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Uitnodiging aan de leden van  
tafeltennisvereniging Victory’55  

tot het bijwonen van de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op: 

 
Vrijdag 7 juni 2013 om 20:00 uur in onze eigen 

accommodatie “De Schemerpit”. 
 

1 Agenda 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2012. 
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de jeugdcommissie. 
5. Verslag van de kascontrolecommissie  

bestaande uit Sijmen Runderkamp, Sander Zwarthoed en Jon de Lange.  
6. Verslag van de penningmeester. 
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.  

Sijmen Runderkamp is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tijdens de 
vergadering verkiesbaar stellen. 

8. Huldiging van de jubilarissen.  
Het Bestuur heeft verzuimd Ab Jonk in een eerder stadium te huldigen. Gelukkig is het Bestuur 
hierop gewezen. Ab is inmiddels 52 jaar lid van onze vereniging. Cor Klepper is 50 jaar lid, 
Crelis Kwakman en Bert Butter zijn 40 jaar lid, terwijl C.G. Mooijer en J.M. Tol 25 jaar lid zijn 
van onze vereniging. De aanwezigheid van de jubilarissen wordt door het Bestuur zeer op prijs 
gesteld. 

9. Huldiging van de kampioenen van zowel de senioren als de junioren.  

Zie hiervoor de eindstanden van de najaarscompetitie 2012 en de voorjaarscompetitie van 
2013. De aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur 
zeer op prijs gesteld. 

10. Bestuursverkiezingen.  
Theo Kemper en Richard Buijs zijn aftredend maar stellen zich wel herkiesbaar. 
Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het Bestuur aanmelden.  

11. Bespreking voorgenomen wijziging statuten.  
12. Presentatie en bespreking renovatie accommodatie. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 

 
 
Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. 
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2 Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 22 juni 2012 

(gehouden in De Schemerpit te Volendam. Aanvang van de vergadering was om 20.00 uur) 

2.1 Opening 

Om 20.00 opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Met de aanwezigheid van 25 leden was de opkomst bij deze jaarvergadering teleurstellend te 
noemen. Zonder afzeggingen was het voltallige bestuur aanwezig. 
Leden die zich vooraf hadden afgemeld waren: Theo en Aaffien Hoogland, Jean-Paul van Westen, Mark van 
Westen en Jaap Binken.  
We kunnen terugkijken op een sportief geslaagd seizoen. 
De twee jeugdteams hebben het goed gedaan. Het eerste handhaafde zich knap in de landelijke klasse C. 
Het tweede werd kampioen in de tweede klasse en werd in de voorjaarscompetitie in de eerste klasse knap 
tweede waarbij gezegd moet worden dat John Bond 2 keer een 100% score behaalde. 
Dank aan de chauffeurs die er voor hebben gezorgd dat de jeugdteams op de plek van bestemming kwamen 
en een speciaal woord van dank aan Froek Zwarthoed die het eerste jeugdteam het hele seizoen heeft 
gereden en begeleid. 
Ook dank aan Aaffien en Theo Hoogland die bijna elke thuiswedstrijd van de jeugd op zaterdag de 
kantinedienst voor hun rekening namen met ondersteuning van een aantal overige leden. 
Ook een speciale vermelding aan het adres van de bappen die dit jaar het scholieren toernooi weer hebben 
georganiseerd en in goede banen geleid. Hartelijk dank hiervoor.  
Tevens maakt de voorzitter nog de complimenten aan de makers van het jaarverslag. Het jaarverslag was 
ook dit keer digitaal te bekijken, alleen voor de oudere leden onder ons zonder computer. 

2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2011 

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen van 24-06-2011. 
 
Blz.6. Wim Kwakman vraagt net als vorig jaar of er is nagedacht over de opvolging van de oudere leden. Met 
name Gerrit Kwakman zal in de nabije toekomst niet meer dagelijks aanwezig kunnen zijn.  
Wim merkt ook nog op dat hij met betrekking tot de nieuwsvoorziening niks heeft te willen maar vraagt alleen 
of het mogelijk is. 
Wim refereert naar het punt statuten en huishoudelijk reglement uit de notulen van vorig jaar en vraagt of 
iemand de statuten en huishoudelijk reglement wel eens heeft gelezen. Enkele bestuursleden geven aan 
deze documenten te kennen. Vanuit de hoek van de leden komt hierop echter weinig respons alleen Edwin 
Karregat heeft de statuten en huishoudelijk reglement bestudeerd. Edwin herhaald zijn verzoek van vorig jaar 
(Wim Kwakman ondersteunt dit verzoek) om beide documenten a) inhoudelijk te bestuderen en indien 
noodzakelijk eventueel op inhoud aan te passen en b) in ieder geval beide documenten over te typen naar 
een nieuw modern document waarvan PDF versie op onze website zal worden gepubliceerd (zo kunnen alle 
leden beide documenten via de website inzien) Het bestuur geeft te kennen om hier werk van te maken. 
 

2.3 Verslag van de secretaris 

Op het verslag van de secretaris waren dit jaar helemaal geen op- of aanmerkingen.  
Voor het prachtige en uitgebreide verslag, waar weer veel werk en aandacht aan is besteed, wordt de 
maker Simon Jonk met een luid applaus bedankt. 
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2.4 Verslag van de jeugdcommissie 

Blz 25. John Bond wordt nog een keer geroemd om zijn uitzonderlijke prestaties van afgelopen jaar. Twee 
keer een 100% score in de competitie en een tweede plaats behaald bij de Nederlandse kampioenschappen 
in zijn klasse is een prestatie van formaat.  
Wim is verbaasd dat er destijds geen foto van John in de Nivo is geplaatst. Door de fotograaf van de Nivo is 
alsnog een foto gemaakt en in de krant gezet.  
 
Blz 30. De bappen worden bedankt voor het organiseren van het scholierentoernooi. 

2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 

Bij de jeugd was er dit jaar 1 kampioenschap te vieren. In de najaar competitie werd het 1e team kampioen in 
de 2e klasse. John Bond, Mitchel Jonk, Jacques van Westen en Ryan Loch werden beloond met een beker.  
 

 
 
 
Bij de senioren waren twee kampioenschappen te vieren. Het 4e team bestaande uit Frank Zwarthoed, Gerrie 
Kluessien, Andre de Boer, Jack Groot en Jean-Paul van Westen werden knap 1e in de 3e klasse van de 
voorjaarscompetitie 2012.  
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Ook het 2e team bestaande uit Kees Plat, Jacques van Westen, Edwin Karregat en Simon Jonk werden 
kampioen. In de 2e klasse werd een zeer goede prestatie neergezet door dit team door met een ruime 
voorsprong de 1e plaats te behalen.  
 

 
 
 
Dit jaar waren er twee jubilarissen. 
Wim Kwakman en Kees Plat zijn allebei 40 jaar lid van onze vereniging. Wim wordt geroemd voor al het werk 
dat hij heeft gedaan voor de vereniging en wordt bedankt voor zijn inzet in al die jaren. Ook Kees heeft zijn 
steentje bijgedragen en doet veel werk achter de schermen. Zij werden naar voren geroepen om gehuldigd 
te worden met een mooie herinneringsplaquette en een bos bloemen. 
 
   Foto Huldiging Wim Kwakman 

 
 
 
 

 Pauze om 20:30 - Namens de vereniging wordt alle aanwezigen een consumptie aangeboden. 
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2.6 Verslag van de kascontrolecommissie 

Het verslag werd in de zaal verspreid namens de kascontrolecommissie bestaande uit Lia van Westen, 
Sijmen Runderkamp en Sander Zwarthoed. Lia doet verslag van de controle en geeft aan dat de financiële 
verslaglegging er weer puik uitziet, en heeft complimenten voor de grondige boekhouding en de degelijke en 
heldere uitleg van penningmeester Theo Kemper. 
Er kan geconstateerd worden dat wij als relatief kleine vereniging met het ontplooien van de nodige 
activiteiten het hoofd financieel boven water kunnen houden. De penningmeester houdt daar waar nodig de 
hand op de knip en heeft de gehele financiële huishouding van onze vereniging goed voor elkaar. Ook de 
begroting geeft een realistisch beeld. 
De KCC wil onze penningmeester Theo Kemper en zijn echtgenote Trudy (die ook een nadrukkelijk 
ondersteunende rol heeft) complimenteren met de professionele wijze van administreren en vastleggen van 
alle financiële gegevens van onze vereniging, De KCC stelt de vergadering derhalve voor om de 
penningmeester decharge te verlenen. 

2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie 

Voor Lia van Westen zit de 3 jarige termijn erop en is aftredend. Zij wordt bedankt voor haar inzet. Jon de 
Lange meldt zich aan om de plaats van Lia in te nemen en wordt met applaus begroet als nieuw lid van de 
kascontrolecommissie.  

2.8 Verslag van de penningmeester 

Theo Kemper geeft toelichting op het jaarverslag. 
Wim vraagt wat het rente percentage op onze spaarrekening is. Het percentage is 1.8%.  
Wim vraagt hoe de bijdrage van de darts is opgebouwd. De dartsclub draagt bij ieder toernooi 1 euro per 
deelnemer bij aan de kas van onze vereniging. 
 
Theo wordt gecomplimenteerd met het fantastische verslag en het vele werk en wordt beloond met een 
applaus. 
 

2.9 Bestuursverkiezingen. 

Er waren dit jaar drie bestuursleden aftredend. Voorzitter Jacques van Westen, secretaris Simon Jonk en 
jeugdbestuurslid Piet Meeder stelden zich echter ook weer herkiesbaar. Omdat er geen tegenkandidaten 
waren aangemeld werden zij met instemming van de vergadering weer voor drie jaar herkozen. Jon de 
Lange van het jeugdbestuur treedt af en zijn plaats word ingenomen door Frank Zwarthoed. 
Jon wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet. 
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2.10 Rondvraag. 

Jacques van Westen 
De voorzitter geeft aan dat er bij de rondvraag ook punten van aandacht zijn, zoals eventuele vrijwilligers 
voor vervoer van de jeugd bij uitwedstrijden en kantinedienst bij thuiswedstrijden in de Schemerpit op 
zaterdagmorgen en voor training voor de jeugd. Het zou niet altijd van dezelfde paar mensen moeten 
afhangen en als we met elkaar de schouders eronder zetten kunnen we de vereniging in stand houden en 
blijft de jeugd komen. 
De jeugd is voor het vervoer voornamelijk aangewezen op de ouders van de spelers. Deze ouders moeten 
nog wel op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.  
 
Voor de kantinedienst melden zich: naast Aaffien en Theo als vaste krachten, Jack Groot, Jan Sier, Jon de 
Lange, Jacques en Lia van Westen. Uiteraard zal het jeugdbestuur ook zijn steentje bijdragen. 
De vergadering uit zijn waardering voor al deze mensen met een welgemeend applaus. 
 
Michel Guyt 
Vraagt of het mogelijk is om een goed ventilatie systeem aan te leggen in de zaal. 
Sander Zwarthoed zal uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. 
 
Jon de Lange 
Stelt voor om een week voor de vergadering een herinnering te sturen aan de leden en deze ook op de 
website te plaatsen. Wellicht is de opkomst dan hoger dan nu het geval is.  
 
Richard Buys 
Geeft aan dat in de eerste vrije week van het nieuwe seizoen het handicap dan wel de 
clubkampioenschappen gehouden zullen worden.  
 
Algemene mededeling. 
Piet Meeder en Edwin Karregat hebben de handen ineen geslagen om de website te vernieuwen. Deze is 
opnieuw opgebouwd en heeft nu een moderne uitstraling met veel mogelijkheden. Dit nieuws wordt met veel 
instemming door de vergadering begroet.  
Tevens wordt er een commissie in het leven geroepen die de mogelijkheden zal onderzoeken om de kantine 
een opknap beurt te geven (sponsoren, subsidie etc.). Deze commissie zal bestaan uit Edwin Karregat, Jan 
Sier en Simon Jonk en zal alleen informatief en adviserend optreden. 
 
 
Notulist: Simon Jonk 

2.11 Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21:45 en bedankt iedereen voor hun komst. In het bijzonder worden 
alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor hun belangeloze inzet en vele werk en wenst allen een prettige 
vakantie.  
 
Na afloop werd er nog druk en gezellig nagepraat. 
 
Notulist: Simon Jonk 
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2012-2013. 

3.1 Terugblik 

Het was het afgelopen jaar weer genieten voor onze leden die deelnamen aan de toernooien en overige 
activiteiten die werden georganiseerd. Mede door een goede bezetting van het aantal deelnemers aan 
de toernooien werden die een groot succes met soms een verrassende winnaar. Bij de 
clubkampioenschappen geen grote verrassing (de winnaar was Kees Kwakman) maar bij het handicap 
toernooi kwam jeugdlid John Bond als winnaar uit de strijd en dat lag toch niet in de lijn der 
verwachtingen. Zowel voor de deelnemers als de toeschouwers waren de wedstrijden een genot om 
naar te kijken. 
 
Ook de klaverjasavond, de wandeltochten georganiseerd door `n Loopie, en de uitwisseling met Stede 
Broec stonden weer op het programma en zijn met een record aantal deelnemers elk jaar weer een 
geliefd evenement. 
 
Ondanks enkele spelerswisselingen in de verschillende teams verliep de competitie dit jaar met 
wisselend succes. In de najaar competitie 2012 konden zelfs drie teams het niet bolwerken en wisten 
degradatie niet te ontlopen. Het tweede team, dat voor het eerst in de eerste klasse uitkwam, kelderde 
gelijk weer terug naar de tweede klasse. Team vier, dat uitkwam in de tweede klasse, kon ook geen 
potten breken en degradeerde ook gelijk weer terug naar de derde klasse. Team zes mocht ondanks 
degradatie toch weer uitkomen in de vijfde klasse. 
In de voorjaarscompetitie 2013 konden twee teams het kampioenschap vieren. Het nieuwe tweede 
team (zie het verslag dat hieronder volgt) werd knap kampioen in de tweede klasse en mogen nu hun 
ambities waarmaken. Ook het vierde team werd wederom kampioen in de derde klasse en zal nu 
proberen om een vaste waarde te worden in de tweede klasse.  
  
Al met al kunnen we terugzien op een geslaagd en gezellig jaar.  
 

 
 
 
Nu volgt de teamindeling zoals die het afgelopen seizoen hebben gespeeld.  
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3.1.1 Competitie 

Het 1e team bestaande uit Kees Kwakman, Edy Plat, Michel Guyt, Leon van Vlaanderen en Frank 
Zwarthoed. Ondanks dat teamcaptain Kees maar een paar wedstrijden kon meespelen kon het eerste 
goed meedraaien in de najaar competitie met een derde plaats in de eindstand. Leon en Michel 
behaalden ruim boven de vijftig procent en ook Frank deed het voor het eerst uitkomend in de eerste 
klasse zeker niet onverdienstelijk. Het zal het gebrek aan wedstrijdervaring op dit niveau zijn geweest 
dat hij vaak in de laatste game net twee puntjes tekort kwam.  
Kees kwakkelde met zijn gezondheid maar behaalde toch een mooi percentage van 83%.  
 
Ook in de voorjaarscompetitie heeft het eerste team een prima prestatie geleverd. Ze streden tot aan 
de laatste wedstrijd zelfs mee om het kampioenschap maar eindigde met maar twee punten achter de 
kampioen op de tweede plaats. Kees was wederom de beste speler van deze competitie met een score 
van 92% en moest maar twee keer een tegenstander feliciteren. Ook Leon (73%) en Michel (71%) 
waren goed op dreef, maar Frank bleef toch wat achter in dit geweld. Toch behaalde hij nog een 
verdienstelijk percentage van 27%. Edy speelde maar twee wedstrijden mee en won van die zes partijen 
slechts één keer. Na hun uitstapje om de wedstrijden op zaterdag te spelen, hebben de mannen 
aangegeven om toch maar weer terug te keren naar de gezellige vrijdagavond.  
 
Het 2e team bestaande uit Kees Plat, Jacques van Westen, Edwin Karregat, Richard Buijs en Krelis 
Kwakman. Het tweede dat het voor het eerst in de eerste klasse mocht proberen kon het niet bolwerken. In 
de sterke poule werden maar enkele puntjes bij elkaar gesprokkeld. Ondanks de versterking van Richard en 
Krelis in plaats van Simon Jonk eindigde de mannen op de laatste plaats met maar tien punten. Kees kon 
nog vier punten op zijn conto schrijven maar Richard en Krelis konden maar één keer de felicitaties in 
ontvangst nemen terwijl Edwin al zijn tegenstanders moest feliciteren. Jacques kon met twee gewonnen 
partijen ook geen potten breken. 
 
Door een betere rating hebben na de winterstop team 2 en 3 stuivertje gewisseld. Zodoende speelden Jon, 
Stefan, Jaap, Robbert en Theo nu in team 2. Zoals de mannen hadden beloofd was het dit keer vanaf de 
start een spurt naar het kampioenschap. Dat dit niet vanzelf ging moge duidelijk zijn. Tot aan de laatste 
wedstrijd was het bloedstollend spannend en was het pas bij de laatste klap duidelijk dat met maar één punt 
voorsprong het kampioenschap binnen was. Van harte gefeliciteerd. Jon had 2 operaties op het programma 
staan en speelde daardoor maar één wedstrijd mee maar hield wel een 100% score. De grote man van deze 
competitie was echter Stefan die een super prestatie neerzette door maar één van de 24 gespeelde 
wedstrijden te verliezen. Een 96% score behalen in de tweede klasse is niet voor iedereen weggelegd. Ook 
Jaap en Robbert waren natuurlijk goed op dreef met een percentage van dik in de 70% en ook Theo droeg 
zijn steentje bij aan het kampioenschap met een score van 50%. Eindelijk het volgende seizoen in de 1e 
klasse en de verwachtingen zijn hoog gespannen of ze het eerste team naar de kroon kunnen steken.  
 

 
 
 
Het 3e team heeft zich met de spelers Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen, Jaap Karregat, Theo Kemper 
en Jon de Lange met gemak gehandhaafd in de 2e klasse. Met verwoede pogingen streden de mannen 
om het kampioenschap maar misten de boot door niet altijd beschikbaar te zijn. Hierdoor moest een 
beroep worden gedaan op minder ervaren invallers en dan kom je aan het eind van de rit punten tekort. 
Stefan en Jaap deden het nog heel behoorlijk met ruim 70% maar Robbert stelde toch weer teleur. 
Theo kon mede door de naweeën van een blessure niet meespelen.  
 
Zoals hierboven reeds vermeld vormden Edwin, Kees, Jacques, Krelis en Richard nu team 3. Na hun 
degradatie uit de 1e klasse was het geen verassing dat dit geroutineerde team geen moeite had om 
zich in de 2e klasse te handhaven. Er was ook geen drive om kampioen te worden dus er was geen 
sprake van extra druk op de schouders maar ging het vooral om de spelvreugde en om niet te 
degraderen. Edwin was de beste man met 91% en de rest volgde met een prima resultaat van dik 50%. 
Alleen Richard bleef wat achter met 33%. Volgend seizoen gewoon weer lekker spelen in de klasse die 
hoort bij dit team.  
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Het 4e team bestaande uit Jean-Paul van Westen, Jack Groot, Gerry Kluessien, Andre de Boer en 
Simon Jonk wilde bewijzen dat zij konden meedraaien in de tweede klasse. Dit was echter te hoog 
gegrepen want geen enkele speler kon de 50% aantikken. Gerry en Jean-Paul kwamen nog net boven 
de 40% maar Simon en Andre konden hun faam niet waarmaken. Jack deed het nog redelijk met 23%. 
Volgend seizoen gaat dit team zeker meedraaien voor het kampioenschap  
 
Het vierde team ging zeer voortvarend van start en draaide vanaf het begin mee om het 
kampioenschap. Ondanks dat Jean-Paul (100%) vanwege zijn studie maar twee wedstrijden mee kon 
spelen bleef de rest van het team goed presteren. Met Gerry in topvorm (17 gewonnen wedstrijden van 
de 18) en Simon in de beste vorm sinds jaren werd met succes een aanval ingezet op het 
kampioenschap. Andre en Jack waren met respectievelijk 61 en 50 procent goede middenmoters. Met 
een voorsprong van 15 punten op de nummer 2 werd het kampioenschap binnen gehaald. Een zeer 
goede prestatie van dit team maar het zal zeker aanpoten worden in de 2e klasse volgend seizoen. 
 
Het 5e team bestaande uit Siem Jonk, Piet Meeder, Berry Molenaar, Sander Zwarthoed en John Bond 
heeft zijn plaats gevonden in de derde klasse. Nadat eerder elk seizoen gestreden moest worden tegen 
degradatie kon nu handhaving gemakkelijk worden afgedwongen. Met dik 40% haalden de mannen het 
beste resultaat tot nu toe en eindigde keurig in de middenmoot. Alleen Piet moest nog in zijn ritme 
komen en bleef wat achter met vijf gewonnen partijen.  
  
Het vijfde team vocht tot zowat het einde van de competitie met drie andere teams om de bovenste 
plaats en met zowat evenveel punten was het elke speeldag spannend. Vanwege blessu res moest 
Siem vaak verstek laten gaan maar toen handhaving zeker was ging bij de rest van het team de 
killersmentaliteit even op een lager pitje en werden veel partijen met minimaal verschil verloren. Toch 
werd degradatie met groot verschil op de achtervolgers ontlopen en eindigde het team wederom in de 
middenmoot. 
 
Het 6e team bestaande uit Cor Maas, Ab Jonk, Lia van Westen, Frans Brocken, Marc van Westen en 
Mark Schilder. Het is voor het zesde nog steeds een beetje vechten tegen de bierkaai met de twee 
jongelingen Mark en Marc. Alleen Mark Schilder wist één partij te winnen. De overige spelers halen hun 
puntjes wel binnen. Maar het team draait natuurlijk vooral op Cor Maas die wederom een goed seizoen 
afsloot met maar liefst 83%. Toch kon door deze goede score degradatie niet worden voorkomen. 
Jammer want dit team kan echt wel meedraaien in de vijfde klasse.  
 
Ook in de voorjaarscompetitie mocht dit team, ondanks hun degradatie in de najaar competitie, door 
hun goede rating wederom uitkomen in de vijfde klasse. Het was spannend in deze poule want er waren 
vier teams aan elkaar gewaagd. Er werd zelfs lang meegestreden om de tweede plaats maar op het 
eind moesten zij afhaken en eindigde zelfs als vijfde. Zonde want het verschil met de nummer twee 
was maar vier punten. Het heeft niet aan Cor gelegen want die hoefde niet één keer zijn tegenstander 
te feliciteren en behaalde de volle 100%. Ook Frans en Lia speelden een prima competitie maar we 
zullen de druk bij Ab wat opvoeren want van hem wordt door de overige leden toch meer verwacht. 
Mark kon de hoog gespannen verwachtingen na zijn eerste gewonnen partij vorig seizoen niet 
waarmaken want hij bleef wederom steken op één gewonnen partij.  
 
Voor de eindstanden en de persoonlijke percentages verwijzen wij naar het competitieoverzicht in dit 
jaarverslag.  
 

 
 
 
 
  



  16 

3.1.2 Clubgebouw 

Openstellen kantine 
De openstelling van de kantine is dit jaar met passen en meten toch weer gelukt , door toedoen van de 
mensen die elk jaar weer hun beste beentje voorzetten. Vooral Gerrit en zijn mede bappen en natuurlijk 
de jeugdtrainers Jean-Paul van Westen en Frank Zwarthoed, die samen met Robbert Taalen de 
jeugdtraining verzorgen. Ook Kees Bond mag niet onvermeld blijven voor zijn inzet op de vrijdagavond. 
 
Hopelijk kunnen we het volgende seizoen ook weer een beroep doen op deze mensen anders 
heeft dit grote gevolgen voor de ontwikkeling van onze jeugdspelers. Wij zijn Gerrit en de 
jeugdtrainers, maar ook de overige vrijwilligers die hieraan hun steentje hebben bijgedragen, 
zeer erkentelijk voor hun inzet en trouwe aanwezigheid.  
 
Onderhoud 
 
Er zijn dit jaar geen grote aankopen gedaan of verbouwingen uitgevoerd. Er was alleen sprake van 
enkele noodzakelijke reparaties aan de vloer in de speelzaal en het afdichten van lekkende 
buitenramen.  
 
Energiekosten 
Na de installatie van de nieuwe ketel was het de bedoeling om na dit afgelopen jaar een goed beeld te 
krijgen van ons gasverbruik ten opzichte van voorgaande jaren. Maar door ons zeer grillige klimaat is 
er nog geen duidelijk verschil te merken. De afgelopen strenge winter en het warme voorjaar kunnen 
een vertekend beeld te zien geven. In de toelichting op de financiële jaarrekening wordt nader ingegaan 
op het energieverbruik. 

3.2 Het Bestuur 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar weer voor de volle honderd procent ingezet om het reilen en 
zeilen van onze vereniging in goede banen te leiden. Het jeugdbestuur had tijdens de trainingen de 
handen weer vol aan de jeugd maar onder leiding van Jean-Paul van Westen, Frank Zwarthoed en 
Robbert Taalen werd weer goed werk afgeleverd. Onder de bezielende leiding van Jean -Paul van 
Westen, Piet Meeder en Frank Zwarthoed hebben onze twee jeugdteams (in de voorjaarscompetitie 
speelden zelfs drie jeugdteams mee) goede resultaten behaald mede door de training natuurlijk van 
Robbert Taalen en consorten. Ook de voorzitter en penningmeester hebben weer veel werk verzet maar 
ook de rest van het bestuur heeft zijn steentje weer bijgedragen. Tijdens de reguliere vergaderingen 
werden de problemen besproken en in onderlinge samenspraak kwam men altijd weer tot een 
oplossing. 
Jon de Lange heeft zich vorig jaar teruggetrokken uit het jeugdbestuur. Tijdens de jaarvergadering werd 
Frank Zwarthoed gepolst om de lege plaats in te nemen en die had daar wel oren naar. Inmiddels heeft 
Frank zijn plaats gevonden in het bestuur. 
 
Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend. Penningmeester Theo Kemper en pr man Richard Buijs zijn 
drie jaar in functie en moeten volgens de statuten aftreden maar stellen zich wel weer herkiesbaar. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.  
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Evenementencommissie 
 
De evenementencommissie bestaande uit Kees Plat, Krelis Kwakman en Frans Brocken hebben dit jaar weer 
de nodige zaken goed geregeld er zijn altijd evenementen en toernooien waar aandacht aan geschonken 
moet worden.  
Bij de bestuursvergaderingen waren altijd leden van de evenementencommissie aanwezig om de dagelijkse 
beslommeringen te bespreken zoals de kantinebeheer. Kees heeft dit in samenwerking met Jan Kwakman 
(Morning), die hier ook de nodige aandacht aan besteed, weer prima geregeld. Ook de voorbereidingen voor 
bijvoorbeeld `t Loopie en het Tom Kakes dart toernooi vergen een hoop tijd en energie. Hierbij mag Frans 
niet ongenoemd blijven evenals alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. 
Verder werden ook dit jaar weer enkele activiteiten georganiseerd zoals de clubkampioenschappen, het 
handicaptoernooi, de klaverjasavond en de uitwisseling met DITO.  
 
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet.  
 
 

3.3 Sponsoring 

 
 
Van shirtsponsor Kras Recycling ontvingen wij wederom een bijdrage waarvoor uiteraard onze 
hartelijke dank. Daarnaast waren de bordsponsors dit jaar de belangrijkste bron van inkomsten.  
 
Een aantal sponsors hebben de afgelopen jaren helaas hun steun aan de vereniging opgezegd. De 
meeste lege plekken zijn echter weer opgevuld door nieuwe sponsors. Verantwoordelijk voor dit goede 
werk zijn Edwin Karregat en Jan Sier die een prestatie van formaat hebben geleverd door in deze 
slechte tijden zoveel mensen bereid hebben gevonden om onze vereniging te steunen. Hartelijk dank 
hiervoor en natuurlijk ook al de oude trouwe en nieuwe sponsors veel dank. 
 
Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelijk bedanken.  
 

3.4 Grote Clubactie 

Het afgelopen jaar bracht de Grote Club actie weer een mooi bedrag op. Onder de bezielende leiding 
van Theo Kemper zijn de loten binnen de vereniging verdeeld of gelijk verkocht aan de leden. Dit jaar 
is een grote afnemer van de loten afgevallen en zodoende was de opbrengst in vergelijking met 
voorgaande jaren een stuk minder maar het was zeker weer de moeite waard om al het werk dat hier 
aan zit voort te zetten.  
In onze verkochte serie vielen opnieuw geen grote prijzen en van onze inkomsten zijn daarom 
verschillende kleinere geldprijzen ter beschikking gesteld. Ook het komende jaar zullen wij weer met 
deze actie meedoen. We hopen dat we weer een beroep kunnen doen op onze “vaste lotenverkopers”.  
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3.5 Klaverjassen 

Met 32 inschrijvingen was het een drukte van belang en was de Schemerpit goed gevuld. Nog een paar 
extra deelnemers en dan zitten we aan onze max. Dit zegt veel over de populariteit van het klaverjas 
toernooi waar alle deelnemers iedere keer weer naar uitk ijken. Om acht uur s `avonds werd door Cor 
Jonk en Jan Sier het startsein gegeven en was de kantine het gezellige strijdtoneel van enthousiaste 
kaarters die elkaar het vuur na aan de schenen legden.  
Er werd net zoals in alle voorgaande jaren zonder een vaste partner gespeeld in vier ronden. Na elke 
ronde moest men loten met wie zou worden gespeeld, zodat de meest spannende combinaties tot stand 
kwamen. Iedereen maakte door deze opzet evenveel kans op een van de aardige prijzen die door de 
tafeltennisvereniging ter beschikking waren gesteld. Zoals gewoonlijk werd de innerlijke mens weer 
verwend door onze vaste sponsor Ab Jonk. Ook Theo Lelyveld had lekkere spullen beschikbaar gesteld 
en afbouwbedrijf CBL wordt bedankt voor de bijdrage. Rond elf uur verzamelde regelneven Cor en Jan 
de scores en kon de balans van vier ronden klaverjassen opgemaakt worden. Er waren dit jaar ook 
enkele nieuwe gezichten te bewonderen en opvallend was dat de winnaar uit die hoek kwam. De 
gehaaide Jan Tol (Stein) die zijn sporen reeds heeft verdiend met kaarten in de Jozef bleef meester 
klaverjasser Cor Jonk nipt voor met 7040 punten tegen 7005 voor Cor. Tom Kras, toch ook geen kleine 
jongen als het om klaverjassen gaat, werd op ruime afstand derde met 6906 punten. Ook de meeste 
marsen werden gespeeld door een nieuwkomer en wel Rob Bus. Als laatste eindigde Kees Bond (kaan) 
die nog moest wennen aan de fanatieke speelstijl van de meeste deelnemers. Iedereen bedankt voor 
jullie deelname en met hopelijk nog enkele nieuwe spelers erbij zal het er volgende keer nog 
spannender aan toe gaan. 
 
Met dank aan de organisatie die in handen was van Jan Sier, Krelis Kwakman en Simon Jonk en aan 
alle deelnemers van dit evenement voor de zeer geslaagde avond die zeker navolging zal krijgen.  
 
 

 

3.6 Handicap toernooi 

Met achttien deelnemers viel de opkomst wel wat tegen maar de strijd van deze fanatieke spelers was 
er daarom niet minder om. Jammer dat zoveel van de meest talentvolle leden zich niet hadden 
ingeschreven. Niemand van het bappenteam of van de niet competitie spelende leden greep deze 
mooie gelegenheid aan. Dat nam niet weg dat iedereen die er was terug kan kijken op een geslaagd 
evenement. In dit toernooi krijgen zwakkere spelers een passende voorsprong op hun sterkere 
tegenstanders in een strijd om twee gewonnen games tot de eenentwintig. Door deze gepaste handicap 
kwam het zo uit dat de meeste partijen toch drie games besloegen en de finale vaak met een klein 
verschil werd beslist. Rond vier uur kwamen de twee spelers met de meeste gewonnen par tijen uit twee 
poules van vier en twee poules van vijf tegen elkaar in een afval ronde. Daarbij was Robbert Taalen de 
sterkere tegen Jacques van Westen senior en versloeg Gerry Kluessien verrassend Michel Guyt uit het 
eerste senioren team. Simon Jonk moest zijn meerder erkennen in jeugdspeler John Bond en Frank 
Zwarthoed overklaste Jacques van Westen junior ondanks zijn voorsprong van negen punten.  
Door deze schifting was nu bekend wie het resterende viertal was die in een kruisfinale om een van de 
drie bekers ging strijden. John Bond pakte Robbert Taalen genadeloos in (21-18 en 21-7) en Gerry 
Kluessien moest Stefan Zwarthoed feliciteren na een spannende driesetter (21-16, 14-21, 20-22).  
In de strijd om de derde en vierde plaats werd met het mes op tafel gespeeld want de twee kemphanen 
gaven elkaar geen duimbreed toe. Na een zinderende partij tussen Robbert en Gerry werd de strijd pas 
diep in de tweede game in het voordeel van Robbert beslist (21-15, 30-28). 
Ook de finale tussen Stefan en John was zenuwslopend. Nadat John met een voorsprong van zes 
punten zijn tegenstander in de eerste game tot wanhoop dreef (21-6) vatte die moed op uit de 
aanwijzingen van clubkampioen Kees Kwakman en pakte de tweede game (14-21). Daarna was het 
John die de touwtjes toch in handen nam en Stefan uiteindelijk op de knieën dwong. 
Terwijl vorig jaar nog de strijd uiteindelijk werd beslist door de oudste speler van het toernooi (Sijmen 
Runderkamp, 68 jaar oud), was het dit jaar de jeugd (John was toen 15 jaar oud) die het goede 
voorbeeld wist te geven en een stimulans is voor de jeugd om vooral veel te blijven trainen. Fantastische 
prestatie van John. 
Rond zes uur werden door onze voorzitter namens de vereniging de felicitaties aan de winnaars 
uitgebracht met het overhandigen van een fraaie beker en werd nog even nagepraat over dit bijzonder 
geslaagde toernooi.  
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3.7 Clubkampioenschappen 

Zaterdag 23 februari in de vrije week dat er geen competitie werd gespeeld hadden 20 leden zich 
opgegeven om te strijden voor de titel clubkampioen. Bi j een buiten temperatuur die gevoelsmatig -15 
graden aanvoelde werd binnen door de verkleumde spelers fanatiek gevochten om de warmte weer in 
de spieren te krijgen. Er werd gespeeld in vier poules van vijf die door het lot bepaald werden. De loting 
had deze keer een bizar verloop want zowel de spelers van het eerste als het derde team werden aan 
elkaar gekoppeld. Ook de spelers van het eerste jeugdteam kwamen in dezelfde poule uit. Hierdoor 
was het al snel duidelijk dat er enkele favorieten al in de poule fase zouden sneuvelen. Dit tot ergernis 
van Edwin Karregat die graag had gezien dat de spelers van team 1 geplaatst zouden worden. Wellicht 
een idee om volgende keer mee te nemen. Rond half twee barstte een strijd los die zijn weerga niet 
kende met de meeste vijfsetters in de historie van de clubkampioenschappen. Nadat de kruitdampen 
waren opgetrokken was bekend wie tegenover elkaar stonden in de afvalronde. De nummers één tegen 
de nummers twee van elke poule. Na deze prachtige wedstrijden waren de vier fina listen bekend die 
weer via loting aan elkaar gekoppeld werden. In deze halve finale moest Edwin Karregat het opnemen 
tegen Kees Kwakman en Stefan Zwarthoed moest de strijd aanbinden tegen Leon van Vlaanderen.  
Het werden bijzonder spannende wedstrijden waar Kees Kwakman maar net Edwin Karregat wist te 
verschalken. Het was een dubbeltje op zijn kant (10-12, 11-5, 7-11, 11-9, 11-5).  
Ook Leon van Vlaanderen die Stefan Zwarthoed van zich af hield kroop door het oog van de naald (11 -
7, 9-11, 11-9, 11-7).  
De strijd om de derde en vierde plaats werd uiteindelijk beslist in het voordeel van Stefan die Edwin op 
de knieën wist de dwingen maar ook tijdens die partij was de spanning om te snijden (11 -9, 8-11, 12-
10, 11-4). 
De finale tussen Kees Kwakman en Leon van Vlaanderen was spectaculair tot de laatste slagwisseling. 
Ze kennen elkaar door en door en gaven elkaar geen millimeter toe. Uiteindelijk was het Kees die het 
na zeven wedstrijden op zijn tandvlees wist te redden (9-11, 11-8, 11-8, 11-8). 
Na de prijsuitreiking en felicitaties van onze voorzitter aan de winnaars werd er aan de bar nog gezellig 
nagepraat over het welslagen van deze dag. 

3.8 Uitwisseling met Dito uit Grootebroek 

Zaterdag 9 februari was het al weer de 30e keer dat de traditionele uitwisseling met onze 
tafeltennisvrienden uit Stede Broec op de agenda stond. Voor deze editie waren wij de gastheer. 
Even na enen mochten wij de gezellige ploeg uit Stede Broec ontvangen en werd met koffie en cake 
de herinneringen van de afgelopen edities opgehaald. Nadat iedereen zijn of haar wedstrijdkleding had 
aangetrokken maakten Kees Bakker en Jacques van Westen de opstellingen van de 8 teams bekend. 
TTV Stede Broec had maar liefst 28 spelers en speelsters weten te mobiliseren en TTV Victory`55 24 
spelers. Hierdoor waren er vier teams met vier spelers en vier teams met drie spelers. Inzet was 
natuurlijk de beker met de grote oren die onze gasten het afgelopen jaar in hun prijzenkast tentoon 
mochten stellen na een nipte overwinning. Aan Victory`55 de schone taak om deze bokaal in eigen huis 
te houden. 
 
Ons vlaggenschip onder leiding van captain Kees Kwakman moest het met 0-10 afleggen tegen het 1e 
team van Stede Broec. Het verschil tussen 1e klasse en landelijke 3e divisie was duidelijk. 
Ons 2e team met de jonge honden zag ook al gauw in dat er nog meer trainingsarbeid aan de dag 
gelegd moet worden om het stapje hoger te maken. Zij kregen met 3-10 klop. 
Het 3e team behaalde met 7-6 een nipte overwinning waar Edwin Karregat met 3 overwinningen de 
grote man was. 
Het 4e team wist met een klinkende 10-3 de stand een wat dragelijker aanzien te geven maar moesten 
in Kees Bakker allen hun meerdere erkennen. 
Het 5e team won met 12-1 afgetekend waarbij Jean-Paul van Westen en Simon Jonk ongeslagen bleven 
en good old Sijmen Runderkamp ook knap drie overwinningen pakte.  
Door een 10-0 winst van het 6e team gloorde de wisselbeker aan de horizon. Jeugdlid John Bond pakte 
ook knap drie overwinningen. 
Het 7e en 8e team verloren beide nipt met 4-6 waarna onze voorzitter Jacques van Westen en Kees 
Bakker de totaalstand op konden maken. Nadat het overheerlijke visbuffet was genuttigd werd de 
eindstand van 50-42 in het voordeel van Victory`55 bekend gemaakt en ging er een luid gejuich in onze 
Schemerpit op. 
Onder het genot van een hapje en een drankje werden alle wedstrijden nog eens geanalyseerd en werd 
de datum voor de volgende uitwisseling alweer vastgesteld. 11 januari 2014 kan alvast in de agenda 
worden gezet. Nadat hartelijk afscheid van de West-friezen was genomen, kon iedereen met een goed 
gevoel huiswaarts keren.  
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3.9 Darten 

Ook dit jaar maken de spelers van de dartsvereniging gebruik van onze accommodatie. Elke 
dinsdagavond zijn er vele leden aan het trainen. Ook op vrijdagavond is het dit jaar druk met spelers 
van de Darts. Omdat enkele teams gekozen hebben om hun competitie  programma in de schemerpit 
af te werken is het bij onze thuiswedstrijden altijd gezellig druk. Naast enkele kleine toernooitjes die 
gedurende het jaar gespeeld worden, werd ook dit jaar het Open Volendammer Darttoernooi beter 
bekend als het Tom Kakes Dart toernooi gehouden. Er was dit jaar na een aarzelende start bij de 
inschrijving toch een prima opkomst met ruim 60 deelnemers. Al deze darters maakten er een super 
gezellige dag van. Na een spannende strijd was pas om acht uur de winnaar bekend en werd er tot in 
de late uurtjes nagepraat. Mede door het vele werk van onze vrijwilligers werd het een zeer geslaagd 
evenement dat volgend jaar zeker weer een vervolg mag krijgen.  
 

 
 

3.10 Wandelvereniging ’n Loopje 

De wandelvereniging heeft ook dit jaar weer gebruik mogen maken van ons clubgebouw voor hun 
jaarvergadering en als vertrekpunt voor enkele wandeltochten. Dit jaar stond de tweedaagse 
wandeltocht door Waterland gepland in het weekend van 16 en 17 mei. De “Schemerpit” werd 
omgetoverd tot een gezellig onderkomen alwaar de wandelaars zich te goed konden doen aan koffie, 
broodjes en frisdrank, dankzij de vrijwilligers die hun diensten aangeboden hadden en die er voor dag 
en dauw voor zorgden om de zaak op orde te brengen en alle bezoekers tot ‘s avonds laat op hun 
wenken bedienden.  
 
Ook dit jaar was de wandeltocht een succes. Mede door het prachtige weer waren er een record aantal 
deelnemers (maar liefst 1620 mensen hadden zich aangemeld) die konden genieten van de natuur in 
ons prachtige waterland. De wandelaars die zich hadden ingeschreven konden kiezen voor een tocht 
van 5-10-15-25 of 40 kilometer.  
 
De wandelvereniging ’n Loopje en ons bestuur bedanken alle vrijwilligers voor de perfecte 
organisatie en uitvoering van dit evenement.  
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3.11 Nieuwsverzorging 

Richard Buijs verzorgde ook dit afgelopen jaar wekelijks de verslaglegging van de competitie en andere 
wetenswaardigheden in de “NIVO” over onze vereniging en tafeltennis in het algemeen. Als vanouds 
werd het nieuws gretig door leden en niet leden gelezen. Naar verwachting zal hij dit ook het volgende 
jaar blijven doen.  
Onze website geniet steeds meer bekendheid en is vorig jaar door onze webmasters compleet 
vernieuwd. Alle nieuwtjes, wetenswaardigheden en activiteiten met betrekking op onze vereniging 
worden nu overzichtelijk op deze site gepubliceerd. 

3.12 EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE 2012 

SENIOREN  1 POULE A gespeeld punten  Naam speler gespeeld punten percentage 

DISNIERATS 2 10 78  KWAKMAN CEES 12 10 83% 

TSTZ HAARLEM 1 10 53  GUYT MICHEL 24 13 54% 

VICTORY`55 1 10 46  VLAANDEREN VAN LEON 15 8 53% 

STEDEBROECK 4 10 45  ZWARTHOED FRANK 27 8 30% 

DE VICTORS 4 10 42  PLAT EDY 6 1 17% 

TEBUNUS ALKMAAR 1 10 36      

        

SENIOREN 1 POULE B        

HBC 2 10 64  PLAT KEES 18 4 22% 

ÒLYMPIA 2 10 58  WESTEN VAN JACQUES 21 2 10% 

ZTTC 1 10 57  BUIJS RICHARD 18 1 6% 

STEDEBROECK 3 10 56  KWAKMAN KRELIS 24 1 4% 

AMSTERDAM 78  10 55  KARREGAT EDWIN 6 0 0% 

VICTOR`55 2 10 10      

        

SENIOREN 2 POULE D        

HTC 4 10 75  ZWARTHOED STEFAN 27 20 74% 

US 8 10 62  KARREGAT JAAP 24 17 71% 

VICTORY`55 3 10 55  TAALEN ROBBERT 27 11 41% 

AMSTERDAM 78 5 10 47  LANGE DE JON 3 1 33% 

HET NOOTHWEER 3 10 40      

RAPIDITY 5 10 22      

        

SENIOREN 2 POULE G        

ZTTC 3 10 73  KLUESSIEN GERRY 21 9 43% 

ASSV 1 10 68  WESTEN VAN JEAN-PAUL 15 6 40% 

TSTZ HAARLEM 2 10 47  GROOT JACK 18 5 23% 

JOVO 3 10 47  JONK SIMON 18 2 11% 

DOKO 1 10 40  BOER DE ANDRE 12 1 8% 

VICTORY`55 4 10 25      

        

SENIOREN 3 POULE C        

DOKO 2 10 77  ZWARTHOED SANDER 23 11 48% 

AMSTERDAM 78 8 10 63  JONK SIEM 20 9 45% 

VDO/SE 1 10 58  MOLENAAR BERRY 22 9 41% 

VICTORY`55 5 10 44  MEEDER PIET 18 5 28% 

TAZANO 96 4 10 39      

RAPIDITY 6 10 18      

        

SENIOREN 5 POULE G        

TEMPO TEAM 13 10 53  MAAS COR 12 10 83% 

HET NOOTHWEER 12 10 48  JONK AB 15 6 40% 

THE VICTORY 9 10 36  WESTEN VAN LIA 18 7 39% 

DE KOLK 1 10 33  BROCKEN FRANS 18 6 33% 

VICTORY`55 6 10 30  SCHILDER MARK 15 1 7% 

    WESTEN VAN MARC 3 0 0% 
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3.13 EINDSTANDEN VOORJAARSCOMPETITIE 2013 

SENIOREN 1 POULE A gespeeld punten  Naam speler gespeeld punten percentage 

TEMPO TEAM 3 10 62  KWAKMAN C. 24 22 92% 

VICTORY`55 1  10 60  VLAANDEREN VAN L 15 11 73% 

STEDEBROEC 3 10 60  GUYT M 24 17 71% 

OLYMPIA 1 10 52  ZWARTHOED F 15 4 27% 

DE ROEMER 1 10 38  PLAT E 6 1 17% 

ZTTC 2 10 28      

        

SENIOREN 2 POULE E        

VICTORY`55 2 10 71  LANGE DE J 3 3 100% 

US 8 10 70  ZWARTHOED S 24 23 96% 

UITGEEST 1 10 46  KARREGAT J 18 14 78% 

JOVO 2 10 44  TAALEN R 24 17 71% 

ZTTC 6 10 36  KEMPER T 12 6 50% 

AMSTERDAM 78 6 10 33      

        

        

SENIOREN 2 POULE G        

TEMPO TEAM 4 10 70  KARREGAT E 11 10 91% 

ZTTC 4   10 62     KWAKMAN K 21 13 62% 

VICTORY`55 3 10 55  WESTEN VAN J 17 9 53% 

HET NOOTHWEER 3 10 54  PLAT K 20 10 50% 

AMSTERDAM 78 5 10 34  BUIJS R 15 5 33% 

AMSTELVEEN 2 10 25      

        

SENIOREN 3 POULE J        

VICTORY`55 4 10 74  WESTEN VAN JP 6 6 100% 

HTC 7 10 59  KLUESSIEN G 18 17 94% 

AMVJ 3 10 50  JONK S 21 16 71% 

TSO 1 10 50  BOER DE A 18 11 61% 

SPARTA 1 10 36  GROOT J 24 12 50% 

MEO 1 10 31      

        

SENIOREN 3 POULE O        

TSTZ HAARLEM 3 10 67  BOND J 9 7 78% 

HBC 6 10 65  MOLENAAR B 21 13 62% 

SPAARNE 2 10 62  MEEDER P 27 13 48% 

VICTORY`55 5 10 50  ZWARTHOED S 24 11 46% 

ZTTC 8 10 30  JONK S 6 1 17% 

FUSIA 1 10 26      

        

        

SENIOREN 5 POULE G        

HTC 14 10 67  MAAS C 18 18 100% 

DOKO 6 10 55  BROCKEN F 18 9 50% 

HEEMSKERK 4 10 54  WESTEN VAN L 24 10 42% 

TEMPO TEAM 12 10 52  JONK A 12 4 33% 

VICTORY`55 6 10 51  SCHILDER M 18 1 6% 

TAZANO 96 6 10 21      
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2012-2013 

 

 

4.1 Voorwoord 

Het seizoen 2012-2013 was weer een seizoen vol positieve ontwikkelingen voor de vereniging. Na een 
jaar hard werken kunnen we weer met trots zeggen dat ons 1e jeugdteam uitkomt in de landelijke 
competitie! Daarbij hebben we nog een extra team op de been kunnen brengen. Met trots kunnen wij 
zeggen dat er in dit team ook een vrouwelijk lid aanwezig is. Als we deze stijgende lijn kunnen 
voortzetten, is de zaal volgend jaar weer volledig gevuld op de zaterdagmorgen!  
 
Er hebben dit jaar jammer genoeg niet zo veel clubtoernooien plaatsgevonden als we wilden. Aan de 
andere kant hebben we onze vereniging wel in de schijnwerpers kunnen zetten door een 
samenwerkingstraject met de Sportkoepel.  

4.2 Competitie 

Hieronder volgen de standen van 2012 en een kort verslag per team van 2013.  

4.2.1 Najaar 2012 

 
  

Stand                                    Persoonlijke resultaten 

-----------------------------------      ---------------------------------- 

Victory '55 1             10 - 79         

HBC 4                     10 – 57  John   96% 

Nieuw Vennep 1            10 – 57  Mitchell  74% 

Spirit 1                  10 – 39  Jacques   72% 

AMVJ 2                    10 – 37  Ryan   65% 

Stede Broec 2             10 – 3    

 
Stand                                    Persoonlijke resultaten 

-----------------------------------      ---------------------------------- 

Nieuw Vennep 3            10 - 78         Coen  33% 

The Victory 3             10 – 77  Micha  17% 

Sporting SDO 1            10 – 65  Collin  17% 

HTC 7                     10 – 45  Franklin  6% 

United Oost 3             10 – 22  John  0%  

Victory '55 2             10 – 13     
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4.2.2 Voorjaar 2013 

Het 1e jeugdteam werd gevormd door John Bond, Jacques van Westen, Ryan Loch en Mitchell Jonk. 
Het eerste jeugdteam bestaande uit deze 4 heren doen het heel goed in de competitie en groeien nog 
steeds elke competitie. Vorig jaar haalde John 100% en nu presteert hij het,  net als zijn broertje Eric 
om ook 96% te behalen in de competitie. Een heel knappe prestatie. Het is geen 100%, maar dat 
verliespuntje houdt John hopelijk scherp! Jacques van Westen is weer helemaal terug en haalt ook een 
hoog percentage in de hoofdklasse. Met 74% is hij op een 3e plaats geëindigd in de poule en hij is hier 
heel blij mee. Ryan draaide ook een goed seizoen en staat 3x per week paraat om te trainen en maakt 
zo voldoende uren achter de tafel om beter te worden. Met zijn 67% doet hij goed mee.  Mitchell die 
vaak wat trainingsdagen liet schieten heeft dit duidelijk gemerkt. Trainen is toch de basis van alles. 
Mitchell behaalde toch een aantal punten voor de ploeg en kwam op een totaal van 24%. Al met al was 
het een mooi seizoen en zijn ze kampioen geworden, top mannen! Nu mogen ze het land in en laten 
zien wat ze waard zijn op nationaal niveau. Deze jongens kunnen en gaan het ook zeker ver schoppen 
en zijn ook nog goede vrienden van elkaar. Wat wil je nu nog meer? Vriendschap, samenwerking en 
plezier en daar draait het om! 
 

Hoofdklasse - Poule A 
--------------------------------- 
Victory '55 1             10 - 67 

ZTTC 2                    10 - 59 

HBC 4                     10 - 56 

Rapidity 1                10 - 54 

Nieuw Vennep 1            10 - 43 

Stede Broec 2             10 - 21 

 
Het 2e jeugdteam werd gevormd door Eric Bond, Micha Tol, Coen Schokker en Collin Sier. Het tweede 
team dat, door 2x in de week intensief trainen, deze poule wil verlaten doet het niet slecht in de 
competitie. Ze zijn met 60 punten op een 3e plek geëindigd met maar 4 punten achter de nummer twee. 
Ze hebben er allen veel plezier in en zijn zeer fanatiek. Eric Bond die zijn debuut maakte in de 5e klasse 
deed het wel zeer goed! Tot zijn allerlaatste wedstrijd was hij ongeslagen en gedreven om de 100% te 
halen, tevergeefs. Hij is geëindigd op 96% en dat is zeker een prestatie om trots op te zijn! Micha heeft 
de helft gewonnen en de andere helft net laten liggen en is zo op een mooie 50% uitgekomen. Coen 
bleef net onder Micha steken met 48%. Eveneens heeft Collin met zijn 38% ook een redelijk seizoen 
gedraaid en viel het balletje net even teveel de andere kant op, waardoor hij op de minste maar zeker 
niet een slecht percentage is geëindigd. Alle jongens hebben duidelijk vooruitgang geboekt ten opzichte 
van het najaar 2012. De eerste seizoenen zijn altijd het meest lastig, er is gelukkig voldoende potentie 
en deze jongens kunnen nog zeker een heleboel bereiken!  
 

5e klasse - Poule D 
--------------------------------- 
The Victory 2             10 - 74 

HTC 7                     10 - 64 

Victory '55 2             10 - 60 

HBC 8                     10 - 52 

Sporting SDO 1            10 – 29 

TSO 2                     10 – 21 

 

Het 3e jeugdteam werd gevormd door Sander Smit, Joris de Boer, Franklin Waal en John Koning. Deze 
jonge jongens worden elke training beter en komen elk seizoen meer in vorm en proberen zo vanzelf 
de promotie te pakken. Ze zijn helaas op een laatste plaats geëindigd dit seizoen met 21 punten en 
konden niet genoeg punten scoren om in de middenmoot te eindigen. Sander heeft heel wat 
trainingsuren op zijn naam staan en heeft 29% weten te behalen. Joris is zeer gedreven en is uiteindelijk 
op 28% geëindigd. Franklin heeft 25% gehaald en dat al op zo'n jonge leeftijd in de competitie. John 
heeft toch nog 1 wedstrijd weten te winnen en zo zijn 4% bij elkaar gesprokkeld. Er zullen wat meer 
uurtjes achter de tafel gemaakt moeten worden om de 5e klasse te ontstijgen. Het was toch een sportief 
seizoen en de jongens genieten ervan! 
 

5e klasse - Poule C 
--------------------------------- 

AMVJ 5                    10 - 76 

HBC 7                     10 - 69 

Amsterdam '78 7           10 - 57 

United Oost 2             10 - 42 

Diemen 3                  10 - 35 

Victory '55 3             10 - 21 

  



  25 

4.3 Vervoer 

Net zoals vorig jaar was het vervoer voor de uitspelende jeugdteams dit jaar geen probleem. Robert en 
Jean-Paul hadden voor de competitie voor elk team een schema opgesteld zodat alle ouders ruim van 
tevoren wisten wanneer ze moesten rijden. Al met al gaat het om 1 of 2 keer rijden per seizoen en alle 
ouders waren uiteraard bereid dit te doen. Wij hopen dat we dit volgend seizoen op dezelfde wijze 
kunnen doen en dit dan als standaardwerkwijze kunnen beschouwen. Volgend jaar zal dit onderwerp 
dan waarschijnlijk niet meer in het jaarverslag te vinden zijn.  

4.4 Toernooien 

Afgelopen seizoen is er jammer genoeg wat weinig tijd in de toernooien gestoken. Door 
omstandigheden kon er geen scholentoernooi plaatsvinden (4.4.1). Gelukkig hebben de toppers van 
het eerste team nog een mooi toernooi gespeeld in Zwolle (4.4.2). 

4.4.1 Scholentoernooi 

Dit jaar was er, zoals alle voorgaande jaren, een toernooi voor de scholen georganiseerd. Na alles 
gepland en vast gelegd te hebben, kwamen we er achter dat de RKAV zonder overleg en aankondiging 
een straatvoetbal toernooi ging houden. Hierdoor zouden er veel deelnemers niet naar de Schemerpit 
komen waardoor ons toernooi niet door kon gaan. Over dit onderwerp is contact  geweest met de 
sportkoepel. Misschien kan er werk gemaakt van worden om een activiteitenagenda bij te houden voor 
alle sportverenigingen via de sportkoepel. Hierdoor kunnen activiteiten makkelijker op een vrije dag 
gepland worden waarop geen andere activiteiten zijn. Volgend seizoen zullen we proberen wel weer 
een toernooi te organiseren.  

4.4.2 NK Zwolle 

Zaterdag 2 maart 2013 moesten John Bond en Mitchell Jonk naar Zwolle omdat zij op basis van hun 
persoonlijke resultaten van het afgelopen seizoen mee mochten doen in de strijd om het Nederlands 
kampioenschap in de 1e klasse. Jacques van Westen was mee als eerste reserve indien één van de 
afgevaardigden van de afdeling verstek zou laten gaan. In de praktijk betekent dit dat je mee gaat als 
toeschouwer maar als steun en toeverlaat was dit voor Jacques geen probleem.  
Al om kwart voor zeven werden de drie mannen opgehaald omdat de bus met spelers van de afdeling 
uit Hoorn vertrok en via Amsterdam naar de sportarena in Zwolle afreisde. Daar aangekomen bleek in 
één van de poules een speler niet opgekomen te zijn waardoor Jacques alsnog zijn batje uit zijn tas 
kon halen. Er waren in deze 1e klasse vier poules van acht spelers waarbij na zeven wedstrijden de 
twee beste spelers zich kwalificeerden voor de kwartfinales. John werd overtuigend groepswinnaar 
door al zijn zeven wedstrijden te winnen. Mitchell en Jacques zaten bij elkaar in de poule. Nadat de 
rook was opgetrokken bleek dat Mitchell helaas zijn biezen moest pakken en dat Jacques alle 
tegenstanders aan zijn zegekar had gebonden. Ook hij plaatste zich als groepswinnaar voor de 
kwartfinales.  
In deze kwartfinales wist John in straight sets met 3-0 zijn tegenstander te verslaan en had Jacques 
het iets moeilijker maar wist met 3-1 ook aan de goede kant van de streep te blijven. In de halve finale 
ontliepen John en Jacques elkaar en was het dus de vraag of de finale een Volendams tintje zou krijgen. 
Beiden wisten met 3-1 te winnen waardoor John en Jacques in de finale de degens moesten kruisen. 
Omdat zij door de week uren met elkaar in de Schemerpit doorbrengen, heeft hun spelletje geen 
geheimen meer en is de vorm van de dag bepalend wie er met de overwinning zou gaan strijken. John 
bleek in supervorm. Nadat hij vorig jaar net niet eerste werd in de 2e klasse, trok hij nu in een 
spannende partij met 3-1 aan het langste eind en werd hij Nederlands kampioen in de 1e klasse. Een 
mega prestatie! Ook van Jacques een super prestatie die zonder geplaatst te zijn een uiteindelijk mooie 
2e plaats behaalde. De eer van onze vereniging werd in Zwolle meer dan hoog gehouden. Moe maar 
voldaan werden onze jongens weer in Hoorn opgehaald en hadden zij alle drie geen "nun" nodig om in 
slaap te komen. 
 

 
 

javascript:ImageManager.populateFields('John_Jacque


  26 

4.5 Molenaar & Zwarthoed Stimuleringsfonds 

Op vrijdagavond 25 januari 2013 vond de huldiging plaats van de sportkampioenen 2012 van onze 
gemeente. Daarnaast was er de uitreiking van de bijdragen uit het Molenaar & Zwarthoed 
Stimuleringsfonds. Namens onze vereniging was jeugdspeler John Bond voorgedragen en bleek hij 
deze avond één van de genomineerden te zijn. Op basis van zijn prestaties, houding en gedrag en 
inzet voor de vereniging mocht hij uit handen van Hans Bakker een oorkonde, bos bloemen en een 
mooie bijdrage uit het stimuleringsfonds ontvangen. Trots als een pauw liet John zich vereeuwigen en 
zal zijn bijdrage zeker gebruiken om zijn prestaties naar een nog hoger niveau te tillen.  

4.6 Jeugdtraining 

De trainingsavond op donderdag werd dit jaar goed bezocht. De trainingen werden verzorgd door 
Robert en Frank. Daarbij waren Stefan en Michel ook veel aanwezig. Omdat we met veel mensen 
waren, kon er veel persoonlijke aandacht aan de jongens besteed worden. Samen met de ballenrobot 
en Multi-ball training zorgde dit voor betere resultaten in de competitie ten opzichte van vorig jaar. We 
hebben nu 3 competitie spelende teams en hopen dat er meer jonge leden enthousiast worden om in 
wedstrijdverband te spelen. De jongens van het eerste team trainen ook veel met de senioren en 
worden echt heel snel beter. We hopen dat de nieuwe spelers ook vaker komen dan alleen op 
donderdag, om op hun beurt weer te leren van de jongens van het 1e  team. Tijdens de trainingen is dit 
jaar veel aandacht besteed aan topspin georiënteerd spel zodat de spelers in de competitie met 
aanvallend spel hun punten durven maken. Op deze manier lopen ze geen achterstand op ten opzichte 
van leeftijdgenoten bij andere verenigingen.  
Enkele jeugdleden moesten al een paar keer invallen bij de senioren en hebben dit heel verdienstelijk 
gedaan. Wellicht kan er volgend jaar wat meer ervaring op worden gedaan.  
Kijkend naar de jeugdledenlijst, lijkt erop dat er een sterkte terugloop in jeugdleden is. Daarbij moet 
wel opgemerkt worden dat alle leden die nu aangemeld zijn, steevast aanwezig zijn. Hiervoor hadden 
we op papier meer namen, maar was dat in de zaal niet terug te zien. 

4.7 Training dag Paul Molenaar 

Op 28 december 2012 werd er voor de tweede keer een training dag geregeld. Dit op navolging van de 
vorige keer, dat een succes was! Wederom werd Paul Molenaar gevraagd de dag te regelen . Met de 
aanmelding van zo’n 15 spelers moest dit weer een mooie dag worden. Op de dag zelf was Paul ziek. 
Gelukkig kon zijn zoon de training overnemen. Hoewel in een verkorte vorm geen dag maar een ruime 
ochtend. Ondanks deze andere start konden de spelers aan de bak. De schema’s die Paul had 
voorbereid werden door zijn zoon behandeld. Met de gebruikelijke pauzes werd er een gevarieerd 
programma afgewerkt. Na afloop konden we weer terug zien op een geslaagde dag, eentje die zeker 
komend jaar weer op het programma zal staan. 

4.8 Samenwerking Sportkoepel 

 
 
 
 
 
 

Halverwege afgelopen seizoen zijn we als 
jeugdbestuur benaderd door de 
sportkoepel. Met behulp van een aantal 
trainers wilde de Sportkoepel gebruik 
maken van onze accommodatie. 
Gedurende een aantal weken zijn er 3 of 4 
keer in de week klassen met kinderen 
aanwezig om de beginselen van het 
tafeltennis onder de knie te krijgen, onder 
leiding van trainers van de Sportkoepel. 
Gedurende 17 trainingen komen er 
ongeveer 450 kinderen langs in de 
Schermpit! Dit alles zou niet gerealiseerd 
kunnen worden als er geen bappen 
aanwezig waren om de deur te openen en 
een oogje in het zeil te houden, hulde! Het 
zou mooi zijn als een aantal kinderen lid 
wordt na de trainingen en inziet dat er ook 
iets anders bestaat naast voetbal. 
Terugkijkend op dit initiatief kunnen we 
spreken over een vruchtbare samenwerking 
met de sportkoepel.  
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4.9 Deen Sponsoractie 

Tijdens de Deen Sponsoractie van vorig jaar heeft de vereniging een mooi bedrag mogen ontvangen. 
Van dit bedrag is toen een ballenrobot gekocht die hieronder te zien is. De robot kan meer dan 80 
verschillende loopoefeningen aanbieden. De ballen kunnen worden uitgespuwd met een snelheid die 
je in de competitie zeker niet gaat tegenkomen! Zelfs zonder trainingsmaatje kun je je spel  nu 
verbeteren in de Schemerpit!  
 
Op de foto zijn ook de nieuwe trainingspakken te zien die ook gekocht zijn van het sponsorgeld. De 
jongens van het 1e team (Ryan en Mitchell ontbreken op foto) hebben allen een trainingspak gekregen 
om goed voor de dag te komen in de hogere competities. Daarbij is het natuurlijk altijd een goed gevoel 
als je als eenheid naar een wedstrijd komt, dan sta je al bijna 2-0 voor. Tel daar nog wat uurtjes training 
bij op, en ik voorzie geen problemen in de landelijke divisie.  
 

 
 

4.10 Toekomst 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of andere wijze zijn of haar bijdrage heeft 
geleverd!   (Piet Meeder, Jean-Paul van Westen en Frank Zwarthoed) 

Voor het seizoen 2013-2014 is een aantal 
doelen gesteld. Allereerst komt het eerste team 
uit in de landelijk C competitie. Het doel is om 
gedurende twee competities te promoveren 
naar landelijk B. Het tweede team zal op eigen 
kracht moeten promoveren uit de 5e klasse. We 
verwachten dat het derde team aankomend jaar 
beter wordt en uiteindelijk bij de top 3 van de 5e 
klasse speelt. Om dit te bereiken zal aankomend 
seizoen veel aandacht worden besteed aan de 
service, vooral bij alle spelers van het 1e team 
die hier heel veel punten op laten liggen!  
Verder worden er gedurende het seizoen in het 
hele land toernooien gehouden. Het zou dit jaar 
leuk zijn om met een aantal jonge leden wat 
toernooien af te gaan zodat ze meer speeluren 
maken en een hogere licentie krijgen. Op deze 
manier groeit het enthousiasme waarschijnlijk 
waardoor de Schemerpit drukker bezocht gaat 
worden.  
Tot slot willen we in het voorjaar 2014 een 4e 
jeugdteam op de been brengen. Hiervoor 
hebben we eigenlijk nog maar 1 speler nodig die 
competitie wil gaan spelen.  
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5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2012-2013 

5.1 Inleiding 

We blikken terug op een positief financieel resultaat van € 1.404. Een aanmerkelijke verbetering ten 
opzichte van het vorige boekjaar (verschil € 5.612). De opbrengsten zijn per saldo met € 5.726 gestegen 
(met als uitschieters omzet + € 2.858 / sponsoring + € 3.262).  
Opgemerkt wordt dat het resultaat is beïnvloed door de dotatie aan de voorziening onderhoud 
clubgebouw ad. € 7.500. 

5.2 Jaarrekening (en toelichting) 2012-2013 en begroting 2013-2014 

De jaarrekening over het afgelopen seizoen en de begroting met betrekking tot het komende seizoen 
zijn niet opgenomen in het jaarverslag. Deze stukken zijn (voor zover van toepassing) aan de leden via 
e-mail toegezonden. De leden die hun email-adres niet ter beschikking hebben gesteld, of degenen die 
niet beschikken over een e-mailadres, kunnen een kopie van het financiële jaarverslag (en de 
toelichting op het verslag) bij de penningmeester opvragen.  

5.3 LEDENADMINISTRATIE 

5.3.1 Ontwikkeling ledenbestand  

In het afgelopen seizoen is ons ledenaantal aanzienlijk gedaald (-20). In de toelichting op de 
jaarrekening is een en ander uitgebreid gespecificeerd.  
Het bestuur onderkent een causaal verband tussen het niet kunnen behouden van de nieuwe aanwas 
en de verouderde en slechte staat van onze accommodatie. Er zijn dan ook initiatieven ontplooid om 
de accommodatie te renoveren. 
De tijdens de laatste jaarvergadering aangestelde commissie Jan Sier, Edwin Karregat en Simon Jonk, 
hebben de mogelijkheden tot renovatie onderzocht en met behulp van een bouwtechnicus een 
bouwplan uitgewerkt. Voor de financiering van de eventuele renovatie heeft de commissie met succes 
een toezegging van het VSB ontvangen tot een donatie uit het fonds ten behoeve van onze vereniging. 
Daarnaast is een renteloze lening aangevraagd bij de Gemeente, die nog in behandeling is, en als 
laatste zal de vereniging een deel uit eigen middelen inbrengen.  Als de financiering van de renovatie 
rond is, dan zal de commissie het bestuur adviseren om de uitvoer van de renovatie ter goedkeuring 
voor te leggen aan de leden tijdens een bijzondere ALV. 
 

 
 

5.3.2 Contributie seizoen 2013-2014 

De vereniging hanteert met ingang van het komende seizoen de volgende tarieven. 
 

GROEP CONTRIBUTIE  
Competitie spelende senioren 95,00 

Recreanten 75,00 

65+ -ers 40,00 

Steunende leden 25,00 

Jeugdleden 55,00 

 
Graag vestigen wij nog de aandacht op het volgende. Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. Het is weer 
tijd voor het betalen van de contributie. In het afgelopen seizoen hebben alle leden een brief ontvangen 
waarin onder andere is gevraagd om een machtiging tot automatische incasso af te geven. Wij zijn verheugd 
over het feit dat ruim 70% van onze leden hun medewerking hebben verleend.  
 
De leden die een machtiging hebben afgegeven hoeven verder geen actie te ondernemen. Het verschuldigde 
bedrag wordt rond 1 juli as. van de opgegeven bankrekening afgeschreven. 
De leden die geen medewerking hebben verleend aan voormeld verzoek, ontvangen een persoonlijke brief 
waarin zij worden uitgenodigd de contributie te voldoen. Zij dienen het door hen verschuldigde bedrag vóór 
1 juli as. over te maken op de bankrekening van de tafeltennisvereniging.  
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5.4 SPONSORING  

5.4.1 Shirtsponsoring en reclameborden 

In het afgelopen seizoen zijn we financieel gesteund door diverse trouwe sponsors, hetzij in de vorm 
van een reclamebord, hetzij in de vorm van shirtsponsoring. Helaas heeft de economische recessie ook 
gevolgen voor onze financiële positie. We hebben afscheid moeten nemen van maar liefst 6 sponsors. 
Gelukkig hebben we, door de inspanningen van Edwin Karregat en zijn kompaan Jan Sier , 12 nieuwe 
sponsors kunnen verwelkomen.  
 
Een overzicht van onze weldoeners is weergegeven in de volgende paragraaf. 

5.4.2 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors 

 
 

Alle sponsors worden wederom hartelijk bedankt voor de financiële bijdrage in het 
afgelopen seizoen. Zonder hun steun is onze vereniging niet in staat haar begroting rond te 
krijgen en haar doelstellingen te verwezenlijken. 
 

SOORT NAAM ADRES PC PLAATS

BORDSPONSOR KITBEDRIJF BATTI SCHOOLSTRAAT 10 1131 CL VOLENDAM

BORDSPONSOR ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR BOND BV PR. BERNHARDLAAN 16 1131CH VOLENDAM

BORDSPONSOR VISHANDEL CENTRUM  N.C. BOND HAARLEMMERDIJK 4 1013JC AMSTERDAM

BORDSPONSOR LOODGIETERSBEDRIJF PIET BUTTER BV EDISONSTRAAT 8 1131KA VOLENDAM

BORDSPONSOR LOU BUYS B.V. LUPINESTRAAT 21 1131 JT VOLENDAM

BORDSPONSOR AUTOWASSERETTE CARWASH VOLENDAM WILLEM VAN DEN BERGSTR 17 1132TZ VOLENDAM

BORDSPONSOR CBL AFBOUW PAPAVERSTRAAT 25 1131GH VOLENDAM

BORDSPONSOR VAN DIJK B.V. POSTBUS 218 1130 AE VOLENDAM

BORDSPONSOR MASTERMATE DIVEMA B.V. P/A  DHR.  D. VEERMAN  JUPITERLAAN 16 1131 VD VOLENDAM

BORDSPONSOR VISHANDEL JAN DRUM & ZN  (TAV. DHR BEN STEUR) KARVEEL 3 1132 GT VOLENDAM

BORDSPONSOR CAFÉ T GAT VAN NEDERLAND (TAV DHR. NIELS VEERMAN) P/A DAMCOOGH 89 1132 EB VOLENDAM

BORDSPONSOR ’T HAVENGAT BV P/A DAMCOOGH 89 1132 EB VOLENDAM

BORDSPONSOR AFBOUW COMBINATIE GOUWEOORD BV PARALLELWEG 61 1131DM VOLENDAM

BORDSPONSOR GUYT & HANSEN BV DE KUUL 2-4 1131PD VOLENDAM

BORDSPONSOR H&F SCHILDERS VOLENDAM MORSEWEG 3/ C 1131PE VOLENDAM

BORDSPONSOR BESTRATINGBEDRIJF HENNEPHOF EN JONK BV AAMBEELDSTRAAT 7 1135GC EDAM

BORDSPONSOR HARINGHANDEL A. HOEK POSTBUS 50 2220 AB KATWIJK

BORDSPONSOR JUMP4ALL  (TAV R. TER STEEGE) KROKUSSENSTRAAT 11 1131LJ VOLENDAM

BORDSPONSOR AANNEMINGSBEDRIJF KBK BOUW BV MORSEWEG 1 1131PE VOLENDAM

BORDSPONSOR VOEGBEDRIJF KEIJZER EN VEERMAN BV HOUTRIB 15 1132AG VOLENDAM

BORDSPONSOR MARTIN KEMPER (SCHILDERSBEDRIJF) BOOTSLOT 13 1132 RM VOLENDAM

BORDSPONSOR KIVO PLASTIC VERPAKKINGEN JULIANAWEG 196 1131DL VOLENDAM

BORDSPONSOR KNEP + DEKKER NIJVERHEIDSTRAAT 31N 1135GE EDAM

BORDSPONSOR HARINGHANDEL DICK KOK NOORDEINDE 42 1131GC VOLENDAM

BORDSPONSOR L.  KOK INTERNATIONAL SEAFOOD B.V. VIS / GARNALENGROOTHANDEL VOORLAND 11 1601 EZ ENKHUIZEN

BORDSPONSOR ADMINISTRATIEKANTOOR HEIN KONING CB JULIANAWEG 224/B 1131NW VOLENDAM

BORDSPONSOR KONING B.V. METSEL EN AFBOUWBEDRIJF POSTBUS 139 1130 AC VOLENDAM

BORDSPONSOR RIJWIELHANDEL TON KONING JULIANAWEG 149 1131DH VOLENDAM

SHIRTSPONSOR KRAS RECYCLING B.V ZEEDIJK 1 1131 GG VOLENDAM

BORDSPONSOR SCHILDERSBEDRIJF SIMON KROON VISSERSVENPLEIN 16 1131 JB VOLENDAM

BORDSPONSOR KLAAS LEEFLANG SPORTPRIJZEN OVERSTE LUDENSTRAAT 13 1131EH VOLENDAM

BORDSPONSOR MOLENAAR & ZWARTHOED ADVISEURS BV MGR C VEERMANLAAN 2 1131KH VOLENDAM

BORDSPONSOR MOOIJER-VOLENDAM  BV  LOU SNOEK VOLENDAM  B.V. DWARSKUUL 2 1131PS VOLENDAM

BORDSPONSOR NIEUW LEVEN BV AANNEMERSBEDRIJF BOKKINGSTRAAT 11 1131CJ VOLENDAM

BORDSPONSOR PE-LE STUCADOORS A. BLEIJSSTRAAT 30 1132VB VOLENDAM

BORDSPONSOR PLATO GEZONDHEIDSCENTRUM MGR. C. VEERMANLAAN 6 1131KH VOLENDAM

BORDSPONSOR TEGELZETBEDRIJF RENÉ EN COR BOOTSLOT 21 1132RM VOLENDAM

BORDSPONSOR SNACKBAR ROMA JULIANAWEG 108 1131DJ VOLENDAM

BORDSPONSOR RSBS PROFS IN GELD & ZEKERHEID JOOP GEESINKWEG 701 1096AZ AMSTERDAM

BORDSPONSOR SLAGERIJ RUNDERKAMP HAVENHOF ZEESTRAAT 21/5 1131ZD VOLENDAM

BORDSPONSOR JUWELIER SCHILDER-VLUGT C HAVEN 118 1131EW VOLENDAM

BORDSPONSOR PIET SCHILDER VOF HAVEN 24 1131ER VOLENDAM

BORDSPONSOR VISHANDEL SIER & JONK KOEMARKT 6 1141 DC PURMEREND

BORDSPONSOR SMIT EN DE BOER BV POSTBUS 34 1130 AA VOLENDAM

BORDSPONSOR SCHILDERSBEDRIJF SNOEK &KONING BOEZELGRACHT 16 1132PH VOLENDAM

BORDSPONSOR CAS SOMBROEK BV ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU JULIANAWEG 204 1131DL VOLENDAM

BORDSPONSOR PLAATWERKINDUSTRIE TOL BV CHRISTIAEN HUYGENSSTRAAT 15 1131VB VOLENDAM

BORDSPONSOR TOL & SCHILDER FOOD EN NON FOOD MORSEWEG 55 1131PH VOLENDAM

BORDSPONSOR STUCADOORSBEDRIJF VEERMAN EN HANSEN BV DONATA STEURHOF 108 1132DN VOLENDAM

BORDSPONSOR STUKADOORSBEDRIJF VEERMAN & KEMPER BV EDISONSTRAAT 6 1131KA VOLENDAM

BORDSPONSOR YUSEN LOGISTICS (EDAM)  BV EXPEDITIESTRAAT 1 1135 GB EDAM

BORDSPONSOR TEGELSHOWROOM ZWARTHOED-KIRRY BV OOSTHUIZERWEG 13 1135GH EDAM
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5.5 Slotopmerkingen 

 
Tot slot wens ik alle leden en sponsors een prettige vakantie toe en wellicht tot ziens in het volgende 
seizoen.  
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6 CONTACTGEGEVENS 

 
Tafeltennisvereniging Victory ’55 (0299) 363660 
Wester Ven 43 
1131 RC Volendam  

 

 
Opgericht 3 mei 1955. 
Koninklijk goedgekeurd op 19-09-1973. 
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Secretaris: Simon Jonk Donata Steurhof 151 1132 DG Volendam 06-30727047 sjonk@quicknet.nl

Penningmeester: Theo Kemper, Leendert Spaanderlaan 57 1132 BP Volendam (0299) 882128 tjt.kemper@online.nl

Ledenadministratie: Theo Kemper, Leendert Spaanderlaan 57 1132 BP Volendam (0299) 882128 tjt.kemper@online.nl

Jeugdbestuur: Piet Meeder Achterhaven 27 1135 XR Edam (0299) 372545 p.meeder@telfort.nl

Jeugdbestuur: Frank Zwarthoed WETH. KONINGSLAAN 8 1132 BX Volendam 0630213911 Frankzwarthoed16@hotmail.com

Jeugdbestuur: Jean Paul van Westen Waddenstraat 639 2036LS Haarlem 0622139375 jean_paulvanwesten@hotmail.com

Nieuwsverzorging en PR: Richard Buijs Jan Platstraat 33 1132 HC Volendam (0299)-367274 buijs.r@quicknet.nl

Kantinebeheer: Kees Plat Dijkkavel 9 1132 JP Volendam (0299)-365849 cam.plat@versatel.nl

Evenementencommissie: Frans Brocken Sijmen Grootstraat 8 1135 HM Edam 06 40155917 frans.brocken@versatel.nl

Evenementencommissie: Piet Meeder, Achterhaven 27 1135 XR Edam (0299) 372545 p.meeder@telfort.nl

Evenementencommissie: Crelis Kwakman De Kust 13 1132 KA Volendam (0299)-369019 kwakpok@ziggo.nl
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