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VAN DE REDACTIE

EITJE!

“Ik broed nog op een redactioneel ei!”
schreef ik zojuist aan Fons Goosen, de
vormgever van de Kantlijn. Dit is de
eerste Kantlijn die onder mijn hoede
verschijnt en ik moet zeggen het is toch
best een klusje. Tussendoor kwam ook
nog de digitale Nieuwsbrief ‘Als dit geen
nieuws is’.
“Wij doen er even niets meer aan, aan
het zoeken naar een nieuwe voorzitter”,
zo verwoordde het driekoppige bestuur
tijdens de laatste ALV de stand van
zaken. Laissez faire! dacht ik en ik vond

■ tekst: Mariëtte van der Zwet

het eigenlijk wel stoer. Hoe lang zou dat
goed gaan?
De eminence grise van Avanti, echter,
trok het zich aan, deze toestand; tijd
voor het liefdevol bedrijven van ‘achterkamertjespolitiek’. En zie daar: een
herintreder wordt als nieuw te verkiezen voorzitter geboren, nou ja, gepresenteerd, met er achteraan ook nog
een vijfde bestuurslid! Plotseling lijkt
het eerste Avantiaans-anarchistische
tijdperk alweer beëindigd. Wanneer
deze Kantlijn op de deurmat valt, is alles

weer op zijn pootjes terecht gekomen.
Zo gaat dat bij Avanti. Heerlijk! We
kunnen weer rustig beginnen aan een
nieuw, veelbelovend gezellig tennisseizoen en mijn eerste redactionele eitje is
ook zomaar ineens gelegd. En laat het
nou Pasen worden!

Kaft: Paul Hoffs, groundsman, werkt aan de banen, Fotografie: Fons Goosen
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VAN DE
BESTUURSTAFEL
■ tekst: Dick Onderwater, secretaris

Het bestuur van Avanti ’55 wenst al haar leden een sportief,
gezond en mooi tennisseizoen toe en hoopt dat het gezellig
en succesvol jaar mag worden.
Algemene Ledenvergadering
De ALV heeft op 4 februari 2016 plaatsgevonden waarbij 33
leden aanwezig waren. Tijdens de vergadering is onder andere het volgende vastgesteld:
•

•

•
•

Contributie 2015 wordt voor senioren 135, voor studenten 96, jeugdleden 12 tot en met 17 jaar 80 euro en voor
jeugdleden jonger dan 12 jaar 40 euro. Het inschrijfgeld
voor jeugdleden vervalt.
Marie-José van Weegen is teruggetreden als voorzitter
en Marianne Kalthoff als bestuurslid. Met speeches,
bloemen, flessen en een fotoboek wordt afscheid genomen. Bestuur doet een beroep op alle leden bij het
zoeken naar geschikte vervangers.
Over 2015 is een negatief saldo van 500 euro gerealiseerd.
Alle lessen en trainingen zijn uitbesteed aan Tennisschool Maximum. Vincent de Jong is de nieuwe trainer.
Liesbeth Meij en Leo Nefkens stoppen met hun trainingen. Vincent wil meer doen dan lessen geven. Hij wil
breed beschikbaar zijn als vraagbaak voor alle leden en
signalen vanuit de training bespreken met het bestuur.

Via de Nieuwsbrief zal in maart een elektronische versie van
de notulen worden verspreid.

Introductieavond nieuwe leden
Op woensdag 23 maart organiseert het bestuur vanaf 19.00
uur een introductieavond voor nieuwe leden in het clubhuis.
Ook leden die vorig jaar tijdens het seizoen lid zijn geworden, zijn van harte welkom. Neem je racket mee want voor
beginners is er 19.10 tot 20.00 uur een gratis kennismakingsles. Vanaf 20.00 uur verstrekt het bestuur informatie over het
clubgebeuren en kunnen vragen worden gesteld. Voorbehoud is wel dat de banen open zijn. Houd hiervoor de website in de gaten. We vragen wederom alle leden om vrienden,
kennissen en buren te wijzen op deze introductieavond.
Uitreiking competitiebescheiden
De aanvoerdersbijeenkomst waar traditioneel afspraken
worden gemaakt over wie, wanneer speelt, en alle competitiebescheiden worden uitgedeeld, is op woensdag 6 april om
20.30 uur in het clubhuis.
Ledenpasjes 2016
Eerder is per digitale nieuwsbrief bekend gemaakt dat de
pasjes ook dit jaar op 4 avonden uitgereikt:
• Maandag 7 maart 20.00 tot 21.00 uur
• Dinsdag 8 maart 20.00 tot 21.00 uur
• Woensdag 16 maart van 20.00 tot 21.00 uur
• Donderdag 17 maart 20.00 tot 21.00 uur
Tevens heeft de penningmeester per mail laten weten dat de
contributie vóór die tijd wordt geïnd.
Activiteitenkalender / bardiensten
Tijdens de pasjesuitdeelavonden zal ook de Activiteitenkalender 2016 worden uitgereikt. Alle geplande activiteiten voor
het komende seizoen inclusief baanbezetting zijn daarin opgenomen. Ook zal gelijk aan andere jaren een ieder gevraagd
worden in te tekenen voor bardiensten.
Openingstoernooi
Op zondag 3 april zal het traditionele openingstoernooi
woorden georganiseerd. Om 12.15 uur wordt het startschot
van het nieuwe seizoen gegeven met het hijsen van de vlag
door de voorzitter. Informatie over het aanmelden voor het
openingstoernooi vind je elders in deze Kantlijn.

Gratis tennisclinic
Op zondag 20 maart verzorgt Tennisschool Maximum ter
kennismaking een gratis tennisclinic. Van 10.00 tot 11.00
uur voor de jeugd en van 11.00 tot 12.00 uur voor senioren.
Komt allen! Iedereen wordt nadrukkelijk gevraagd om ook
vrienden, kennissen en buren uit te nodigen voor deze clinic.
4
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Buren
Met de buren hebben we een goede relatie en dat willen we
zo houden. Hiertoe is het essentieel dat de buren niet lastig
worden gevallen over de ballen die over het hek zijn geslagen. Deze worden t.z.t. teruggebracht. Ook graag aandacht
voor een te enthousiast gegil op de banen.
Aan alle leden ook het dringende verzoek om te letten op
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het tijdig doven van de baanverlichting. Tot uiterlijk 23.00
uur mag met verlichting worden gespeeld. Dit geldt voor alle
dagen in de week.
Introductie niet-leden
Voor het introduceren van niet-leden gelden de volgende
regels:
•
•

Voordat men de baan op gaat moet iedere introducé
in het daarvoor bestemde schriftje bij de bar worden
genoteerd
Per introduce dient 5 euro betaald te worden voor
seniorleden en 3 euro voor juniorleden (tot en met 17
jaar). Enveloppen om het geld in te stoppen zitten in het
introductieschrift.

•
•

Een persoon mag maximaal 4 keer per jaar geïntroduceerd worden
Als alle banen bezet zijn, kan er niet geïntroduceerd
worden

Website /Nieuwsbrieven
Voor het actuele nieuws ga je naar de website. Daarnaast
ontvang je via de email de digitale nieuwsbrief en een enkele
keer een zgn. clubmail. Mocht dat nog niet het geval zijn,
dan graag, eventueel opnieuw, je naam en je mailadres naar
ledenadministratie@avanti55

Uitreiking Ledenpasjes 2016
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Woensdag 16 maart
Donderdag 17 maart

20.00 tot 21.00 uur
20.00 tot 21.00 uur
20.00 tot 21.00 uur
20.00 tot 21.00 uur

OPENINGSTOERNOOI

SENIOREN

Het openingstoernooi vindt dit jaar plaats op zondag 3 april.
We beginnen om 12.30 uur met het hijsen van de Avanti-vlag. Er worden dubbels gespeeld, waarvoor je individueel
inschrijft.
Stuur voor de inschrijving een mail naar:
toernooicommissie@avanti55.nl
Vermeld daarin je naam en speelsterkte.
Inschrijven kan tot en met woensdagmiddag 30 maart a.s.
Het wedstrijdschema ontvang je uiterlijk vrijdag 1 april op het
mailadres waarmee je je ingeschreven hebt.
De prijsuitreiking is snel na afloop. Tijdens en na het toernooi
zorgen wij voor een hapje!
De toernooicommissie:
Luc Buitinck, Paul van den Ing, Rob Maters, Willy Schaap,
Mieke Teunissen en Ad Wellens
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MAANDAG AVOND
LABEL AVOND!!!

D

e Labelavond: je hoeft niets af
te spreken en kunt toch lekker
tennissen. Bovendien altijd
gezellig. Je komt op maandagavond kort
voor 19.00 of kort voor 19.30 uur of
kort voor …., levert je ledenpas in bij de
commissie die er voor zorgt dat je met
drie gelijkwaardige spelers een half uur

kunt spelen. Daarna wordt opnieuw
ingedeeld. Ook nieuwe leden die enigszins een balletje kunnen slaan, zijn van
harte welkom. Een leuke manier om
kennis te maken met andere leden.
De labelavonden starten vanaf de
maandag na het Openingstoernooi

en gaan door tot en met maandag 28
november, ook in de vakantie. De enige
keer dat het niet doorgaat is tijdens de
Open Toernooi-week (18 juli).
Voor extra informatie: zie de website
van Avanti.
De toernooicommissie.

De toernooicommissie maakt de
combinaties op speelsterkte van de
spelers, dus een beginner krijgt geen
competitiespeler tegenover zich.

Wie om kwart voor negen arriveert,
zet zijn pasje op het bord om mee te
doen met de ronde van negen uur.

De eerste ronde begint zo gauw er
voldoende spelers zijn (vier), daarna
kun je ieder moment inspringen.

Wanneer je na een partijtje wil
stoppen, draai je je pasje een halve
slag op het afhangbord. Dan weet de
indeler genoeg.

Maart 2016
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HET WINTERTOERNOOI
VAN 30 JANUARI 2016
■ tekst: An Jonkman, Ellen Hoffmeister, Astrid van Ommen
■ fotografie: Fons Goosen

A

ls alle regen van de afgelopen
periode sneeuw was geweest,
zou je geweten hebben waaròm
we een winterstop houden. Maar niet
getreurd...... Het wintertoernooi gaat
altijd door want dat doen we binnen!
Meer dan ooit bleek hoe belangrijk de
nieuwjaarsreceptie is voor ons clubje!
Daar liep het zo hard met de inschrijvingen dat we al snel een reservelijst
kregen. Toch was het op de laatste
middag, na een aantal ziekmeldingen/
blessures, nog even spannend of we
de laatste plek bij de mannen gevuld

konden krijgen. Riel was daartoe graag
bereid, super!
Deze avond hebben 48 spelers meer
dan 5 uur lang de 4 banen gevuld met
spetterend tennis van hoge kwaliteit,
afgewisseld met veel lol en bizarre momenten (door onze spionnen uiteraard
direct opgemerkt).
Vorig jaar hebben we de dames van
“LUV” mogen ontvangen met een spectaculair optreden. Dit jaar zijn we er in
geslaagd om niet minder dan, jawel, de
“Doll(i)e Dots” te strikken. En sterker

nog, ze waren weer met z’n vieren
(eentje is speciaal hiervoor uit haar graf
verrezen......) een geweldig stel dames
die na hun optreden de prijsuitreiking
opleukten met vele varianten op “zoenen”.
Avanti-eigen, kregen we als organisatie
ook opbouwende kritiek waarmee we
de volgende editie zeker ons voordeel
zullen doen. Al met al wederom een
supercalifragilisticexpialidocius wintertoernooi .....
Volgend jaar weer!

AVANTI ’55 OP FACEBOOK
■ tekst: Ernst Bouwes

N

aast de website onderhoudt
Avanti ‘55 een Facebookpagina
voor de laatste nieuwtjes, aankondiging van activiteiten en het competitie- en toernooiprogramma. Ben je
nog geen lid van deze besloten groep,
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vraag dan aan je Facebookvrienden van
Avanti of ze jou een link kunnen sturen.
We hebben voor een besloten groep
gekozen omdat daarop ieder lid te mogelijkheid heeft om zelf iets te plaatsen.

Dat kan een foto, een filmpje of een
tekst zijn. Veel interactiever en actueler
kan het niet! Doe mee en sla je slag!
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ALLE INFO ZOMERTRAINING 2016
MAXIMUM TENNIS

T

ennisschool Maximum Tennis is
in april 2015 begonnen met het
verzorgen van de trainingen op
de woensdag en de vrijdag. Vanaf april
2016 zal Maximum Tennis álle tennistrainingen bij Avanti ’55 verzorgen, voor
zowel jeugd als volwassenen. Maximum
Tennis is een tennisschool bestaande
uit jonge, enthousiaste trainers die
tevens zelf op hoog niveau actief zijn als
speler. De missie van Maximum Tennis
is om passie en enthousiasme voor de
tennissport over te brengen op zoveel
mogelijk mensen, en ze daarbij een
hoop te leren.
Het afgelopen jaar zijn de trainingen gegeven door Lennart van Campen en Jos
Lindner. Lennart gaat echter per april
een half jaar naar het buitenland. En
Jos geeft al 4 dagen per week training
in Boxmeer. In overleg met het bestuur
van Avanti is daarom besloten dat er
een nieuwe trainer moest komen. En
voor zowel het bestuur als Maximum
Tennis had het de voorkeur dat dit één
trainer zou zijn, die 4 dagen in de week
training zou kunnen geven. Dit betekent
automatisch dat ook Jos vanaf dit voorjaar geen trainingen meer zal verzorgen
bij Avanti ’55.
Maar wie is dan de nieuwe trainer?!
Vanaf april worden alle trainingen verzorgd door Vincent de Jong. Verderop
in deze kantlijn is een stukje te lezen
waarin Vincent zich voorstelt.

Hieronder volgt wat concrete informatie met betrekking tot de trainingen.
Wie geven wij training?
Alle jeugd en senioren, op ieder niveau.
Welke dagen?
Vincent geeft training op de dinsdag,
woensdag, donderdag en de vrijdag.
Wanneer starten de trainingen?
De trainingen starten in week 14 (4 t/m
10 april).
Wat zijn de aangeboden trainingspakketten?
Training Jeugd
• 15 weken training (wk 14-17, 1928, 36)
• 3 inhaalweken (wk 37-39)
• Groepen van ongeveer 8 personen.
• Kosten € 90,Training Senioren
• 15 weken training (wk 14-17, 1928, 36)
• 3 inhaalweken (wk 37-39)
• Groepen van 4 personen
• Kosten € 157,50
Privé training
• Mogelijk in overleg met Vincent
Hoe kan er ingeschreven worden voor
de trainingen?
Inschrijven voor de trainingen kan door
middel van het invullen van een online
inschrijfformulier. Zie www.maximum-

tennis.nl/inschrijven. Op www.avanti55.
nl zal ook een link geplaatst worden
naar het inschrijfformulier. De inschrijving sluit op vrijdag 25 maart.
Kun je nog kennis maken met Maximum
Tennis voordat je je inschrijft voor de
trainingen?
Jazeker kan dat! Wij verzorgen namelijk
een tennisclinic op zondag 20 maart
van 10.00-12.00!!! De jeugd is welkom
van 10.00-11.00, en de volwassenen
van 11.00-12.00. Deelname is gratis en
je hoeft je niet van tevoren op te geven!
Ook vrienden / vriendinnen die nog
geen lid zijn van Avanti kunnen gerust
meedoen! We zullen tijdens deze clinic
met jullie allerlei leuke tennisoefeningen doen op de baan zodat je ons leert
kennen op de plek waar je het meest
met ons te maken hebt: op de tennisbaan! Zorg wel dat je op tijd aanwezig
bent. Hieronder een foto van één van
onze tennisclinics.
We zien je graag op 20 maart!!!
Voor meer informatie: www.avanti55.nl
/ www.maximumtennis.nl.
Met sportieve groet,
Team Maximum Tennis

VINCENT DE JONG STELT ZICH VOOR
Hallo allemaal!
Ik ben Vincent de Jong, 24 Jaar en kom
uit Beneden Leeuwen. Normaal gesproken ben ik niet zo’n schrijver, laat staan
dat ik iets over mezelf moet vertellen.
Als tennisleraar kijk je naar je leerlingen
en doe je er alles aan om die beter te
laten tennissen. En omdat ik me juist
zoveel op anderen richt is naar mezelf
kijken soms wel een uitdaging. Maar
10
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ik zal een poging wagen... Ik geef nu
ongeveer 3 jaar tennisles. Ik ben 2 jaar
geleden mijn opleiding tot tennisleraar
gestart en heb deze vorig jaar weten af
te ronden.
Als kind ben ik letterlijk opgegroeid op
het tennispark. Mijn ouders waren / zijn
echte clubmensen. Met een vader als
penningmeester en een moeder die al
jaren de tennishal beheert, had ik in
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mijn weekenden natuurlijk weinig andere keus dan op de tennisbaan te staan.
Gelukkig heb ik me daar nooit hoeven
te vervelen! Hierdoor is er bij mij op
jonge leeftijd al een passie ontstaan
voor tennis. Vanuit die passie richt ik
mijn lessen in en ik probeer deze ook
over te brengen op mijn leerlingen. Hoe
ik precies lesgeef, is natuurlijk moeilijk
te beschrijven in dit stukje. Jullie mogen
het gaan aanschouwen aankomend
seizoen! Wat ik vooral belangrijk vind is
dat iedereen plezier in tennis heeft EN
het maximale voor zichzelf eruit haalt.
Natuurlijk is plezier in tennis voor mij
het belangrijkst. Toch kan het vervelend
zijn als je stil blijft staan in je ontwikkeling. Als kind heb ik ontzettend veel

verschillende trainers gehad. Hiermee
bedoel ik niet alleen kwalitatieve
verschillen, maar ook de hoeveelheid
trainers. Vanaf mijn 7de tot en met mijn
12de had ik zo’n beetje ieder seizoen
wel een andere trainer. Je raadt het al,
van de een moest het zus en van de
ander moest het zo. Gelukkig heeft de
bond de laatste
jaren behoorlijke
veranderingen
doorgevoerd waardoor dit tegenwoordig minder
vaak voorkomt.

blijven om op die manier met zoveel
mogelijk mensen een band op te
bouwen en jullie echt te kunnen zien
groeien in je tennis.
Ik kijk er naar uit om snel te beginnen
bij jullie!
Vincent de Jong

Ik hoop zelf voor
langere tijd bij
Avanti te kunnen

COMPETITIES

■ tekst: Namens de Technische Commissie (TC), Peter van Campen

e: tc@avanti55.nl; t: 06-13368419

TEAMINDELING ZOMERAVOND
BEKEND

COMPETITIETRAINING, AANVOERDERSAVOND EN START COMPETITIE

WINTERHARD(T) POPULAIR BIJ AVANTIANEN

De teamindeling voor de Zomeravondcompetitie 2016 is op de
website bekendgemaakt en aan de
voorgestelde aanvoerders gemaild. Er
was maar plaats voor 2 teams (1 team
thuis en 1 team uit), omdat de lichten
uiterlijk om 23:00 uur uit moeten en
er 1 trainingsbaan is. Daardoor zijn er
wel 2 recreantenbanen op die woensdagavonden.

De indeling voor de voorjaarscompetitietraining op zaterdagen
12/19/26 maart en 2 april van
10:00-14:00 uur op het Gymnasion
is aan de aanvoerders gemaild. Het
nieuwe damesteam van de zomeravondcompetitie traint aansluitend
van 14:00-15:00 uur.

Uit de statistieken van de Commissie Winterhard(t) blijkt dat best veel
Avantianen meedoen met de Winterhard(t)competitie. De top vier verenigingen met de meeste deelnemers:
1.
Tachys - 53
2.
Avanti’55 - 45
3.
Nijmegen Quick - 44
4.
Lindenholt – 28
Een mooie tweede plaats, zeker als
je bedenkt dat Tachys en Nijmegen
Quick grotere verenigingen zijn. De
feestelijke afsluiting van de Winterhard(t) 2015-2016 met huldiging van
de winnaars en een loterij voor alle
aanwezigen is zaterdag 5 maart 16:00
uur op Tachys.

De TC heeft besloten uit de inschrijvingen 1 mixteam en 1 damesteam
samen te stellen, waarbij voorrang
gegeven is aan teams die niet aan de
voorjaarscompetitie meegedaan hebben. De teamindeling is op de website
van Avanti te zien:
http://www.avanti55.nl/av55/zomeravondcompetitie/ .

De training wordt net als vorig jaar
gegeven door Lennart van Campen.
De nieuwe clubtrainer Vincent
de Jong heeft aangeboden Lennart hierbij te helpen, om op die
manier ook kennis te maken met de
competitiespelers. De aanvoerdersavond van de voorjaarscompetitie
is woensdag 6 april 20:30, daarna
barst op vrijdagavond 8 april de
competitie los!

AANVOERDERSAVOND
woensdag 6 april, 20.30 uur
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TEAMGEVOEL
■ tekst: Hawkeye

B

egin februari wonnen de Nederlandse dames onverwacht
tegen Rusland in de kwartfinale
van de Fed Cup. Die overwinning werd
breed uitgemeten in de pers. Hoe
hebben onze dames dit kunstje geflikt?
De Russinnen moesten weliswaar hun
paradepaardje Sjarapova missen (6e in
de WTA-ranglijst) maar met Koeznetsova (17e), Makarova (31e) en Kasatkina
(45e) hadden ze toch aanzienlijk betere
ijzers in het vuur. ‘Onze’ Kiki Bertens
stond in de WTA-lijst het best geklasseerd (106e), op ruime afstand gevolgd
door Richèl Hogenkamp (141e), Cindy
Burger (187e) en Arantxa Rus (284e).
De kenners gaven vooral Paul Haarhuis
de credits in zijn rol als coach, hoewel
Haarhuis zelf die lof beleefd wegwimpelde en benadrukte dat de tennisvrouwen het allemaal zelf hadden gedaan.
‘Geloof hebben in je kunnen, hard
werken. Echt een teamgevoel creëren.
Dat hebben we vanaf het eerste moment gehad en dan is dit mogelijk’, zo
redeneerde de succesvolle coach.

Mooie woorden, maar laten we die argumenten even stuk voor stuk bekijken.
De eerste twee argumenten impliceren
dat de Russinnen geen geloof hebben
in eigen kunnen en minder hard werken
dan de Nederlanders. Dat is echt pure
onzin. Je zou het eerder andersom zien:
de Russische dames staan juist zo hoog
omdat ze meer werken en minder worden gepamperd (een eerdere uitspraak
van dezelfde Haarhuis).

Ook dit argument lijkt dus zwak en
nader onderzoek naar de invloed van
gezelligheid op tennisprestaties is gewenst. Wellicht kunnen we als Avantianen een steentje bijdragen en de komende voorjaarscompetitie eens goed
opletten wat teamgevoel met ons doet.
Spelen we beter in teamverband dan
in een toernooi? En winnen gezellige
teams vaker dan ongezellige teams? Of
maakt het winnen ons juist gezelliger?

Blijft alleen het laatste argument, dat
de Nederlandse dames zo’n leuk en
hecht team vormen. Nederlanders
vinden het gezelliger om in een team te
spelen dan het publieke kluizenaarsbestaan te leiden op de WTA-toernooien.
Maar ja, wie niet? Zouden de Russinnen
zulke emotieloze tennismachines zijn
dat ze gezelschap niet kunnen verdragen? Los daarvan: je kunt wel gezellig
met z’n allen op de bank zitten, maar
uiteindelijk sta je toch in je eentje te
spelen. Je zit wel in een team, maar
tennis is geen teamsport.

De conclusie kan ook zijn dat de rol
van Paul Haarhuis groter is dan hij zelf
veronderstelt. Dan wordt het tijd dat
we bij Avanti coaches in dienst nemen
om het niveau op te krikken. Hawkeye
biedt zich alvast aan voor een nader te
bepalen aantal consumptiebonnen.

Nederlands Fed Cupteam na de overwinning op Rusland
Maart 2016
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VAN DE BARCOMMISSIE
■ tekst: Nel Salomons

Wist je dat:
• We jammer genoeg afscheid hebben moeten nemen van
onze actieve en betrokken commissieleden: Hanneke
Bruins, José Schonenberg en Paul van Haperen. Met heel
veel dank voor al het werk dat ze gedaan hebben!
• We gelukkig twee nieuwe enthousiaste leden hebben
gevonden: Joost Kolk en Lucie Pluymaekers die nu naast
Mirjam Otto, Cecile Kienhorst en Nel Salomons de barcommissie vormen.
• Er nog steeds een vacature bestaat voor een barcommissielid…
• Er na lang en rijp beraad een nieuw koffiezetapparaat is
aangeschaft waar fantastische koffie uit komt!
• We op advies van de brouwerij overstappen van Dommelsch naar Jupiler, wat een “jongere uitstraling” zou
geven (hebben we dat wel nodig?)
• Er vanaf heden een pinautomaat staat en dat we hopen
dat ook kleine bedragen zoveel mogelijk gepind worden.
• Niemand meer ‘s avonds met geld over straat hoeft omdat er een kluisje is waar het papieren geld aan het eind
van de avond door de bardienst in gedaan kan worden.
• We echt heel erg hopen dat alle Avantianen bij ophalen
van zijn of haar pasje (7, 8, 16 en 17 maart van 20.00 tot
21.00 uur) zich minstens twee keer inplant op het afhangbord voor een bardienst omdat we anders niet altijd
een barbezetting kunnen garanderen.

•
•

•
•

•
•

Er geen leeftijdslimiet is of gediscrimineerd wordt t.a.v.
de bardienst. Vanaf 18 jaar tot….. onbeperkt dus: we
verwachten dat er iedereen meedoet!
We graag zien dat leden die dat nog niet gedaan hebben
hun IVA- certificaat (= instructie verantwoord alcohol
schenken) halen op de laptop van Avanti tijdens hun
eerstvolgende bardienst. Het is maar 10 minuten werk
en is voor de barvergunning van het clubhuis verplicht!
Alleen bij speciale gelegenheden - door de barcommissie
te bepalen - de friteuse gebruikt wordt.
Iedereen er voor moet zorgen dat alles rond de bar
schoon en opgeruimd is als de bardienst naar huis gaat.
De keuringsdienst maakt problemen (= boete) als er
de volgende dag vieze glazen of etensresten gevonden
worden.
De prijzen door de hogere inkoopprijzen soms wat verhoogd zijn.
We het fijn zouden vinden en we sneller reageren als opof aanmerkingen (zoals: de koffiemelk is bijna op) in het
vervolg gemaild worden naar de barcommissie te weten
barcie@avanti55.nl.
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BESTUUR EN COMMISSIES
Bestuur
Voorzitter
Vacant
bestuur@avanti55.nl
Secretaris
Dick Onderwater
secretariaat@avanti55.nl
Penningmeester
Maarten Baris
penningmeester@avanti55.nl
SNS rekening: 989208192
Beheer
Vacant
beheer@avanti55.nl
Tenniszaken Senioren
Rien Cosijn
senioren@avanti55.nl
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Commissies:
Barcommissie
barcie@avanti55.nl
Communicatiecommissie
Mariëtte van der Zwet
redactie@avanti55.nl
Jeugdcommissie
Vacant
jeugd@avanti55.nl
Technische commissie
Peter van Campen
tc@avanti55.nl
Toernooicommissie
Paul van den Ing
toernooicommissie@avanti55.nl
Wedstrijdcommissie
Betty Vissers
wedstrijdcie@avanti55.nl
OpenToernooicommisie
Jane Klein
otc@avanti55.nl

Sponsorcommissie
Berny Voortman
sponsorcommissie@avanti55.nl
Trainer
Vincent de Jong
Trainer@avanti55.nl
Kantlijn
Redacteur
Mariëtte van der Zwet
redactie@avanti55.nl
Vormgeving
Fons Goosen		
Drukkerij:
Editoo
Website
Ernst Bouwes
webmaster@avanti55.nl

Ledenadministratie
Jacki Uitslag
ledenadministratie@avanti55.nl
Digitaal afhangen
Joek Poort
afhangbord@avanti55.nl
Erevoorzitter
Lex Bouts
Ereleden
Jan Berson,
Brorda van der Linden †
Avanti’55 Clubhuis,
Van Haapsstraat 78,
Postbus 1522,
6501 BM Nijmegen
tel; 32 29 025,
www.avanti55.nl

