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‘SEIZOENSWISSELINGEN ‘
Het seizoen zit er op. Met nog een toegift van een
maand heeft Avanti voor de winter definitief de banen
en de deuren gesloten.
Inmiddels heb ik bijna een jaar als voorzitter erop zitten.
Een voor mezelf pittig, maar uitermate leerzaam jaartje
. Veel tijd en energie heb ik er in gestopt, maar zo tegen
het eind van het jaar bruis ik, verrassend te constateren, nog steeds van de energie. Zal het komen door
mijn eigen inslag of komt het dat juist deze taak mij ook
veel energie oplevert..? Ik denk dat dat laatste zeker
van invloed is. Al is het niet altijd makkelijk geweest en
heeft Avanti ’s nachts af en toe te veel door mijn hoofd
gespookt. Maar de goede momenten voerden toch de
boventoon.
Voor menig lid is Avanti nu een slapende in de winter.
Maar op de achtergrond zijn er diverse mensen in de
weer om al weer vooruit te kijken en te werken. Zo is
Paul de groundsmen nu druk in de weer met de afbraak
en tegelijk de opbouw van de banen. De communicatiecommissie buigt zich over verbeteringen t.a.v. de
website, Jane werkt aan het ontwerp van een bijzonder
etiket (introductie mogelijk tijdens de Nieuwjaarsborrel..)
en het bestuur is bezig met de voorbereidingen voor
de ALV, het financiële plan, nieuwe contracten, evaluaties en zeker ook met de invulling van de helaas nog
openstaande vacatures. We hopen dat de brandbrief de
Avanti-harten niet onberoerd laat en dat leden reageren
op de oproep. Zodat we hopelijk tijdens de as ALV weer
voltallig bestuur kunnen formeren.

ontzettend heeft ingezet voor de club, zullen we zeker
gaan missen. Zijn knowhow en zijn gedrevenheid heeft
Avanti veel goed gedaan. En ik als beginnend voorzitter
heb zeker veel aan Bert te danken gehad. Ook van Hettie Maters nemen we afscheid als allround parkbeheerder. Hettie heeft een nieuwe baan en kan helaas deze
grote functie er niet mee combineren. Gelukkig heeft
Marianne zich voorlopig opgeworpen om de belangrijkste taken over te nemen. Ook Hetties inzet en betrokkenheid was groot(s). Zulke leden zijn écht goud waard
voor de club.
Alle tennisactiviteiten en andere tennisverwante zaken van het afgelopen jaar passeren de revue via het
jaarverslag verderop in deze Kantlijn. Een jaar waarin
Avanti heeft aangetoond een club te zijn waar we zeker
trots op mogen zijn.
Ik plak er als voorzitter een tweede jaar aan. Benieuwd
wat het nieuwe jaar gaat brengen, want Avanti is een
club die altijd in beweging is.
Iedereen heel erg bedankt voor inzet, support en sportieve bijdrage, op naar een sportief en leuk seizoen in
2012, we hopen de lente weer snel te begroeten!
Graag tot bij ziens bij de Nieuwjaarsborrel op 8 januari!
Marie-José van Weegen,
voorzitter Avanti’55

Na 5 jaar actief bestuursschap gaan we in elk geval
afscheid nemen van Bert Lagerweij. Bert die zich altijd
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Secretariaat Wilma Emonds, Postbus 1522, 6501 BM Nijmegen, tel 024 355 15 58
Parkadres, van Haapsstraat 78, 6525 CE Nijmegen, tel 024 322 90 25

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
donderdag 12 januari 2012

Beste leden van tennisvereniging Avanti ’55,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden
op donderdag 12 januari 2012 om 20.00 uur in het
clubhuis.

functies 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.

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.

De financiële stukken voor de jaarvergadering worden
uiterlijk 1 week voor de ALV gemaild aan alle leden met
een e-mailadres . De leden zonder e-mailadres kunnen
deze stukken opvragen bij het secretariaat.

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.

Met vriendelijke groeten,

GRAAG TOT ZIENS OP DONDERDAG 12 JANUARI
2012 OP DE LEDENVERGADERING!

Namens het bestuur van Avanti ‘55,
Marie-José van Weegen, voorzitter
Bert Lagerweij, penningmeester
Wilma Emonds, secretaris

Punt 10 van de agenda heeft betrekking op de bestuursverkiezingen. Tegenkandidaten voor bestuurs-

Agenda Algemene Ledenvergadering
donderdag 12 januari 2012
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening en vaststellen agenda
Mededelingen / Ingekomen stukken
Notulen van de Algemene Ledenvergadering
13 januari 2011
Notulen van de extra Algemene Leden
vergadering 21 april 2011
Jaarverslag 2011
Financieel jaaroverzicht 2011
Bevindingen van de Kascommissie
Decharge van het bestuur
Benoeming nieuwe kascommissie
Uitbreiding park, stand van zaken
Bestuursverkiezing
Aftredend, niet herkiesbaar:
Bert Lagerweij, penningmeester.
Het bestuur roept de leden op om zich
kandidaat te stellen voor de vacature

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

penningmeester.
Aftredend, niet herkiesbaar: Michiel Moret,
bestuurslid seniorenzaken.
Het bestuur roept de leden op om zich
kandidaat te stellen voor de vacature
bestuurslid seniorenzaken.
Begroting 2012 en vaststellen contributie
Voorstel om ‘lid van verdienste’ in te stellen
Samenstelling en plannen voor 2012 van de
diverse commissies
Baansoorten: de commissie baansoorten
zal haar meest recente bevindingen
presenteren en advies uitbrengen over de
toekomstige baansoort op Avanti ‘55
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting
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SAMENVATTING
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
donderdag 13 januari 2011
NB: De gehele notulen zijn reeds
eerder verspreid via e-mail.
Voor leden die de notulen nogmaals
willen krijgen of via de post toegestuurd willen krijgen: stuur een
bericht aan secretariaat@avanti55.nl
of bel Wilma Emonds: 024 – 355 1558
Het totaal aantal stemgerechtigde leden
is 52 leden en 14 machtigingen. Dat is
ruim 20% 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.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
Behoudens de afmeldingen en machtigingen zijn er geen ingekomen stukken.
De voorzitter vraagt een moment
stilte ter nagedachtenis aan Dousa van
Hooijdonk die afgelopen jaar overleden
is.
De voorzitter geeft een toelichting op
de afwezigheid van Jan Paul Slot en
de overdracht van zijn taken als penningmeester. De voorzitter heeft met de
hulp van Josien van Geel (de eerdere
penningmeester) de jaarrekening opgesteld, het bestuur heeft de begroting
opgesteld. Veel dank en bloemen voor
Josien.
Leo Nefkens verzorgt gedurende 25
jaar de trainingen bij Avanti. Applaus en
bloemen voor Leo.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 14 januari 2010
Hettie Maters: onder punt 5 laatste zin
wordt gesproken over een speciale
vergadering die niet heeft plaatsgevonden. Deze is uitgebleven omdat er door
het jaar heen nog onvoldoende concrete
informatie voorhanden was.
De actiepunten zijn door het bestuur afgewikkeld of komen terug op de agenda.
De gewijzigde speeltijden van de jeugdleden zijn door het bestuur geëvalueerd.
Op basis van verkregen informatie
via het afhangbord en informatie van
trainers en eigen waarnemingen is
geconcludeerd dat de wijziging geen
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problemen oplevert en wordt het beleid
dat de jeugd tot 20.00 uur mag afhangen
gecontinueerd.
De notulen worden vastgesteld met
dank aan Wilma Emonds, secretaris.
4. Jaarverslag 2010
De voorzitter noemt de highlights van
het jaar 2010. Er zijn geen vragen of
opmerkingen. Dank aan de opstellers.
5. Financieel jaaroverzicht 2010
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting met powerpointpresentatie.
Het resultaat is een batig saldo van €
5714,Balans 2010 overzicht van de bezittingen en schulden
Voorstel winstbestemming
Toevoeging aan algemene reserve €
5714,Exploitatie bar
De winst is exact in lijn met de begroting, wel minder dan in 2009 (was
extreem goed met warme zomer). De
winstmarge neemt onder andere af omdat de verkoopprijzen niet gestegen zijn
maar de inkoopprijzen wel.
6. Bevindingen van de Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Willem van
Run en Annette Moons. Annette geeft
een toelichting op de op 21 december
2010 uitgevoerde controle ten huize van
de interim-penningmeester Bert Lagerweij. De kascommissie heeft de hygiëne
van de administratie onderzocht en
verklaart dat de administratie goed op
orde is en de werkwijze eenvoudig doch
doeltreffend is.
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
Willem van Run treedt af en Annette
Moons blijft lid van de kascommissie.

Joek Poort treedt toe en Ans Claassens
( voor 2011) en Maarten Baris (voor
2012) melden zich als reserve.
9. Uitbreiding park
Marianne Kalthoff geeft aan de hand van
een powerpointpresentatie een schets
van het verloop van de ontwikkelingen
van het afgelopen jaar met betrekking
tot de uitbreidingsplannen.
Het bestuur realiseert zich dat de leden
laat geïnformeerd zijn en wil geen
beslissing forceren. Het is van belang
dat er een breed draagvlak is voor de
uitbreidingsplannen. Na beraad wil het
bestuur met een tweetal vragen de
vergadering peilen. De uitkomst van de
peiling is bepalend voor het al of niet
verdergaan met deze plannen.
1. Wie ziet de uitbreiding van baan 2 als
een verrijking van ons park?
De meerderheid ziet dat zo.
2. Wie vindt dat de huidige investeringen
van € 20.000,- acceptabel zijn?
De meerderheid vindt dit onacceptabel.
Besluit: het bestuur komt zo mogelijk
voor de aanvang van het seizoen met
een concreet voorstel en zal een extra
ledenvergadering bijeenroepen om de
plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de leden.
10. Begroting 2011 en vaststellen
contributie
De penningmeester geeft een toelichting.
Vaststellen contributie
Voorstel: geen contributieverhoging of
-verlaging.
Senioren
€ 122,Studenten
€ 90,Junioren € 75,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.
11. Bestuursverkiezing
Aftredend, niet herkiesbaar: Bert Lagerweij, voorzitter. Applaus, een toespraak
en bloemen voor Bert.
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Aftredend, niet herkiesbaar: Quirin
Sluijs, bestuurslid jeugd. Applaus, een
toespraak en bloemen voor Quirin.
Aftredend, niet herkiesbaar: Jan Paul
Slot, penningmeester. Jan Paul is niet
aanwezig en is eerder al door het bestuur bedankt voor zijn inspanningen.
Het bestuur stelt Marie-José van Weegen voor als voorzitter, Bert Lagerweij
als penningmeester en Corin Smaal als
bestuurslid jeugd. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld, zodat zij allen
worden benoemd en onder applaus
hartelijk welkom worden geheten achter
de bestuurstafel.
Marie-José houdt haar maidenspeech
en begint vol vertrouwen en enthousiasme aan haar voorzitterschap.
12. Samenstelling en plannen voor
2011 van de diverse commissies
De voorzitter bedankt namens het bestuur, de ALV en Avanti ’55, alle commissieleden met een cadeaubon voor hun
inzet en inspanningen.

13. Baansoorten: presentatie door de
commissie baansoorten
Er is nog veel in beweging qua research
zodat het zaak is om alle ontwikkelingen
zo lang mogelijk te blijven volgen, zeker
als er (nog) geen noodzaak tot vervanging is.
Het financiële plaatje is nog onderwerp
van onderzoek.
De commissie wil dan ook graag mandaat voor nog een jaar en belooft ons
kond te doen van de verdere ontwikkelingen. De ALV honoreert dit verzoek
onder luid applaus.
14. Wat verder ter tafel komt
Geen bijzonderheden.
15. Rondvraag
16. Sluiting
De voorzitter sluit om 23.25 uur de
vergadering en bedankt alle aanwezigen
voor hun komst en bijdragen.

1. Het financiële jaarverslag 2010 is
goedgekeurd evenals de begroting 2011
2. De nieuwe kascommissie bestaat uit
Annette Moons en Joek Poort
3. De contributie blijft gelijk
4. Marie-José van Weegen, Bert Lagerweij en Corin Smaal treden toe tot het
bestuur
5. Het bestuur roept een extra algemene
ledenvergadering bijeen om de uitbreidingsplannen bij baan 2 ter besluitvorming aan de leden voor te leggen
6. De opdracht voor de commissie
baansoorten wordt met een jaar verlengd
7. De uitnodiging voor de ALV wordt
voortaan vergezeld door de financiële
stukken
Actiepunten
1. Aanbevelingen kascommissie overwegen
2. Plannen uitbreiding park concretiseren en voorleggen aan de leden

Genomen besluiten op de Algemene
Ledenvergadering d.d. 13 januari 2011

SAMENVATTING
EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
donderdag 21 april 2011
NB: De gehele notulen zijn reeds eerder
verspreid via e-mail.
Voor leden die de notulen nogmaals
willen krijgen of via de post toegestuurd willen krijgen, stuur een
bericht aan secretariaat@avanti55.nl
of bel Wilma Emonds: 024 – 355 1558
Het totaal aantal stemgerechtigde leden
is 64 leden en 24 machtigingen. Dat is
ruim 23% van het aantal stemgerechtigde leden, zodat de vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen.
17.
Opening en vaststellen
agenda
De voorzitter opent de vergadering om
20.30 uur en heet alle aanwezigen van
harte welkom.
Er zijn geen toevoegingen aan de
agenda waarop deze vastgesteld wordt.
18.
Mededelingen/ingekomen
stukken
Behoudens de afmeldingen en machtigingen zijn er geen ingekomen stukken.

19.
Uitbreiding park
Presentatie plannen en financiële onderbouwing.
In verband met het aanbod van de
gemeente Nijmegen tot verkoop van het
terrein achter de Van Haapsstraat 78
met een grootte van 525 m2 voor een
bedrag van €6500,- kosten koper, is
deze extra ALV belegd.
Na een korte inleiding door de voorzitter
Marie-José van Weegen en de presentatie van de plannen door het bestuurslid
accommodatie Marianne Kalthoff middels een powerpointpresentatie, geeft
de penningmeester Bert Lagerweij een
toelichting op de financiële aspecten.
Stemming
Ronde 1:
Ik ondersteun de aankoop van het stuk
grond naast baan 2 en daarmee een
investering van plusminus € 7.500,(aankoop grond + overdrachtsbelasting
+ notariskosten).
Een ruime meerderheid ondersteunt de
aankoop.

Ronde 2 (indien akkoord ronde 1):
Ik ondersteun de inrichting van het terrein door plusminus € 2.500,- te investeren in verlaging van het hekwerk, het
verplaatsen van de poort en de reparatie
van het hekwerk bij het spoor.
Een ruime meerderheid ondersteunt de
inrichting.
Besluit: het bestuur zal de gemeente
informeren dat we akkoord gaan met
het koopaanbod en verzoeken om een
conceptkoopcontract op te stellen.
Instellen inrichtingscommissie.
Zoals ter sprake kwam, wil het bestuur
een commissie instellen die zich bezig
gaat houden met de verdere inrichting
van het aan te kopen terrein. René
Gerritsen wil graag zitting nemen in
de commissie. Er zal een oproep in de
eerstkomende nieuwsbrief komen voor
andere geïnteresseerde leden.
20.
Rondvraag
René Gerritsen:bij stormen zullen de
bomen onze kant opgaan. Hij adviseert
om hiervoor een WA-verzekering af te
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sluiten.
Jan Berson: de stichting Valkenburg (is
juridisch eigenaar van het tennispark
en heeft een beheerovereenkomst met
Avanti ’55) koopt de grond. De stichting
wil een schone grondverklaring van de
gemeente om mogelijke toekomstige ellende (er zit een beerput) te voorkomen
en wil graag een totaalplan met betrekking tot de afbakening van het terrein.

Wim Busink: zijn er op korte termijn
plannen met het huisje van de zeeverkenners?
Nee, we kunnen het overnemen voor €
1,-. Het bestuur beraadt zich hier nog
over.
Willem van Run: de opmerking over de
schone grondverklaring verdient meer
respect. Hij stelt voor om dit als ontbindende factor van de stemming mee te

nemen.
21.
Sluiting
De voorzitter sluit om 21.15 uur de
vergadering en bedankt alle aanwezigen
voor hun komst en bijdragen.

JAARVERSLAG 2011 AVANTI ‘55
Algemene ledenvergadering van 13
januari 2011
Een goed bezocht ALV! De verkiezing
van een nieuwe voorzitter en het agendapunt ‘Uitbreiding park’ brachten ongetwijfeld extra nieuwsgierigen op de been.
Na de powerpointpresentatie, waar een
schets van het verloop tot dusverre en
de ideeën voor aankoop grond werden
gepresenteerd, barstten de vragen
los. Na beraad van het bestuur volgde
een peiling die tot uitkomst had dat het
bestuur in het nieuwe seizoen een extra
ALV zou beleggen om aan de hand van
een concreet voorstel een besluit te
nemen over de aankoop van de grond.
De gebruikelijke bestuurswisselingen
vonden plaats, waarbij onder dank
afscheid genomen werd van Bert
Lagerweij als voorzitter, Jan Paul Slot
als penningmeester en Quirin Sluijs als
bestuurslid jeugd. Zij werden respectievelijk opgevolgd door Marie-José
van Weegen, Bert Lagerweij en Corin
Smaal. De nieuwe voorzitter stelde zich
voor middels haar maidenspeech, zodat
ze al een beetje bekendheid genoot.
Na de duidelijke presentaties van alle
commissies werd de vergadering afgesloten met een ludiek en levendig beeldverslag van de commissie baansoorten.
Dit wordt volgend jaar ongetwijfeld
vervolgd.
Wachtlijst/ledenaantal
Na een goed geslaagde wervingsactie
werd in juni het beoogde aantal seniorleden in behaald, hetgeen resulteerde in
een ledenstop voor senioren.
Ook het aantal jeugdleden krabbelde na
een terugval tijdens het vorige seizoen
weer op naar iets meer dan 100 leden.
Voor het nieuwe seizoen zal Avanti zich
hier weer hard voor moeten maken.

8

KANTLIJN december 2011

Gezelligheidstoernooien
Het seizoen werd opgeluisterd met een
stralend openingstoernooi; de banen
lagen er helemaal klaar voor en het was
heerlijk voorjaarsweer. De jeugd beet
na het hijsen van de vlag het spits af.
Daarna namen de senioren het over. Het
was mede door het heerlijke weer en
de grote opkomst een geslaagd begin
van het nieuwe seizoen. Het nieuwe
ledentoernooi en het slottoernooi waren
heel behoorlijk bezet met aantallen van
rond de 50 leden. Het lichttoernooi was
ook weer redelijk bezet. Dit jaar stond er
ook weer een toernooi met onze buren
van de Insiders op het programma. Een
goed initiatief dat net als de andere
toernooien goed en belangrijk is voor
het clubgevoel. De toernooicommissie
verdient nog een extra pluim voor de uitstekend verzorgde catering tijdens alle
toernooien. De traditionele labelavonden
werden heel goed bezocht en vonden
zelfs plaats op 2e Paas- en Pinksterdag.
Het invitatietoernooi was ook dit
jaar helemaal volgeboekt. De nieuwe
commissie maakte er weer een heuse
happening van. Je waande je in het
park, dankzij het thema ‘the Wild West’,
in een ware spaghetti film, compleet met
saloon ( incluis pianist) en schiettent. De
temperaturen werkten wat dat betreft
ook goed mee. ’s Avonds wemelden het
van de stoere en zelfs sexy cowboys,
sheriffs, indianen en zelfs een doodgraver werd gesignaleerd. Geheel ten
onrechte werd gevreesd voor Calamity
Jane; deze stoere dame had uiteindelijk Avanti behoed voor gevaren van
buitenaf en een gevaarlijke aanval door
het naburige Rapidity city afgeweerd. De
beste scherpschutters werden uiteindelijk in het zonnetje gezet. De commissie
is het goed bevallen en wil volgend jaar,
met vast en zeker weer een verrassend

thema, het invitatietoernooi opnieuw
organiseren.
Het wintertoernooi in de hal was
wederom helemaal vol en een groot
succes. Het was een mooie ‘reünie’ voor
leden die elkaar al een paar maanden
niet op de baan waren tegengekomen.
Na afloop van het toernooi volgde nog
een toegift middels een Nijmeegse bingo
onder de bezielende leiding van Hannie,
Hennie en Bennie.
De clubkampioenschappen leken dit
jaar enigszins beheerst te gaan worden door Buienradar. Doch uiteindelijk
zijn alle partijen gespeeld. Zelfs een
aardbeving haalden de deelnemers niet
uit hun spel. Dit jaar kenden de kampioenschappen 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 waarbij vooral
de flexibiliteit van de commissieleden
gezien de slechte weersvoorspellingen
te prijzen viel. Er waren vele spannende
wedstrijden met ook nieuwe en verrassende winnaars.
De barcommissie heeft wederom
fantastisch werk verricht. Met een ietwat
aangepast rooster werd er ook dit jaar
weer gedraaid met tweetallen. Hetgeen
over het algemeen positief ervaren
werd.
De recepties en de ALV (waaronder een
extra!) werden uitstekend verzorgd door
de barcommissie. Het assortiment was
weer gevarieerd en de nieuwe kassa
bewees zijn gemak. Op het eind van
het seizoen waren slechts rosé en ijsjes
wat ruim over; dat getuigt van een prima
inkoopbeleid.
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Competitie
Wij hebben dit jaar zowel in het voor- als
najaar schitterend weer gehad tijdens
alle competitiewedstrijden. De trend
waarbij het aantal teams op de landelijke competitie op zondag afneemt heeft
zich doorgezet. Nieuw dit jaar was de
vrijdagavondcompetitie. Zowel in het
voor- als najaar hebben zich hiervoor
teams aangemeld. Er waren dit jaar
twee kampioenstitels te vieren. Een op
de zaterdag en een op de zondag. Door
domme pech werd een ander Avanti
team op de slotdag van de eerste plaats
gestoten. Geen enkel team is gedegradeerd. Tijdens het slotbanket van de
voorjaarscompetitie vatte Lex alles kundig samen. Dit met de heerlijke salades
zorgden voor een mooie afsluiting.
De competitie is voor een aantal leden
nog niet voorbij. Dit jaar mochten
Avantianen zich ook inschrijven voor de
wintercompetitie. Hier is door leden dan
ook graag gebruik van gemaakt

Open toernooi
Het open toernooi was met 228 deelnemers meer dan vol. Het thema ‘duurzaam’ bleek een schot in de roos; er
werd verantwoord maar wel energiek
gespeeld. Ook tijdens dit toernooi werd
buienradar meer dan lief bekeken. Gelukkig viel het, zeker gezien de verwachtingen, mee. Er waren vele spannende
partijen en er was een nieuwe catering
waar goed gebruik van werd gemaakt.
Op de finalezondag gooiden de regenbuien toch roet in het eten. Dankzij
wat uitwijkmogelijkheden konden de
meeste finales uiteindelijk toch gespeeld
worden. In het clubhuis ontstond grote
beroering toen Avanti plots hoog bezoek
kreeg. Mr. Duurzaam Lagerweij , Al Gore
en Sarah Palin trakteerden de bezoekers op een interessant, maar dubieus
debat waarmee het thema duurzaam op
ludieke en muzikale wijze werd afgesloten. Tot slot volgde de prijsuitreiking met
duurzame prijzen voor de winnaars.

Jeugd
De jeugdcommissie heeft weer verschillende jeugdactiviteiten georganiseerd
: het openingstoernooi, tennislessen,
de competitie, de ¾ competitie, de
clubkampioenschappen, het mini-maxi
toernooi, een ouderavond en een spetterende clinic. Dit alles verliep door
toedoen van een enthousiaste commissie en enthousiaste jeugd en ouders
uitstekend. Helaas heeft de commissie
nog geen versterking gehad, maar we
hopen dat er in het nieuwe jaar 2 ouders
hun steentje voor club en jeugd willen
bijdragen. Nieuw was dit jaar de wintertraining in de hal. Zeker met het oog op
al die sneeuw van de afgelopen 2 jaar
is dit een mooi alternatief. De nieuwe
trainster is al goed ingewerkt. Ook
volgend jaar worden er weer nieuwe
activiteiten verwacht.

Communicatie, Kantlijn en website
De communicatie commissie heeft ook
dit jaar weer 4 prachtige kantlijnen en
ettelijke digitale nieuwsbrieven verzorgd
. Met weer een bijzondere stap voorwaarts, want er is een geheel nieuwe
website gelanceerd. De nieuwe social
media is ook aan Avanti niet voorbijgegaan, dit jaar werd er redelijk wat getwitterd om maar up-to-date te blijven.
Projecten
Tijdens de extra ALV in april is na
stemming door een ruime meerderheid
gekozen om de aankoop van het terrein
achter baan 2 te ondersteunen. De
Stichting is de formele koper en zij is
met de gemeente na deze uitspraak in
onderhandeling gegaan over de inhoud
van het koopcontract. Dit proces heeft
enige vertraging opgelopen, omdat er
op enkele punten van het koopcontract

overeenstemming diende te worden
bereikt met de gemeente. Het bestuur
heeft een bijeenkomst georganiseerd
waarin leden konden meepraten over de
invulling van het terrein. Tijdens de nieuwe ALV zal het bestuur verder toelichting
geven op de laatste stand van zaken.
In memoriam
Op vrijdag 8 april j.l. overleed ons erelid
Brorda van der Linden. Brorda was een
echt clubicoon. Zij had een bijzondere
plaats in onze vereniging. Na haar actieve periode als speelster is zij nog tot
op het laatst betrokken geweest bij de
club. Avanti heeft afscheid genomen van
een zeer gerespecteerd lid.
Vrijwilligers
Uiteraard heeft 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
een andere manier betrokken. Bij de
voorbereiding van het seizoen is door
een fanatiek groepje hard gewerkt om
de vloer uit te breken en klaar te maken
voor de nieuwe gietvloer.
Paul Hoffs had ook dit jaar de banen
weer prima voor elkaar.
Namens het hele bestuur en via het
bestuur namens alle leden: dank voor iedereen die op welke wijze dan ook heeft
bijgedragen aan het levendig houden
van het Avantigevoel.
Alle commissieleden zullen tijdens de
ALV op donderdag 12 januari 2012
de gebruikelijke blijk van waardering
krijgen.
Het bestuur van Avanti ‘55,
Marie-José van Weegen, Bert Lagerweij,
Wilma Emonds, Marianne Kalthoff en
Corin Smaal

Wintertoernooi Avanti’55
Op 4 februari as vindt weer het oergezellige Avanti-wintertoernooi plaats!
Dit heerlijke avondje tennis start om 19.00 uur
Heb je al maanden niet getennist? Of ben je juist nu in topvorm?
Geef je op tijdens de nieuwjaarsreceptie bij Wim Busink of Marian Kalthoff, of stuur een mailtje naar
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IDOLEN, EDBERG EN LENDL
Laatst speelde ik op een familietoernooitje een paar
games met mijn achterneefje van negen. Hij is een
groot tennistalent en wint in de Haagse regio regelmatig
van oudere jongens. Mijn achterneef was zeer gemotiveerd om van mij te winnen en dat lukte hem glansrijk,
vooral dankzij zware topspinballen en een aantal prachtige forehands langs de lijn. Hij speelde in een helblauw
shirt en met een Nike-haarband, in de lijn met zijn idool
Rafael Nadal.
Mijn tennisheld van vroeger was Stefan Edberg, de
ranke Zweed die furore maakte in de jaren ‘80 en begin
jaren ‘90. Zijn consequente serve- en volleyspel leverde
hem zes grandslamtitels op. Van zijn prachtige volleytechniek, maar ook zijn vasthoudendheid in spelopvatting was ik zeer onder de indruk, zeker ook omdat hij
Boris Becker tweemaal in de Wimbledonfinale versloeg.
Overigens was Edbergs tenniscarrière bijna in de kiem
gesmoord, omdat hij in het jeugdtoernooi van de US
Open in 1983 met een opslag een lijnrechter raakte, die
zodanig viel dat hij later overleed.
Toen een vriend mij uitnodigde voor de AFAS Tennis Classics in Apeldoorn, was ik meteen enthousiast,
want Edberg zou acte de présence geven. Mijn vriend
ging juist vanwege de tegenstander, zijn jeugdidool
Ivan Lendl. Voor hem verenigde Lendl alle eigenschappen van een ouderwetse held: kracht, technische
superioriteit, een nonchalante onverstoorbaarheid en
een mysterieuze onbereikbaarheid, gevoed door zijn
Oostblokachtergrond. Na ruim vijftien jaar – waarbij hij

zich voornamelijk heeft beziggehouden met golf en het
opvoeden van vijf dochters – is Lendl afgelopen jaar
weer teruggekeerd op de tennisbaan. Lendl is inmiddels
51 jaar, heeft een buikje en is wat voller in de wangen
(en lijkt daarmee merkwaardigerwijs een beetje op John
Travolta). Hij rent niet meer op alle ballen maar zijn
techniek is nog altijd oogstrelend. En veel belangrijker:
hij heeft plezier in het tennis en straalt dat ook uit. De
voormalige onverstoorbaarheid heeft plaatsgemaakt
voor een ontwapenende spelvreugde – alsof eindelijk
alles in balans is. Dat ontdooide zelfs ook de zes jaar
jongere Edberg, die nog steeds aan squash doet en
daarom ook lichtvoetig genoeg om zijn vertrouwde
service-volleyspel te kunnen etaleren. De volledig in het
wit gestoken Zweed toverde tussen fantastisch geplaatste volleys zelfs af en toe een lach op zijn gezicht,
een lach die hij vroeger slechts liet zien op het moment
dat hij de overwinningsbeker overhandigd kreeg. Een
mooie strijd tussen twee speelstijlen, waar Edberg net
aan het langste eind trok.
Mooi om te merken dat de jeugdige verering van idolen
kennelijk ook later nog opgerakeld en aangewakkerd
kan worden. Koester het, deze warme echo uit je eigen
verleden. Het is te laat om zelf nog idool te worden,
maar het is nog altijd fijn om ze te hebben.
En nu snap ik mijn neefje ook weer beter.
Hawkeye
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Bestuur en Commissies
Avanti’55 Clubhuis
Van Haapsstraat 78
3229025
Postbus 1522,
6501 BM Nijmegen
www.avanti55.nl
Bestuur
Voorzitter
Marie-José van Weegen
Secretaris
Wilma Emonds
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Bert Lagerweij
SNS rekening 989208192
Accommodatie, Bar
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Marianne Kalthoff
Tenniszaken Jeugd
Corin Smaal
Ledenadministratie en
sponsoring
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avanti55.nl
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barcieavanti@gmail.com
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Lisette Verstegen
Jeugdcommissie
Corin Smaal
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