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Van de ex-voorzitter
Arnoud Kool
Beste Sportvrienden,
Zoals jullie tijdens de afgelopen ALV (donderdag 13 oktober jl.)
hebben gehoord en/of in de bijbehorende vooraankondiging en
stukken hebben kunnen lezen, heb ik mij na 6 jaar
voorzitterschap bij SVA niet opnieuw verkiesbaar gesteld.
Bij het dagelijks bestuur (DB in de volksmond) bestaande uit
voorzitter, penningmeester en secretaris en ook binnen het
algemeen bestuur (AB) was dit reeds langer bekend. Veranderde
zakelijke omstandigheden, per oktober 2015 heb ik een andere
functie binnen hetzelfde bedrijf aangenomen, en ook privé met
drukke vrouw en 2 opgroeiende jongens, waarvan 1 puberende
brugklasser, zijn hiervoor doors laggevend geweest. Door de
toegenomen drukte op beide fronten is deze bes lissing tot stand
gekomen.

Agenda
10 november
11 november
9 december

: Extra ALV ivm benoeming
voorzitter
: Klaverjassen
: Klaverjassen

Wist je dat...










Als je volgend seizoen niet meer wilt
tennissen, je het lidmaatschap voor oud
en nieuw moet hebben opgezegd?
De herinneringen voor de contributie voor
de voetbal- en dartleden verstuurd zijn?
Als deze niet voor 1 december betaald
zijn, de factuur met €15,00 voor de
voetbal en €5,00 voor de dart verhoog d
wordt?
De ALV heeft ingestemd met een
contributieverhoging voor volgend
seizoen?
De verhogingen te lezen zijn op onze
website?
De ALV redelijk bezocht is?
Wij Dick bedanken voor het invallen voor
Miek tijdens de ALV?
Dat de website inmiddels vernieuwd is?
Neem gerust een kijkje op
www.svabbenes.nl

Bedankt!
Ik mocht van de redactie dit keer WEL iets meer dan 200 woorden (normaliter is dat de strenge grens) voor mijn
bijdrage gebruiken maar zie in mijn ooghoeken dat ik daar inmiddels toch al ruim over heen ben. Bij deze wil ik alle
sportende tennis-/voetbal-/dartleden, rustende leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren, mede-bestuurs leden en
iedereen die SVA verder een warm hart toedraagt bedanken voor de zes mooie jaren die ik als voorzitter van deze
unieke club heb mogen ervaren.
Komende zomer hoop ik, meer als voorgaande jaren, de groeiende stip op de horizon en alle andere
(sport)activiteiten vanaf de tennisbaan en aansluitend terras te blijven volgen. We zien elkaar dan zeker weer.
Met sportieve groet,
Arnoud Kool

Op bezoek bij FC Twente

Klaverjassen

Op zondag 14 oktober 2016 vertrokken om 11.15 uur 13 kind eren
met een viertal ouders naar de wedstrijd T wente vrouwen - ADO
Den Haag vrouwen naar sportpark Slangenbeek te Hengelo van
voetbalvereniging ATC '65. De reis verliep voorspoedig en S.V.
Abbenes werd door de leiding van Twente warm ontvangen.

Op vrijdag 11 november, 9 december, 13 januari,
10 februari en 17 maart wordt er weer een potje
klaverjas gespeeld in de kantine van SV A bbenes.
Aanmelden bij Corrie Raams: 0252-545835. (ook
voor niet-leden)

Om 14 uur werden de kinderen uitgenodigd in een kleedkamer,
waar zij instructies kregen over waar zij moesten staan rond het
veld. De scheidsrechter met de elftallen k wamen het veld
oplopen en na de toss begon de wedstrijd.
ADO trapte af en langzamerhand nam T went e het initiatief en dat
leverde in de 14e minuut een doelpunt van T wente op. Diverse
kansen van Twente werden niet benut en ADO nam dan ook het
heft in eigen handen en dit leverde spannende momenten op voor
het doel van T wente. Een handsbal van een Twente verdedigster
werd bestraft met een penalty. Deze werd niet benut door ADO,
want de bal werd naast geschoten. Hierna floot de scheidsrechter
voor de rust.
De ballenmeisjes en -jongens kregen limonade en na een k wartier
stonden zij weer langs de lijn. Twente ging gelijk in de aanval en
niet veel later viel de 2-0. ADO probeerde nog wat aan de stand
te veranderen door diverse wissels, maar nadat Twente de 3-0
had gemaakt werd de wedstrijd rustig uitgespeeld.
Na afloop van de wedstrijd werden diverse foto's gemaakt met de
spelers en op het terras gingen diverse ballenmeisjes en -jongens
nog op de foto met Renate Jansen. Er werd van Twente afscheid
genomen waarna de ballenjongens en -meisjes onderweg nog
lekker hebben gegeten bij de Mc Donald's.
Iedereen werd bedank t voor het rijden en rond de k lok van 20 uur
was iedereen weer thuis. Gerrit bedankt dat je dit voor dit team
hebt gedaan.

Afsluiting tenniscompetitie
Net voordat onze tennisbanen werden gesloten is
ook de competitie afgesloten. Abbenes werd
vertegenwoordigd door 4 teams een Dam es
Dubbel(DD) en een Heren Dubbel(HD) team op
de vrijdagavond en twee mix teams op de
zaterdag.
Onze teams hebben naast gezellige leuke partijen
nog goed gepresteerd ook! De DD vrijdagavond
pakten de tweede plaats en de HD vrijdagavond
veroverden de derde plaats. Eén zaterdag team
eindigden in de middelste regionen, de ander is
gedeeld laatste geworden. Al met al een zeer
geslaagde en gezellige najaars-competitie!
Op de vernieuwde website zijn diverse verslagen
te vinden van deze najaarscompetitie.

Inschrijven voorjaarscompetitie

Extra Algemene ledenvergadering
Rick Krenn heeft bij het bestuur kenbaar gemaakt voorzitter van
SVA te willen worden. Het bestuur heeft hier positief op
gereageerd en wil Rick dan ook kandidaat stellen voor de functie
van voorzitter.
De voorzitter wordt in functie benoemd door de ALV, daarom
willen wij een extra AL V uitschrijven om dit te doen. Deze extra
ALV is op 10 november 2016 om 20:00 uur in de kantine van
SVA.
Jij komt toch ook?

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie start
binnenkort. Weet dus teamcaptains, geef graag
zsm door of iedereen weer van de partij is. Check
de website van de knltb voor speeldagen en
competitievormen in het voorjaar.

Met vriendelijke groet,
Bestuur S V Abbenes
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator Tennis
Coördinator Voetbal

Vacant
Hannelore Vermeere
Hanita Ruijgrok
Ria Vermeere
Rob Jansen

0252-422788
0252-544805
0252-544603 / Marja Witte 0252-685686
0252-544648/vacant

Coördinator Dart

Bart Verdel

0252 545886

Website
Telefoon
Bankrekening
Kopij

: www.svabbenes.nl
: 0252-545811
: Rabo: NL44 RABO 0106 2573 31
ING: NL28 INGB 0004 3087 41
: secretariaat@svabbenes.nl

Tennisbijlage

Wat verandert er in de competitie in 2017?

Tijdens de Voorjaarscompetitie in 2017 start Competitie Nieuwe Stijl: drie nieuwe aanvullende competitievormen en
versoepeling van de regels, waaronder compact spelen. Dit alles om nog meer mensen enthousiast te maken voor de
competitie! Doe je ook mee? Competitie spelen zorgt naast deze sterkere binding met de club ook voor een hoop
gezelligheid.
Nieuwe comp etitievormen
In 2017 worden de volgende nieuwe competitievormen aangeboden:
8&9-competitie
Zomeravondcompetitie
Onder35 competitie
Op Centrecourt.nl staat meer informatie over Competitie Nieuwe Stijl.
Als je zin hebt om in 1 van deze competities mee te spelen regel een team en geef je dan zo snel mogelijk op bij
Hanita of Marja dan regelen zij het.
Compact Spelen
Compact spelen is dé oplossing om de competitie overzichtelijker en planbaarder te maken en om meer teams
competitie te kunnen laten spelen! Compact spelen houdt in dat het Bes lissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast
bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2
punten verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set.
Als club mogen we zelf kiezen of we het gaat invoeren en voor welke speeldag(en). Deze keuze geldt dan voor de
gehele competitieperiode. Op Centrecourt.nl vind je meer informatie over compact spelen.

