur stelde voor dat elke commissie een
draaiboek zou maken dat aan eind van het
jaar geëvalueerd zou worden. Het voordeel
hiervan is dat nieuwe commissieleden sneller ingewerkt kunnen worden (alles staat
namelijk op papier). Het draaiboek van
de barcommissie dient als pilot. Zodra dit
draaiboek klaar is krijgen alle commissieleden dit draaiboek als voorbeeld uitgereikt.
De commissies worden gevraagd om een
vergelijkbaar draaiboek te maken. Uiteraard
worden ze, indien nodig, door het bestuur
ondersteund.

Communicatiecommissie;
Er zijn ook dit jaar weer 5 Kantlijn nummers verschenen. Mariette heeft weer de
interviews gedaan en de website heeft een
nieuwe ‘look’.
Uit elke commissie wordt iemand aangewezen die de website kan onderhouden. Geëxperimenteerd is met Peter van Campen,
als editor. Het plan is om op de website een
‘melding’ mogelijk te maken, bijv. rondom
problemen in het clubhuis. Wellicht kunnen
ook nieuwsberichten via de website worden
rondgestuurd.
Rob Wolf treedt af als hoofdredacteur. Een
opvolger wordt gezocht. Misschien moet er
op termijn alleen een website komen. De
Avantisite kent ook een ledensite. Hiervoor
hebben zich al 104 mensen ingeschreven
(ongeveer 20%). In de komende kantlijn
wordt de ledensite onder de aandacht
gebracht. Het streven is dat aan het eind

Samenstelling commissies 2007
Accommodatiecommissie;
Hans van den Hombergh: De commissie
opereert ad hoc.
Barcommissie;
Myriam Lieskamp wordt bedankt als voorzitter. Het hele team, behalve Dave stopt.
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van het jaar 80% van de leden zich heeft
aangemeld. Er zijn veel plannen, maar door
tijdsgebrek blijft er wel eens wat liggen.
Aan enthousiasme geen gebrek bij deze
commissie.
Een aantal leden geeft aan tegen opheffing
van de Kantlijn te zijn.
Met de website zijn belast: Emile van Tienen en Marianne Kalthoff,
Redactieleden zijn: Fons Goosen (vormgeving), Rob Wolf (hoofdredactie) en Mariëtte
van der Zwet (interviews).

budget. Het was dit jaar erg heet, daarom
werden de wedstrijden ingekort. Daardoor
was er ook geen probleem met het inplannen van de wedstrijden (geen uitloop). Er
namen 178 deelnemers deel aan het open
toernooi. Het thema was: het circus. De bezetting van de commissie blijft komend jaar
hetzelfde. Er is wel behoefte aan stagiaires,
omdat er leden bij zijn die volgend jaar willen stoppen. Dus wie wil.

De Evenementencommissie
bestond uit Judith Cornet en Yve de Vries.
Ook dit jaar konden we weer op een succesvol invitatietoernooi met een maximaal
deelnemersaantal terugkijken.
De samenstelling voor komend jaar: Liesbeth Meij en Yve de Vries.
Veranderd wordt dat de evenementencommissie samen met de wedstrijdcommissie,
het bestuur en de barcommissie het invitatietoernooi organiseren. De evenementencommissie doet de organisatie.

Sponsorcommissie;
Samenstelling: Lex Bouts en Liesbeth
van der Brugge. De commissie is verantwoordelijk voor sponsoring van het Open
Toernooi en adverteerders in De Kantlijn.
Het gaat om het handhaven van de huidige
adverteerders en het werven van nieuwe
sponsors. Reijers Sport stopt en Spac
Sport wordt de nieuwe sponsor. Leden
krijgen 10% korting op de aanschaf van
(tennis) artikelen. De sponsorcommissie wil
zich extra gaan toeleggen op de vraag wie
via de Avantisite wil adverteren. De sponsorcommissie zoekt nog nieuwe leden.

Open Toernooicommissie;
Rob Vullings (vz.);
Boy Kneepkens,
Wim Busink,
Els van Straaten,
Berna Hendriks,
Christel Veldkamp
Ans Claassens,
Anja Vogelzang.
De samenwerking is prima gegaan, ook
met het bestuur. Er is een draaiboek en dat
loopt goed. Financieel: ruim €700 over op

Technische commissie;
Peter van Campen (vz.);
Eef Hoogenkamp (zaterdagcompetitie),
Marleen Stalenhoef (donderdagochtendcompetitie),
Hettie Maters (zondagcompetitie)
Jeanine Wessels die de portefeuille voor de
zomeravondcompetitie krijgt.
Eef stopt ermee. Liesbeth Meij neemt zijn
taak over. Liesbeth en Peter gaan de VCL
cursus volgen.
Afgelopen jaar werden de trainingen
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verzorgd door voornamelijk Henk Witjes.
Komend jaar gaat dit Angelique van Engelen doen (competitietrainingen) en Liesbeth
Meij gaat de zomeravondentrainingen
verzorgen.
De TC blijft ook komend jaar de afsluitavonden verzorgen.

Er is geen nieuws voor 2007 van de
jeugdcommissie omdat de jeugdcommissie de taken heeft neergelegd. Het bestuur
neemt de lopende zaken waar, zoals het
regelen van de trainingen en de competitie.
Gezocht wordt naar nieuwe jeugdcommissieleden.

Wedstrijdcommissie;
Samenstelling:
Mieke van der Zee,
Bert Lagerweij
Annette Moons.
De wedstrijdcommissie blijft de clubkampioenschappen organiseren en gaat komend
jaar ook mee het invitatie toernooi organiseren. De commissie wordt versterkt door
Cécile van Wel, maar de commissie kan
nog wel één of 2 personen extra gebruiken.

10. Bestuursverkiezing volgens rooster;
Aftredend: niet herkiesbaar: Jan Willem
Gugelot, voorzitter
Aftredend: niet herkiesbaar: Willemien
Noordraven, 5 jaar bestuurslid jeugdzaken..
Het bestuur stelt Hanny Kuiper voor als
kandidaat voor het secretariaat en Bert
Lagerweij als voorzitter.
Er hebben zich geen tegenkandidaten
gemeld waardoor Hanny Kuiper en Bert
Lagerweij worden benoemd en hartelijk
welkom wordt geheten.
Eén vacature voor bestuurslid blijft nog vacant. Josien wordt vice-voorzitter en neemt
taken van Bert waar zolang hij nog niet in
Nederland is. Jan Willem zal het bestuur
ondersteunen zolang Bert er nog niet is.

Toernooicommissie;
Samenstelling was:
Paul v.d. Ing (vz.);
Ad Wellens,
Ben Vermeulen,
Bart Jeuken,
Geert van Moll.
Ben Vermeulen houdt er mee op. Chris
Laheij komt de groep versterken.
Het openingstoernooi is niet doorgegaan,
vanwege het slechte weer. Het nieuwe
leden toernooi was erg geslaagd evenals
het lichttoernooi. Komende winter wordt er
weer een wintertoernooi georganiseerd. Er
zijn voldoende inschrijvingen (10 februari
2007).

11.Rondvraag:
Lex Bouts: hoe zit het met het terrein van
de Verkenners?
Bestuur: er zijn gesprekken met de zeeverkenners of het terrein gebruikt kan worden
voor terras, etc.. Er moet echter aan 3
voorwaarden worden voldaan. We moeten
het eens worden met de zeeverkenners;
we moeten het juridisch goed afhandelen
en we moeten een begrotingsplan maken
wat we met het terrein willen doen. Komend jaar kan er pas een voorstel gedaan

Jeugdcommissie.
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worden aan leden. Mochten er grootste
plannen liggen dan komt er wellicht een
extra ledenvergadering.

Yve de Vries: wordt er geïnvesteerd in
nieuw afhangsysteem? Antwoord bestuur:
dit wordt nader onderzocht.

Mieke v.d. Zee: ik wil graag tennissen
omdat het toch niet vriest. Waarom kan dit
niet?
Bestuur: er kan geen risico’s genomen
worden i.v.m. vriezen en dan nog banen
moeten ruimen. Wellicht kan het volgende
jaar wel als er goede afspraken worden
gemaakt met de groundsman. Er gaat
uitgezocht worden of de banen zo lang mogelijk open gehouden kunnen worden en
onder welke voorwaarden de groundsman
nog zijn werk goed kan doen. (meenemen
licht en bar).

Marianne Kalthof: afhangbord is kapot en
systeem werkt niet. Wat gebeurt er mee.
Antwoord bestuur: wordt nader onderzocht.
Ingrid van Run: Er is een antirookbeleid
ingevoerd. Na een jaar zou dit geëvalueerd
worden. Antwoord bestuur: Dit is nog niet
gebeurd, maar zal door het bestuur worden
meegenomen.
Wim Busink: Wordt de klok nog gerepareerd? Antwoord bestuur: ja of vervangen.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen.

Willem van Gerwen: Er is een breuk tussen
bestuur en jeugdcommissie. Is breuk definitief? Antwoord bestuur: in het bestuur wordt
dit nog een keer aan de orde gesteld.

Hanny Kuiper, secretaris.
Januari 2007.
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Intersport Nijmegen
Nieuwe tennissponsor:
Avanti wordt al jaren door een sport/tenniszaak in Nijmegen gesponsord, wij noemen dit onze “tennissponsor”. Sponsoring vindt plaats in de vorm van een financiële bijdrage, kortingen op bonnen, prijzen en tennisballen. Daarnaast krijgen alle
Avanti leden korting op aankopen bij de tennissponsor.

Afgelopen jaar is Spac Sport onze tennissponsor geweest en hebben onze leden
gebruik kunnen maken van 10% korting op
aankoop van artikelen uit de tennisafdeling
van Spac.

onbeperkt geldig en hoeven niet binnen 1
jaar te worden verzilverd.
• Daarnaast biedt Interport meer financiële
maar ook andere voordelen (tijdens toernooi/ evenementen) voor de club.

Per 1 januari 2008 zullen we echter overgaan naar Intersport Nijmegen.

De grote tenniszaak van Intersport Nijmegen is gevestigd in Doddendaal 1, Nijmegen (hoek van
Plein 44, tegenover computerzaak “Its”).

Wij danken
Spac Sport
voor de
ondersteuning die zij
het afgelopen
jaar hebben
verleend aan onze club.

Laten wij als
Avanti, Intersport
verwelkomen
door onze nieuwe tennisschoenen, rackets
en andere tennis of zelfs niet-tennis gerelateerde benodigdheden bij hen af te nemen!

De overeenkomst met Intersport zijn we
aangegaan omdat Intersport meer voordelen voor de club en leden biedt:
• 10% korting, echter op het gehele assortiment.
• Cadeau bonnen van Intersport blijven

Via www.intersport.nl is meer informatie
over Intersport te vinden.
Namens het bestuur, Bert Lagerweij.
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Wintertoernooi in de hal
Dit keer de laatste zaterdag van januari:

26 januari 2008

Na het grote
succes van
vorig jaar verheugen wij,
Wim en Yve,
ons erop om
in deze nu al
memorabele
barre winter
van 192008
(zo klinkt het
kouder o.i.)
voor jullie
dit hartverwarmende
toernooi
opnieuw te organiseren. Het traditionele
Avanti BrrrrWintertoernooi nodigt jullie allen
van harte uit om huis en haard voor even
te verlaten en je een avondje te wentelen
in de genoegzame sfeer van dit gezellig
samenzijn met je sympathieke clubgenoten en als mooi meegenomen factor: de
stramme beentjes weer even te strekken
en de blosjes op de wangen te toveren. (En
dit laatste misschien niet alleen van de lichamelijke inspanning.) Opzet is zoals altijd
minstens 3 keer (dubbel) spelen op tijd.
Geef je tijdig op, want er is maar beperkt
plaats in de herberg voor als je mee wilt
spelen, langskomen kan altijd, want de

banken bij de open haard zijn gastvrij voor
elke Avantiaan en aanhang.
Ook dit jaar
zullen er weer
prachtige prijzen
te verdienen zijn,
wie zal zich weer
een jaar lang
superman of de
schuifkoningin
mogen noemen?
Maak het mee,
want uiteindelijk
is iedereen winnaar met zo’n
avondje dolle
pret.
Stuur je E-mail uiterlijk 19 januari naar
Wim Busink:
email adres: wim_busink@hotmail.com
Onder vermelding van je naam, speelsterkte en van de mededeling: “wintertoernooi
ja ik wil”.
Leuk! Groetjes van Wim Busink en Yve de
Vries
Locatie: de hal “bij Vriens”
Racket-de bitterballen liggen bijna al in het
vet-centrum Nijmegen
Adres: M Curiestr 80, (telefoon van daar
dus niet van Wim of Yve: (024)3564770)
Je wordt tijdig geïnformeerd over aanvangstijd.
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CO’S KOMISCHE COLUMN
Hoe werkt een commissie?
Om een en ander duidelijk te maken een
voorbeeld. De onderzoekscommissie van
de Bijlmerramp.
Zo’n commissie krijgt een opdracht van
hogerhand, zou je denken: Zoek uit wat
er gebeurd is, extern voor pers en publiek
is dit zo, intern in dit geval: Niets vinden,
niets zeggen, maar wel uit laten lekken
wat we kwijt willen. Kan ik dit bewijzen?
Neem alleen al de namen van de onderzoekscommissie: Do Notfaind, voorzitter,
Seej Notsing, persvoorlichter en Let ‘t Liek,
speciale zaken. Wie een beetje engels kan
valt dit natuurlijk ook op. Ik besloot Do te
bellen. Ik had het kunnen weten. Je spreekt
het uit als Doe en ik heb niets gevonden,
zei Do. Ik belde Seej, er werd opgenomen
maar naam noch woord. Hallo, stilte. Ik
belde Let, dit had ik direct moeten doen. Ik
werd thuis uitgenodigd, op de Bahama’s is
hij er stil van gaan leven Af en toe doet hij
nog een projectje uit de bekende Bahama
driehoek.
Het “vliegtuig” vloog ook zo naar binnen
dus besloot ik met de deur het huis binnen
te vallen. Let kon dit niet waarderen en
belde gelijk een timmerman op mijn kosten.
Onvervaard pakte ik toch de koe bij de
horens, ze braken af, een dierenarts. Om
toch de op mijn lippen brandende vraag,
de brandweer, te kunnen stellen draaide
ik de kraan wijd open, een loodgieter. Had
het Israelische vliegtuig radioactieve stoffen
aan boord? Alsof er een bom insloeg, een
aannemer. Let raakte er aan gewend en we

liepen de tuin in om ons gesprek voort te
zetten.
Vliegtuig? Dat is nog maar de vraag.
Hoezo? Ooggetuigen, aluminiumbrokstukken, onderdelen van straalmotoren en een
vermist vliegtuig!!!!
Om met het laatste te beginnen, zei Let,
inderdaad vermist. Als wij het gevonden
hadden, was het niet vermist. Daar zit je
dan met je mond vol tanden, gelukkig geen
tandarts. En de ooggetuigen, een groot aluminium voorwerp met vleugels, het woord
vliegtuig is ook gevallen, er zijn bovendien
vliegtuigonderdelen gevonden. Inderdaad,
wij denken dan ook aan een groot aluminium jacht met helicopter dek en helicopter.
En de vleugels? Een draagvleugelboot.
En de straalmotoren? Wij denken aan een
enorme viermotorige waterstraalaandrijving als bij de jetski, er is namelijk geen
aandrijfschroef gevonden. Zo’n boot moet
wel genoeg snelheid hebben om vanaf het
Bijlmermeer zo’n groot gat te kunnen slaan.
Daar zit je dan, zonder hoop. En het vele
lood dat is gevonden? Ballast, een schip
met grote opbouw moet wel overeind blijven. Met de staart tussen de benen vertrok
ik, de dierenarts wachtte mij op. Je bent
niet de eerste, 1 week, 2x daags en hij valt
af. En zo werkt een commissie: Je kent de
opdracht niet, overal een oplossing voor en
is altijd een stap verder dan jij. Nu kunt u
denken, dat is een professionele commissie, maar die van Avanti dan. Ik ben reeds
een stap verder!!! Ik zit in een van die
commissies en heb bovenstaand verhaal
verzonnen, ik heb dus dat niveau.
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Co’s komische column 2
Hoe werkt een bestuur?
Het bestuur deelt de lakens uit, heeft u er
een gehad dan ik ook! Hier klopt iets niet!
Ik voel nattigheid en het kan geen door
bedplassen nat laken zijn. Dat dit nog niet
eerder onderzocht is is mij een raadsel.
In het beleidsplan 2008-2013 staat hoe
geweldig en uniek wij wel niet zijn, maar
volgens mij willen wij brood, een pilsje is
ook een snee, en spelen en de rest interesseert niemand ene bal, uitzondering de tennis- en bitterbal. Nu is er binnen elk bestuur
een lek waar je de nodige informatie kunt
krijgen. Als de penningmeester lekt, ga je
failliet. Ook de voorzitter is nooit het lek, die
wordt door de paparazzi in de gaten gehouden. Meestal is het een onopvallend figuur
met een vage portefeuille. Dus ik onderweg
naar H. K. en H. M.. Ik zeg natuurlijk niet
wie het was maar de sluizen gingen open,
een waterval aan informatie. Wat wil je als
er 30 jaar niemand komt informeren. Een
week later, zeiknat, verliet ik het pand.
Ben ik veel wijzer geworden? Natuurlijk
niet, een lek vertelt: Wat het lek zelf kwijt
wil en
Bestuursregel 1: Een bestuur lekt wat het
wel wil vertellen maar officieel niet kan vertellen. Ben ik nu uitgeteld, natuurlijk niet, ik
ben niet in blijde verwachting en ook geen
bokser. Zoals u door mijn stijl van schrijven
wel weet wie ik ben, laat elk bestuur zijn
sporen na! Een vloer in het clubhuis die het
aanzien niet waard is, waarvoor uitdrukkelijk gewaarschuwd is door een zzp-er.
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De zaak die hem gelegd heeft was wel
enthousiast.
BR 2: Een bestuur volgt niet het juiste
advies, maar die met het minste risico voor
hem zelf. Zo hebben we een donkerbruin
café, dan een grauwe grijze kantine en nu
een door lid Bertus W. als kindercrèche
omschreven lokatie.
BR 3: Een bestuur is niet continuerend
maar heeft zijn eigen stokpaardjes.
Is het bestuur er voor de leden? Ik heb
meegemaakt dat een bestuur tijdens de
ledenvergadering hun eigen plan ondanks
heftige kritiek van de leden niet wilde aanpassen, een maal werd zelfs gedreigd met
opstappen.
BR 4: Een bestuur is er voor de leden zolang de leden er zijn voor het bestuur. Dit is
in de bestuurskunde bekend onder de term:
BLW, Bestuur-leden-wisselwerking. Zie ook
standaardwerk prof. Drs. Ir. W.E.E.T. Niet.
Volgens zijn analyse houden wij na het
wisselen van E 100 nog E 55 over. Vandaar
Avanti 55! Wat wel enigermate gunstig voor
de leden is is:
BR 5: Een bestuur gaat slechts zover dat
het behoud van zijn pluche zetels niet in
gevaar komt.
Ik houdt er mee op, straks lekt mijn identiteit uit en moet ik de gevolgen dragen.
Kan echter ook leiden tot een omkoopsom.
BR 6: Een bestuur tracht voor hem lastige
leden koud te stellen.
Had u hogere verwachtingen? Co’s regel
234: Beter een kip (zittend bestuur) in de
hand dan de lucht van tien.

MEDEDELINGEN LEDENADMINISTRATIE
Opzeggingen lidmaatschap, verzoeken
om (verlenging of beëindiging van) tlidmaatschap en adreswijzigingen graag
(en uitsluitend) schriftelijk richten aan de
ledenadministratie (Zie ‘Bestuur en commissies’ op de laatste bladzijde).
Opzegging
Met betrekking tot het opzeggen van het
(t-)lidmaatschap, verzoeken om (verlenging van) t-lidmaatschap, verzoeken om
omzetting t-lidmaatschap in een regulier
lidmaatschap dienen uiterlijk 1 december
voorafgaande aan het volgende tennisseizoen door de ledenadministratie te zijn
ontvangen. Na die datum zullen dergelijke

verzoeken en opzeggingen niet (kunnen)
worden gehonoreerd.
De ledenadministratie wil u graag op het
volgende wijzen:
Besparing
Aan de leden, van wie de contributiebetaling niet door middel van automatische
incasso plaatsvindt, zal € 5.- administratiekosten worden berekend.
U kunt dus flink op uw contributie besparen
als u overgaat tot automatische incasso.
Hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen, kunt u navragen bij de ledenadministratie. Telefoonnummer: 3567750

VERSCHIJNINGSDATA
KANTLIJN
Indien u kopij wilt inleveren dient u er rekening mee te houden dat tussen de datum
van de deadline en het verschijnen van
de betrffende editie een productietijd van
enkele weken zit.
De laatste deadline voor het eerste nummer van 2008 is half februari.
de Kantlijn verschijnt dan half maart.
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Bestuur en Commissies
Avanti’55 Clubhuis		
				
				
Bestuur
Voorzitter			
Secretaris			
				
Penningmeester			
				
				
Accommodatie & Bar		
Tenniszaken Senioren		
Tenniszaken Jeugd		
Ledenadministratie
Ledenadministratie		
				
e-mailadres:			
Commissies
Barcommissie			
Communicatiecommissie		
				
Jeugdcommissie			
Technische commissie		
Toernooicommissie		
Wedstrijdcommissie		
Open toernooicommissie		
Kantlijn
Redacteur			
				
Vormgeving			
				
Portretten			

Van Haapsstraat 78		
3229025
Postbus 1522, 6501BM Nijmegen
www.avanti55.nl

Drukkerij			
Advertenties			
				
Erevoorzitter 			
Ereleden			

DPN				
3606033
Bert Lagerweij			
3656773
Hettie Maters			
3603529
Lex Bouts
Jan Berson, Brorda van der Linden

Bert Lagerweij 			
Hanny Kuiper			
secretariaat@avanti55.nl
Josien van Geel			
Postbank nummer 957648
Banknummer 989208192
Hettie Maters			
Ton de Beukelaer			
Quirin Slujs			

3656773
3605875
3224622

3603529
3542257
8483380

Janneke Braam			
3567750
van Peltlaan 71, 6533ZB Nijmegen.
ledenadministratie@avanti55.nl
Yve de Vries			
Marianne Kalthoff			
redactie@avanti55.nl
Quirin Sluijs			
Peter van Campen		
Paul van den Ing			
Annette Moons			
Ans Claassens			

3239704
3229101

Rob Wolf			
redactie@avanti55.nl
Fons Goosen			
f.goosen@planet.nl
Mariëtte van der Zwet		

3236059

40

8483380
3234468
3232727
3240961
3564596

3229403
3223313

