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'Van de voorzitter'!
We hebben een nieuwe voorzitter!
Beste Avantianen,
Het is eind november, de eerste
vorst slaat toe. Ik besef opeens dat
dit mijn laatste ‘Van de voorzitter’ is.
Want het is gelukt: na een lange
zoektocht hebben we een nieuwe
kandidaat-voorzitter gevonden! Ik
wil dit artikel daarom graag benutten om de achtergrond te schetsen
van deze wellicht voor velen verrassende kandidaat.
Laten we beginnen in juni, toen Jan
Paul Slot aangaf zijn penningmeesterschap z.s.m. te willen overdragen. Ik
had zelf een half jaar daarvoor al besloten dat dit mijn laatste jaar als voorzitter zou zijn. Ik was dus toch al van
plan om actief aan een opvolger te
gaan werken. Maar nu moesten er dus
opeens twee bestuursfuncties ingevuld worden… Afijn, geen paniek, we
hadden nog ruim een half jaar voor de
ALV van 13 januari. En we hebben een
potentieel van 385 voorzitters of
penningmeesters…
Eerst plaatsten we een oproep in de
Kantlijn en in onze digitale nieuwsbrief.
Helaas, zonder resultaat. Blijkbaar wil
de Avantiaan persoonlijk gevraagd
worden. Daarom eerst maar eens nagaan wie er voor één van de functies
in aanmerking zou komen. Iemand
vanuit het bestuur? Of vanuit een
commissie? Of iemand die zijn sporen
als vrijwilliger heeft verdiend en nu
wellicht in is voor een bestuursfunctie?
We hebben heel veel mensen benaderd, maar niemand ging op ons verzoek in.
Tijd begon te dringen…
Het werd oktober, de tijd begon te
dringen. We stelden een commissie
van ‘Wijze Avantianen’ samen, bestaande uit Marianne Kalthoff, Lex
Bouts, Rob Vullings en ondergetekende. We trokken een aantal conclusies
m.b.t. de nieuwe voorzitter:
- Wellicht moeten we het juist niet bij
de doorgewinterde Avantianen zoeken.
- We willen graag ‘vers bloed’ in het
bestuur, met een frisse kijk op de toekomst.
- We zoeken iemand die de vergrijzing
in de club nu eens daadwerkelijk aan
gaat pakken.

- We zoeken bij voorkeur een vrouw,
na 20 jaar mannelijk voorzitterschap.
- Dit ‘verse bloed’ heeft dan wel extra
ondersteuning nodig van de oudvoorzitter.

kreeg onze kersverse kandidaat er
eigenlijk alleen maar méér zin in! Onze
laatste twijfel verdampte: we gaan ervoor, met steun van alle oude rotten.
Haar naam? Marie-José van Weegen.

Voor het penningmeesterschap is
echter oud-bloed gewenst, daarvoor
zochten we juist iemand die de club
goed kent en die deze zware taak
wellicht kan vereenvoudigen.
Om een lang verhaal kort te maken en
een doorbraak in de impasse te realiseren: ik besloot me kandidaat te stellen voor het penningmeesterschap. Dit
in ieder geval voor 1 jaar, waarin het
doel is de functie te vereenvoudigen
en de nieuwe voorzitter in te werken.
Na een jaar zien we dan hoe we hier
verder mee omgaan.

Mijn nieuwe rol
Als mijn opvolger zal het bestuur dus
Marie-José voordragen als kandidaat-voorzitter. Tevens draagt het
bestuur mij voor als opvolger voor Jan
Paul Slot als penningmeester. En
Corin Smaal is bereid om Quirin Sluijs
op te volgen. Daarmee is de cirkel
rond.

Gevonden
Met de conclusies van de commissie
in het achterhoofd gingen we op zoek
naar kandidaten voor het voorzitterschap, het slot van het seizoen naderde met rasse schreden…
Aan het eind van het slottoernooi raakt
ik in gesprek met een vrouw die relatief vers bloed binnen de club is en die
wel eens serieus wilde praten over het
voorzitterschap, maar dan zonder het
effect van de goedkope ‘slottoernooialcohol’. Zo gezegd zo gedaan. Tijdens dit gesprek raakte ik onder de
indruk van haar persoonlijkheid en
haar visie op het voorzitterschap. Het
is een vrouw die van wanten weet en
die er zin in en tijd voor heeft. Zou het
dan op de valreep toch nog goed
komen?
Vervolgens hebben ook Marianne en
Wilma uitgebreid met de kandidaat-voorzitter gesproken. ‘Wat doen we
haar aan?’, zeiden we tegen elkaar,
‘voorzitter worden van een club waar
je wel al vijf jaar lid van bent, maar pas
twee jaar actief? En zonder ervaring in
een commissie?’
Maar ja, we wilden toch vers bloed?
Vergeet niet dat we naast deze kersverse kandidaat natuurlijk wel Wilma,
Marianne, Michiel en mij als ervaren
bestuurders hebben. Bovendien is de
jeugd in goede handen bij Corin
Smaal, die bereid is Quirin Sluijs als
bestuurslid Jeugdzaken op te volgen.
En de commissies zijn goed bezet en
functioneren prima. Dus toch maar
doen? In de loop van die gesprekken

Uiteraard kunnen ook anderen zich
kandidaat stellen, tot vijf dagen voor de
Algemene Ledenvergadering. Hiervoor moet een kandidaat zijn kandidaatstelling met minimaal 5 handtekeningen van seniorleden inleveren bij de
secretaris. Vanuit democratische perspectief gezien zou het natuurlijk
prachtig zijn als we straks konden
kiezen! Maar mocht dat niet zo zijn, dan
heeft het bestuur er alle vertrouwen in
dat de club met de hierboven genoemde kandidaten de uitdaging van de
komende jaren aan zal kunnen.
Voor mij was het een genoegen om
vier jaar voorzitter te zijn geweest.
En hoewel jullie wellicht nog niet
helemaal van me af zijn, dank ik hier
alvast iedereen voor alle support die
ik gedurende die tijd van jullie heb
mogen ontvangen.
Bert Lagerweij,
(bijna) ex-voorzitter
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Beste leden van tennisvereniging
Avanti ’55,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden
op donderdag 13 januari 2011 om
20.00 uur in het clubhuis.
Voor het geval dat u onverhoopt niet in
de gelegenheid bent om de vergadering bij te wonen wil het bestuur u informeren dat het uitbrengen van uw
stem bij (schriftelijke) volmacht is toegestaan. Een lid kan voor één ander
lid als gevolmachtigde optreden. Dit
kan door het sturen van een email naar
secretariaat@avanti55.nl waarin u
aangeeft wie u machtigt om te stemmen.
Aanvullingen op de agenda van deze

vergadering zijn mogelijk. Deze kunnen tot uiterlijk 5 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Deze aanmelding moet voorzien zijn van tenminste
vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden.
Punt 11 van de agenda heeft betrekking op de 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
voorzien moet zijn van tenminste vijf
handtekeningen van stemgerechtigde
leden en een ondertekende bereidverklaring van de betrokken kandidaten.

den worden. Dit kan door een email te
sturen naar secretariaat@avanti55.
nl Stuur uw verzoek voor zaterdag 8
januari zodat we de stukken tijdig
kunnen toezenden.
Let op: alle commissieleden en de
bestuursleden van Stichting Valkenburg krijgen de financiële stukken
toegestuurd.
GRAAG TOT ZIENS OP DONDERDAG 13 JANUARI 2011 OP DE
LEDENVERGADERING!
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Avanti ‘55,
Bert Lagerweij, voorzitter
Wilma Emonds, secretaris

Op verzoek kunnen de financiële stukken voor de jaarvergadering toegezon-

Agenda Algemene Ledenvergadering donderdag 13 januari
2011
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 14 januari 2010
4. Jaarverslag 2010
5. Financieel jaaroverzicht 2010
6. Bevindingen van de Kascommissie
7. Decharge van het bestuur
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Uitbreiding park
10. Begroting 2011 en vaststellen

contributie
11. Bestuursverkiezing
Aftredend, herkiesbaar: Bert Lagerweij, voorzitter. Het bestuur stelt MarieJosé van Weegen voor als kandidaat
voorzitter.
Aftredend, niet herkiesbaar: Jan Paul
Slot, penningmeester. Het bestuur
stelt Bert Lagerweij voor als kandidaat
penningmeester.
Aftredend, niet herkiesbaar: Quirin

Sluijs, bestuurslid. Het bestuur stelt
Corin Smaal voor als kandidaat bestuurslid.
12. Samenstelling en plannen voor
2011 van de diverse commissies
13. Baansoorten: de commissie baansoorten zal haar bevindingen presenteren en advies uitbrengen over de
toekomstige baansoort op Avanti ‘55
14. Wat verder ter tafel komt
15. Rondvraag

Jaarverslag 2010 AVANTI ‘55
Algemene ledenvergadering van 15
januari 2010
Een zeer drukbezochte ALV! Waarschijnlijk beïnvloed door een agendapunt wat door een aantal leden was
ingebracht betreffende het jeugdbeleid. Na uitgebreide discussie sprak
een grote meerderheid van de ALV
haar vertrouwen uit in het bestuur en
kon de ALV decharge verlenen over
2009, de begroting over 2010 goedkeuren en werd de contributie voor de
3e keer op rij niet verhoogd!
De gebruikelijke bestuurswisselingen
vonden plaats, waarbij onder dank
afscheid genomen werd van Hettie
Maters, Josien van Geel en Ernst
Bouwes. Zij werden respectievelijk
opgevolgd door Marianne Kalt4
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hoff, Jan Paul Slot en Michiel Moret.
De commissie baansoorten bracht op
ludieke doch duidelijke wijze verslag
uit van hun bevindingen. Volgend jaar
meer!
Wachtlijst/ledenaantal
Wederom werd het beoogde aantal
seniorleden in Mei behaald, hetgeen
resulteerde in een ledenstop voor senioren.
Het aantal jeugdleden bleef ietwat
achter bij de begroting met uiteindelijk
106 jeugdleden in plaats van de verwachte 120.
Gezelligheidstoernooien
Het openingstoernooi kon helaas geen
doorgang vinden, omdat de banen
later opengingen door de strenge win-

ter.
Het nieuwe ledentoernooi en het slottoernooi kenden wederom mooie deelname aantallen van rond de 40 leden.
Het lichttoernooi was ook weer redelijk
bezet. De traditionele labelavonden
werden goed bezocht.
Het jubileumtoernooi
Avanti 55 bestond dit jaar 55 jaar! En
dat hebben we geweten. Ten eerste
een prachtig jubileum toernooi met
maar liefst een record aantal van 83
deelnemers! Jeugd en senioren gemixed. We begonnen met een succesvolle tennis clinic, daarna een paar
potjes tennissen bij 33 graden, vervolgens een (h)eerlijk buffet van ‘Plan B
Wereldvrouwen’ en tenslotte een
spetterende Karaoke/DJ show!
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En 2 weken later tijdens de finales van
het Open Toernooi een jubileum receptie met vooral oud-leden (met als
speciale gast ons ere lid Brorda van
der Linden!). En als hoogtepunt een
koninklijk bezoek van Prins Willem
Alexander en Maxima!
Het invitatietoernooi was als vanouds leuk en gezellig. Het thema dit
jaar was Afrika, hetgeen resulteerde in
aanwezigheid van olifanten, giraffen
en jeeps op de club. Je speelde op
baan buffel of baan nijlpaard, nu weten
we waarom de big 5 tot 5 beesten
beperkt is, Avanti heeft namelijk niet
meer banen! Na de traditionele wedstrijden om des keizers baard, kwam
Shaka Zulu met 4 krijgers in traditionele outfit en licht tot donkergetinte
huidskleuren het feest luister bij zetten.
Shaka deelde geheel naar de ingezette traditie prachtige prijzen (gratis toegang tot het Afrika museum!) uit aan
de best geklede deelnemers.
Het wintertoernooi in de hal was
wederom snel uitverkocht en een
mooie ‘reünie’ voor leden die elkaar al
een paar maanden niet op de baan
waren tegengekomen.
Wedstrijdcommissie
De clubkampioenschappen kenden dit
jaar wederom de opzet waarbij de
heren- en damesdubbel in juni en de
singles en gemengd dubbel in september gespeeld werden. Het was een
goed georganiseerd toernooi met
spannende wedstrijden en vaak terechte, maar soms ook onterechte
winnaars.
Barcommissie
De barcommissie heeft wederom fantastisch werk verricht. Dit jaar werden
de bardiensten weer door twee personen uitgevoerd, hetgeen over het algemeen positief ervaren werd.
De nieuwjaarsreceptie werd weer opgeluisterd door de barcommissie, de
drank was weer lekker en de chips op
het eind van het jaar helemaal op.

Competitie
Bij de competitie zien we een trend
waarbij het aantal teams op de landelijke competitie op zondag afneemt.
Zelfs op de zaterdag had er een team
bij gekund. Er was dit jaar zowel op de
voorjaarscompetitie, de zomeravond
competitie als de najaarscompetitie 1
kampioenstitel te vieren. zaterdag. Er
waren wel meer degradanten dan
kampioenen overigens….
Jeugd
De jeugdcommissie heeft weer verschillende jeugdactiviteiten georganiseerd waaronder de tennislessen, de
competitie, de ¾ competitie, de clubkampioenschappen, het mini-maxi
toernooi, een ouderavond en een afsluitende activiteit met tenniswedstrijdjes. Voor deze afsluitende activiteit had
de commissie een tennis clinic gepland
om op deze manier het jubileum te
vieren maar door het slechte weer is
deze gecancelled en tot volgend voorjaar uitgesteld.
Helaas ging het openingstoernooi niet
door vanwege de vorst en het feit dat
de banen nog niet klaar waren.
Open toernooi
Het open toernooi was net als voorgaande jaren uitverkocht. De hele
week hadden we prachtig weer, tot aan
de laatste set van de laatste finale.
Gelukkig kwamen Alexander en Maxima toen net langs, zodat de banen
droog konden worden tijdens dit intermezzo. We hadden de komst van dit
koningspaar echter wel even moeten
melden aan de HE 3 finalisten, die gek
stonden te kijken toen de aandacht
opeens niet meer naar hun uitging.
Communicatie, Kantlijn en website
De vernieuwde communicatie commissie heeft weer 4 prachtige kantlijnen, ettelijke digitale nieuwsbrieven en
een up to date website onderhouden.
De kleurenkantlijnen waren mooier
dan ooit!

Projecten
1) De nieuwe proef met wintertennis
op de universiteit op zaterdagochtend
dit jaar resulteerde in 16 deelnemers,
de helft van het jaar ervoor. Het weer
werkte afgelopen jaar echter weer niet
mee, waardoor de daadwerkelijke bezetting op veel ochtenden tegenviel. Op basis van de geringe belangstelling en het feit dat de meeste leden
zelfstandig al een overwintering hebben geregeld, heeft het bestuur besloten om geen wintertennis meer aan te
bieden. Wel is geïnventariseerd naar
de interesse in een tennisreis naar
warme oorden in Februari/maart.
2) Er is veel contact geweest met de
gemeente en de zeeverkenners over
het stuk grond naast baan 2. Hierover
meer tijdens de komende ALV.
Vrijwilligers
Uiteraard is alles slechts tot stand
kunnen komen door de inzet van vele
actief betrokken leden van onze club.
Wederom waren ruim 50 leden actief
lid in een commissie. Vele anderen
draaiden hun bardiensten of waren op
ander manier betrokken bij de voorbereiding van het seizoen of waren tijdens het seizoen beschikbaar om de
etui te halen of voor anderen belangrijke randvoorwaarden.
Paul Hoffs had de banen weer prima
voor elkaar, door de vorst in maart
helaas iets later dan gepland, maar op
tijd voor de competitie, waarvoor
hulde.
Namens het hele bestuur en via het
bestuur namens alle leden dank voor
iedereen die op welke wijze dan ook
heeft bijgedragen aan het Avanti gevoel levendig te houden. Alle commissieleden zullen tijdens de ALV op
donderdag 13 januari 2011 de gebruikelijke blijk van waardering krijgen.
Het bestuur van Avanti ‘55,
Jan Paul Slot, Wilma Emonds, Quirin
Sluijs, Michiel Moret, Marianne Kalthoff en Bert Lagerweij.
01/12/2010

NIEUWJAARSRECEPTIE 9 JANUARI
Een eenzaam hoogtepunt in de duistere winterdagen : de Nieuwjaarsreceptie van Avanti 55. Iets om naar uit
te kijken tijdens de feestdagen. Noteer onmiddellijk zondag 9 januari bij

de aankoop van uw nieuwe agenda of
in uw telefonische kalender.
Het bestuur nodigt alle leden uit in het
clubhuis aan de Van Haapsstraat om
vanaf een uur of vijf het glas te heffen
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Samenvatting notulen Algemene Ledenvergadering van
14/01/2010.
Samenvatting notulen Algemene Ledenvergadering van 14/01/2010.
Vanwege de lengte van de notulen en
de beschikbare ruimte in deze kantlijn,
is in deze kantlijn slechts een samenvatting van de notulen weergegeven.
De algehele notulen van de ALV zijn
op 17 december per e-mail verstuurd
aan alle leden waar we een (correct)
mail adres van hebben.
Als je dit niet ontvangen hebt en wel
behoefte hebt aan de algehele notulen,
stuur dan een mail naar bestuur@avanti55.nl, je krijgt ze dan alsnog toegestuurd en je mail adres zal worden
toegevoegd aan de ledenlijst.
Als je geen internet/mail hebt, bel dan
naar 024-3656773 en we zorgen er
dan voor dat je de gehele notulen thuis
gestuurd krijgt.
Aanwezig
63 leden
Machtigingen
11 machtigingen
Afwezig met kennisgeving
7 afmeldingen
Het totaal aantal stemgerechtigde
leden is 63 + 11 machtigingen. Dat is
19% van het aantal stemgerechtigde
leden zodat de vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen.
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur en heet alle aanwezigen van
harte welkom. Op voorstel van 6 leden
is agendapunt 9a toegevoegd aan de
agenda.
2.
Mededelingen / Ingekomen
stukken
Behoudens de afmeldingen en machtigingen zijn er geen ingekomen stukken.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 16 januari 2009
De actiepunten zijn door het bestuur
afgewikkeld; punt 4 is geagendeerd en
punt 6 komt bij de winstbestemming ter
sprake.
De notulen worden vastgesteld met
dank aan Quirin Sluijs die vanwege de
afwezigheid van de secretaris dit op
zich heeft genomen.
6
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4. Jaarverslag 2009
De voorzitter noemt de highlights van
het jaar 2009. Er zijn geen vragen of
opmerkingen. Dank aan de opstellers.
5. Financieel jaaroverzicht 2009
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting.
Voorstel winstbestemming
Toevoeging aan algemene reserve
€ 6235,Verbetering park € 6500,Er volgt discussie over het voorstel om
een gedeelte van de winst te bestemmen voor de verbetering van het park.
Het bestuur zal twee opties uitwerken
zodat er meer zicht komt op de ideeën,
de kosten en de uitvoering en zal deze
via een speciale vergadering voorleggen aan de leden.
6. Bevindingen van de Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Martin
Gerritsen en Willem van Run. Martin
Gerritsen geeft een toelichting op de
op 6 januari 2010 uitgevoerde controle.
De kascommissie komt tot de conclusie dat onze penningmeester uitstekend op de centjes heeft gelet en een
zeer ordelijke administratie heeft verzorgd. Zij stelt de ALV voor het bestuur
decharge te verlenen voor het afgelopen boekjaar.
7. Decharge van het bestuur
Na een stemming wordt het bestuur
met algemene stemmen gedechargeerd voor het gevoerde financiële
beleid. De voorzitter bedankt de ALV
namens het bestuur voor het gegeven
vertrouwen.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Martin Gerritsen treedt af en Willem
van Run blijft lid van de kascommissie.
Annette Moons treedt toe en Joek
Poort wordt reserve.
9. Begroting 2010 en vaststellen
contributie
De penningmeester geeft een toelichting.
Vaststellen contributie
Voorstel: geen contributieverhoging of
-verlaging.

De begroting wordt met gelijkblijvende
contributie voorgelegd aan de ALV. Dit
voorstel wordt unaniem aangenomen
met dank aan de penningmeester voor
het opstellen van de begroting en de
toelichting daarop.
9 a. Jeugdbeleid / Afhangreglement
Zes leden hebben gebruik gemaakt
van de mogelijkheid die de Statuten
bieden om een agendapunt toe te
voegen aan de agenda van de ALV.
In de pauze formuleert het bestuur
twee vragen aan de vergadering.
1. Vind je dat het bestuur bij de uitvoering van het jeugdbeleid binnen de
kaders van het beleidsplan is
gebleven?
Uitkomst peiling: Nee: 3 stemmen +
2 machtigingen = 5 stemmen
Onthouding: 4 stemmen
Ja: 56 stemmen + 9 machtigingen = 65
stemmen
2. Heb je tussen 19 en 20 uur op een
concrete wijze last gehad van jeugd op
de banen?
Uitkomst peiling: Ja: 7 stemmen + 2
machtigingen = 9 stemmen
Onthouding: 2 stemmen
Nee: 54 stemmen + 9 machtigingen =
63 stemmen
Conclusie: Het is vooral een ‘virtueel
probleem’ en het bestuur krijgt het
vertrouwen van het overgrote deel van
de vergadering.
10. Bestuursverkiezing
Aftredend, niet herkiesbaar: Ernst
Bouwes, bestuurslid recreatie.
Aftredend, niet herkiesbaar: Hettie
Maters, bestuurslid accommodatie,
bar en technische commissie.
Aftredend, niet herkiesbaar: Josien
van Geel, penningmeester.
Het bestuur stelt Michiel Moret (vandaag helaas verhinderd) voor als bestuurslid seniorzaken, Marianne Kalthoff als bestuurslid accommodatie en
bar en Jan Paul Slot als penningmeester. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld zodat zij allen worden
benoemd en onder applaus hartelijk
welkom worden geheten achter de
bestuurstafel.
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11. Samenstelling en plannen voor
2010 van de diverse commissies
12. Baansoorten: presentatie door
de commissie baansoorten
Lex Bouts en Ton de Beukelaer (helaas verhinderd vanavond) bemannen
de commissie. Lex doet verslag.
De commissie is op verzoek van het
bestuur vorig jaar ingesteld om de
huidige situatie met betrekking tot de
banen te onderzoeken en zich te
oriënteren op mogelijke alternatieven
voor de toekomst. Op verzoek van de
commissie heeft een Regionaal Accommodatie Specialist van de KNLTB
een bezoek gebracht aan ons park. De
conclusie is dat de banen nog 5 jaar
mee kunnen. In het 2014 wordt het
ernst. Er is dus nog (enige) tijd.
De commissie wil dan ook graag mandaat voor nog een jaar en belooft ons
een beeldende presentatie met een
nauwkeuriger calculatie. Het bestuur
honoreert dit verzoek.
Arie Stroobant: Wat kost een baan?
Twee nieuwe banen met een niet gravelondergrond kosten tegen die tijd
ongeveer € 80.000,- Vanwege ander-

soortig onderhoud worden die kosten
minder. Twee nieuwe gravelbanen
kosten plusminus € 30.000,13. Wat verder ter tafel komt
Het bestuur zoekt mensen die mee
willen denken over hoe we het 55-jarig
jubileum dit jaar gaan vieren. Heb je
interesse, meldt je dan bij een van de
bestuursleden.
Je kunt je nog opgeven voor het wintertoernooi op 6 februari 2010.
Er zijn bloemen voor Martin Gerritsen.
Onlangs is hij afgetreden als bestuurslid van de Stichting Valkenburg waarin
hij jarenlang namens Avanti ’55 zitting
heeft gehad. Het bestuur bedankt hem
voor zijn inzet en trouwe bestuursdeelname.
14. Rondvraag
15. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.45 uur de
vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdragen.

Genomen besluiten op de Algemene
Ledenvergadering d.d. 14 januari 2010
1. Het financiële jaarverslag 2009 is
goedgekeurd evenals de begroting
2010
2. De nieuwe kascommissie bestaat
uit Willem van Run en Annette Moons
3. De contributie blijft gelijk
4. Jan Paul Slot, Marianne Kalthoff
en Michiel Moret treden toe tot het
bestuur
5. De opdracht voor de commissie
baansoorten wordt met een jaar
verlengd
Actiepunten
1. Beveiliging clubhuis realiseren
2.
Exploitatie bar: aanpassing bedragen inkoop en verkoop
3.
Kijkgelegenheid baan 2/5: twee
opties uitwerken en voorleggen aan de
leden
4.
Aanbevelingen kascommissie
overdenken (eigen budget bestuur en
leden- en financiële administratie
koppelen)
5. Vrijdagochtendlabel (re)organiseren
6.
Overwegen om wijzigingen in
het parkreglement eerst in de ALV aan
de orde te stellen
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Kampioenen bij Avanti 55
Wat was dat nou op die zwoele zaterdag oktobernamiddag. Feestelijke kanonsschoten op de Van
Haapsstraat? Nee, het was gehoorsbedrog, al ware het wel verdiend geweest. Avanti 3 won de de
titel in de najaarscompetitie met de
allerlaatste bal in de 'finale' in Oosterhout.
In de laatste wedstrijd moest het team
nog één partij winnen op kunstgras,
tegen nummer 2, de Hoge Wick, dat in
de eindstand nog langszij kon komen
De herendubbel redde het niet. De
damesdubbel ging na een tiebreak ook
verloren. In beide mixwedstrijden
kwam de titel vervolgens in groot gevaar, want beide dubbels verloren de
eerste set. Noel en Marieke vervolgens
zelfs de hele wedstrijd. Fons en Florine
sleepten op de andere baan de tweede

set wel uit het vuur. Nu moest de tiebreak bepalen wie deze mixpartij zou
winnen, maar dat ene punt was plotseling ook beslissend voor het
kampioenschap!
De Avantianen kwamen voor met 3-1,
daarna gelijk 3-3, vervolgens 6-4 en
6-5. Met een geweldige service maakte Fons aan alle spanning een einde:
7-5. Avanti mix 3 won dankzij deze 3-1
nederlaag uiteindelijk toch het kampioenschap.
Helaas ontbreekt bij deze competitie
een afsluitend diner van de Technische Commissie, waardoor het derde
team niet in de bloemetjes werd gezet.

Nog sterker, het kampioenschap verdween geheel in de anonimiteit.
Hieronder alsnog een foto van het
winnende team. Avanti gemengd 1
eindigde als tweede, de rest bivakkeerde keurig in de middenmoot. Eén van
de jeugdteams was te hoog ingedeeld.
Op de foto van links naar rechts: Noel
Buining, Marieke Veldkamp, Fons
Goosen, Florine Wasser.
Op de foto ontbreekt Michel Spanjaards.
Als invallers hebben meegedaan: Willem van Gerwen, Corinne van de
Venne, Marion Brouwers.
Alles met ondersteuning van Betty
Vissers

KANTLIJN december 2010

9

AVANTI’55

10

KANTLIJN december 2010

AVANTI’55

Haviksoog
Mijn oude buurman kan zich bont en
blauw irriteren aan verkeerd taalgebruik. De vorige zin had hem al twee
keer letterlijk uit zijn vel doen springen.
En daarna nog een keer figuurlijk door
dat letterlijk. Hij kan zich ook vreselijk
opwinden over wat hij haar-ziekte
noemt, verwijzingen met het vrouwelijke bezittelijk voornaamwoord naar
mannelijke of onzijdige zelfstandige
naamwoorden. Met name bij geografische en topografische aanduidingen
gaat het fout. Nijmegen en haar inwoners klopt niet. Avanti viert haar 55-jarig bestaan: no way!
Een andere ergernis van deze 85-jarige taalpurist is de hausse aan Engelse
termen in het Nederlands. Dat begint
al heel simpel met ‘weekend’. Waarom
niet weekeinde? ‘Okay’ is ook dubieus
en dat de mislukte poging van Nederland en België om het WK voetbal te
organiseren in 2018 in een bidbook
moest en niet in een biedboek is onbegrijpelijk.

Maar goed dat mijn buurman niet tennist. Hoewel onze geliefde sport in
Frankrijk werd uitgevonden, wemelt ze
(of hij of het?) van de Engelse benamingen. Waarmee moet je anders
tegen een bal slaan, dan met een
racket? En als je die bal uit de lucht
neemt, sla je toch een volley? Leg je
die bal keurig dood over het net, dan
heet dat een drop-shot. Of zouden wij
volgens onze buurman moeten spreken van een valbal? Gaan we binnenkort het gemalen baksteen op, slaan
we een voorhand met veel achtpotiggeleeddier of een terughand met plakje en beëindigen we de slagenserie na
een goede benadering met een daverend harde neerslag? Of slaan we
meteen een aas? By the way, zou mijn
buurman de pruik op de kale kop van
Agassi ook een haarziekte noemen?
Anyway, misschien zit er wel iets in het
statement van mijn buurman. Grote
tennislanden hebben hun eigen woorden. Neem nu de Duitsers, die hebben
zulke mooie, vaak samengestelde

begrippen uitgevonden voor de sport.
Dat is al zo in het voetbal – Fehlpass,
Fallrückzieher – maar ook bij het tennis. Wat te denken van Schmetterball,
Gewinnsatz, Ass, Punktegleichstand,
Halbflugball, Aufschlagversuch, Netzberührung… Mijn buurman zou daar
heel blij mee zijn, hoewel hij de oorlog
bewust heeft meegemaakt. Maar helaas, ook onze oosterburen hebben
veel leenwoorden in het tennis, want
ze hebben bijvoorbeeld geen vertaling
voor slice, topspin, lob en return. Geen
wonder dat ze na Boris Becker en
Michael Stich geen kampioenen meer
hebben geleverd.
Ik denk dat Nederland daarom als
tennisland ook niet veel voorstelt. We
hebben geen eigen tenniswoorden.
Dat moet veranderen om een nieuwe
Krajicek te laten opstaan.
Laten we beginnen met deze column.
Van nu af aan heet hij: Haviksoog.
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Aankondiging wintertoernooi 2011
Op zaterdag 5 februari as. zal weer het Avanti Wintertoernooi worden gehouden, in de hal aan de Marie Curie Straat/
Hatertseweg te Nijmegen
De opzet zal hetzelfde zijn als in voorgaande jaren: iedereen speelt minimaal 3 ronden van 40 minuten met wisselende
medespelers en tegenstanders van ongeveer gelijke sterkte.
Globaal zal er gespeeld worden van 18 tot 24 uur. Er is plaats zijn voor maximaal 48 deelnemers. Na afloop is er een
bescheiden prijsuitreiking. Deelname kost euro 12,50
Degene die hier aan mee wil doen kan dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar wim_busink@hotmail.com
In de week voorafgaand aan deze dag zal een schema gemaakt worden dat naar de deelnemers gemaild zal worden.
We hopen wederom op een grote belangstelling en een gezellige, sportieve avond.
De organisatie is in handen van Marianne Kalthoff, Yve de Vries en Wim Busink

Bestuur en Commissies
Avanti’55 Clubhuis
Van Haapsstraat 78
3229025
Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen
www.avanti55.nl
Bestuur
Voorzitter
Bert Lagerweij
Secretaris
Wilma Emonds
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Jan Paul Slot
Postbank nummer 957648
Banknummer 989208192
Accommodatie, Bar, TC
Marianne Kalthoff
Tenniszaken Senioren
Michiel Moret
Tenniszaken Jeugd
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Quirin Sluijs
Ledenadministratie
Michiel Moret
Van Peltlaan 71, 6533 ZB Nijmegen
Emailadres:
ledenadministratie@avanti55.nl
Commissies:
Barcommissie
barcieavanti@gmail.com
Communicatiecommissie
Ernst Bouwes
Jeugdcommissie
Corin Smaal
Technische commissie
Peter van Campen
Toernooicommissie
Paul van den Ing
Wedstrijdcommissie
Betty Vissers
Open ToernooiCommissie

Anneloes van Brussel
Digitaal afhangcommissie
Wim Busink
Kantlijn
Redacteur
Ernst Bouwes
Willem van Gerwen
redactie@avanti55.nl
Vormgeving
Fons Goosen
Portretten
Mariëtte van der Zwet
Drukkerij
Smic
Advertenties
Bert Lagerweij
Erevoorzitter
Lex Bouts
Ereleden
Jan Berson, Brorda van der Linden

