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Uitnodiging aan de leden van  
tafeltennisvereniging Victory’55  

tot het bijwonen van de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op: 

 
Vrijdag 4 juli 2014 om 20:00 uur in onze 

geheel gerenoveerde accommodatie  
“De Schemerpit”. 

1 Agenda 

1. Opening door de voorzitter.  

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2013.  

3. Jaarverslag van de secretaris.  

4. Jaarverslag van de jeugdcommissie.  

5. Verslag van de kascontrolecommissie (Stefan Zwarthoed, Sander Zwarthoed en Jon de Lange).  
6. Verslag van de penningmeester.  

7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.  
Sander Zwarthoed is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering 
verkiesbaar stellen.  

8. Huldiging van de jubilarissen.  
 

Voorletters Voornaam 

Tussen-

voegsel Achternaam 

jaren 

lid Privéadres 

R.  RIEK  V.D BERG 40,12 GRUTTOPLANTSOEN 21 

CCM KEES   KWAKMAN 40,12 NARCISSENSTRAAT 28 

C. CEES   SCHILDER 40,12 TERSCHELLINGPLANTSOEN 4 

S. SIEM   TOL 40,12 JACOBUS BONTSTRAAT 7 

S. SIJMEN   KEIZER 50,12 LEENDERT SPAANDERLAAN 19 

J. JAN   KONING 25,12 ZUIDEINDE 29 

T. TIMO   KRAS 25,12 ZILVERGESP 9 

TH. THAMES   KWAKMAN 25,36 DAHLIASTRAAT 6 

E.T.N. ED   PLAT 25,62 JULIANAWEG 45 J 

J.J.  JAN DE WIT 25,12 ASTERSTRAAT 26 

 
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 2013 en de voorjaarscompetitie van 2014. De 
aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld.  
 
10. Bestuursverkiezingen.  
Jacques van Westen ( voorzitter), Jean Paul van Westen (jeugdbestuur) en Cees Plat (kantinebeheer) zijn 
aftredend maar stellen zich wel herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het 
Bestuur aanmelden.  
 
11.Wvttk  

13. Rondvraag.  

14. Sluiting.  
 
Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. 
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2 Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 7 juni 2013 

(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. 
 
Dit jaar hebben veel leden de moeite genomen om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van 
onze vereniging. Met de aanwezigheid van 35 leden was de opkomst bij deze jaarvergadering zeer 
goed te noemen. 
Van het bestuur was alleen Piet Meeder vanwege vakantie afwezig. Leden die zich vooraf hadden 
afgemeld waren: Theo en Aaffien Hoogland, Jan Mooijer, Piet Smit, Jan de Wit, Marc van Westen, Cor 
Maas en Sijmen Runderkamp. 
 
De voorzitter is weer verheugd om te zien hoeveel werk er is gemaakt van het jaarverslag en 
complimenteert de makers ervan. Ook bedankt hij alle vrijwilligers en in het bijzonder de jeugdtrainers 
die zich dit jaar weer hebben ingezet om er een geslaagd jaar van te maken. 
Ook noemt de voorzitter het vele werk dat is gedaan door de bouwcommissie die met succes vele 
sponsors heeft binnengehaald en met een uitgewerkt bouwplan komt voor de renovatie van onze 
accommodatie.  
Dank aan de chauffeurs die er voor hebben gezorgd dat de jeugdteams op de plek van bestemming 
kwamen en onze jeugd heeft 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. 
 
We kunnen terugkijken op een sportief geslaagd seizoen. 
De competitie voor de senioren is met wisselend succes verlopen maar de twee jeugdteams hebben 
het goed gedaan. Het eerste jeugdteam gaat steeds een stapje hoger en werd twee keer kampioen. 
Ook het vermelden waard is de knappe prestatie van John Bond bij het Nederlands kampioenschap 
waar hijkampioen werd in zijn klasse. 
 
 
Het jaarverslag was ook dit keer digitaal te bekijken, alleen voor de oudere leden onder ons zonder 
computer was er nog een verslag in boekvorm beschikbaar.  

2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2012. 

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen van 22-06-2012. 
 
Wim Kwakman vraagt hoe het staat met de contributie. Vorig jaar was afgesproken om deze te 
verhogen. 
Theo Kemper antwoord dat de verhoging reeds doorgevoerd is.  

2.3 Verslag van de secretaris 

 
Blz 17. Wim Kwakman merkt op dat de verkoop van loten voor de Grote Clubactie terug loopt.  
In het verslag zijn de oorzaken hiervan reeds aangegeven. 
 
Voor het prachtige en uitgebreide verslag waar weer veel werk en aandacht aan is besteedt wordt de 
maker Simon Jonk met een luid applaus bedankt. 

2.4 Verslag van de jeugdcommissie 

Blz 25. Wim vraagt waarom het scholierentoernooi niet heeft plaats gevonden. 
Vanwege een op het laatste moment georganiseerd voetbaltoernooi door Sportkoepel Edam-Volendam 
waren er niet genoeg aanmeldingen vanuit de scholen. 
Na een gesprek met de Sportkoepel heeft deze aangegeven ondoordacht te hebben gehandeld en dat 
er voortaan overleg met alle verenigingen zal plaats vinden.  
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2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 

Bij de jeugd waren er dit jaar twee kampioenschappen te vieren.  Zowel in de najaarscompetitie als 
in de voorjaarscompetitie werd het 1e team kampioen. John Bond, Mitchel Jonk, Jacques van Westen 
en Ryan Loch werden beloond met een beker. 
 

 
 
Bij de senioren waren ook enkele kampioenschappen behaald maar volgens afspraak wordt dit niet 
meer beloond met bekers en bloemen. 
 
 
Dit jaar waren er zes jubilarissen. Deze trouwe recreanten worden ook in het zonnetje gezet.  
 
Ab Jonk was inmiddels al 52 jaar lid en wordt alsnog gehuldigd.  
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Pauze om 20:30 uur- Namens de vereniging wordt alle aanwezigen een consumptie 
aangeboden. 

 
  

Ook Cor Klepper wordt 
gehuldigd voor zijn 50 jarig 
lidmaatschap. 

Crelis Kwakman en Bert Butter 
zijn 40 jaar lid en worden naar 
voren geroepen. 

Kees Mooyer en Jan Tol 
(kurk) zijn 25 jaar lid. 
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2.6 Verslag van de kascontrolecommissie 

Het verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Jon de Lange,  Sijmen Runderkamp en Sander 
Zwarthoed werd in de zaal verspreid. Jon 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 Sijmen Runderkamp zit de 3 jarige termijn erop en is aftredend. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. 
Stefan Zwarthoed meldt zich aan om de plaats van Sijmen in te nemen en wordt met applaus begroet 
als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

2.8 Verslag van de penningmeester. 

Theo Kemper geeft een toelichting op het jaarverslag.  
 
Blz 28. Theo meldt dat er het afgelopen jaar 20 leden zijn afgevoerd. Twaalf senioren en acht 
jeugdleden. 
 
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de sponsoren. Zo is er een contract opgesteld dat ondertekend 
moet worden en de sponsorgelden worden nu deels geïnd d.m.v. automatische incasso. 
 
Ook aan de leden is gevraagd om een machtiging tot automatische incasso af te geven voor het betalen 
van de contributie (in plaats van het toezenden van een acceptgiro). Van de leden heeft 75% gehoor  
gegeven aan deze vraag en er word een dringend beroep gedaan aan de overige 25% om dat ook te 
doen. 
 
Theo wordt gecomplimenteerd met het fantastische verslag en het vele werk en wordt beloond met een 
applaus. 
 

2.9 Bestuursverkiezingen. 

Er waren dit jaar twee bestuursleden aftredend. 
Penningmeester Theo Kemper en pr man Richard Buijs stelden zich echter ook weer herkiesbaar. 
Omdat er geen tegenkandidaten waren aangemeld werden zij met instemming van de vergadering weer 
voor drie jaar herkozen.  

 

2.10 Rondvraag. 

Wim Kwakman 
Vraagt of de jeugdteams al bekend zijn en of er eventueel een vierde team bijkomt.  
De jeugdteams zijn al bekend maar een vierde team zit er vooralsnog niet in.  

 
Wim betreurt het dat er geen aandacht is besteed of melding is gemaakt van het overlijden van Cor 
Sarlemijn. 

 
 
Kees Kwakman 
Vraagt hoe het met de jeugdtraining gesteld is. 
Komend seizoen wordt de draad weer opgepakt door de jeugdtrainers. Er is voldoende animo en de 
jeugd is fanatiek bezig op de trainingen. 

  
Jean-Paul van Westen 
Vraagt of er vrijwilligers zijn die de kantinedienst op zich willen nemen tijdens de jeugdcompetitie op 
zaterdag. 
Kees Kwakman, Gerry KLuessien, Lia van Westen, Jon de Lange, Jan Sier en Jack Groot melden zich 
aan.  
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Richard Buys 
Meldt dat het handicap toernooi gehouden zal worden in de 1e vrije week van de najaarscompetitie en 
de clubkampioenschappen in de 1e vrije week van de voorjaarscompetitie.  

 
 

Kees Schilder 
Vraagt hoe het mogelijk is dat de jeugd op zondagmiddag de mogelijkheid heeft om van de kantine 
gebruik te maken. 
Dit zijn jeugdtrainers die beschikken over een sleutel. Zij halen de deur open anders staat de jeugd 
voor een dichte deur maar de openingstijden zullen onder de loep worden genomen.  
 
Algemene mededelingen. 
 
Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement. 
Het bestuur vraagt toestemming aan de leden om de statuten en HHR onder de loep te nemen en aan 
te passen.  
Dit wordt met instemming van de leden aangenomen. 
 
Piet Meeder vraagt ondersteuning van de leden om de website bij te houden.  
Er komt weinig respons vanuit de vergadering. 
 
Edwin Karregat, voorzitter van de vorig jaar benoemde bouwcommissie, geeft een presentatie en 
toelichting op de plannen over de voorgenomen renovatie. 
Na veel vragen en op en aanmerkingen geeft de vergadering toestemming om de plannen ten uitvoer 
te brengen. 
 
 

Notulist: Simon Jonk 
 

2.11 Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22:30 uur en bedankt iedereen voor hun komst. In het bijzonder 
worden alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor hun belangeloze inzet en vele werk  en hij wenst allen 
een prettige vakantie. Na afloop werd er nog druk nagepraat onder het genot van een gratis consumptie.  
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2013-2014. 

3.1 Terugblik 

Renovatie 
Na ruim twee jaar van voorbereiding ging dit jaar de lang verwachte renovatie van start. Tijdens de 
jaarvergadering van 2012-2013 werden de plannen op tafel gelegd en werd aan de leden toestemming 
gevraagd om die plannen tot uitvoering te brengen. Met veel enthousiasme werden de plannen 
goedgekeurd en kon de bouwcommissie verder gaan met de voorbereidingen. Eerst moest de financiële 
kant van het plaatje in orde zijn voordat de bouw van start kon gaan. Dit heeft heel veel tijd en moeite 
gekost. Er moest een lening bij de gemeente worden aangevraagd en zoals jullie  weten draaien de 
ambtelijke molens heel langzaam. Ook werd het VSB fonds aangeschreven om een financiële bijdrage 
te leveren. Edwin Karregat van de bouwcommissie en voorzitter Jacques van Westen hebben zich 
hiervoor met veel overgave ingezet. Na anderhalf  jaar werd tijdens de vergadering van B&W op 17 
oktober 2013 het verzoek behandeld om aan onze vereniging een financiering te verstrekken ten 
behoeve van de grootscheepse renovatie van de accommodatie. Alle politieke partijen stemden in met 
de ingediende motie waardoor in de eerstvolgende vergadering van B&W dit besluit definitief gemaakt 
kon worden. Nu de lening van de gemeente rond was kon ook het VSB fonds over de streep getrokken 
worden voor hun bijdrage.  
 

 
 
 
Dit betekende dat de bouwcommissie verder kon met het uitwerken van de renovatie plannen. Op 
maandag 3 maart 2014 ging de sloophamer in ons clubgebouw en na bijna drie maanden zweten en 
zwoegen konden de laatste puntjes op de i worden gezet en kan deze vergadering in een prachtig 
nieuw clubgebouw gehouden worden. 
 
 
Hierna volgen enkele impressies van de verbouwing. 
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In Maart 2014 gestart met de sloop van de kantine inventaris 

  
 

  
 
 
Verbouwing kantine binnen en buiten   De voorzitter keek en zag dat het goed was. 
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En daarna de schoonmaak van de kantine en kleedkamers door enkele vrijwilligers  
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Foto van deoude kantine Foto van de huidige kantine 

  

 
Hoe was de speelzaal Hoe is de speelzaal geworden 

  
 

  
 
 
De renovatiecommissie, bestaande uit Edwin Karregat, Jan Sier en Simon Jonk (daarbij 
ondersteund door o.a. Jon de Lange, Jan Koning en andere steunpilaren) wordt bij dezen heel 
erg bedankt voor hun tomeloze inzet en betrokkenheid om deze ingrijpende verbouwing gestalte 
te geven. 
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Competitie 
De competitie verliep dit jaar zonder veel verschuivingen in de teams en de prestaties waren vrij 
constant. Alleen was het jammer dat de jongens van het tweede team het in de najaar competitie niet 
konden bolwerken in de eerste klasse. De revanche was echter genadeloos want met overmacht werd 
het kampioenschap in de voorjaarscompetitie weer binnengehaald. Een beetje verrassend was wel het 
kampioenschap van het zesde team in de voorjaarscompetitie. Na al enkele keren aan het  
kampioenschap te hebben geroken, lukte het dit keer wel na een bloedstollende ontknoping.  
Al met al kunnen we terugzien op een geslaagd en gezellig jaar.  
 
 
Nu volgt de teamindeling zoals die het afgelopen seizoen hebben gespeeld.  

3.1.1 Competitie 

Het 1e team bestaande uit Kees Kwakman, Edy Plat, Michel Guyt, en Leon van Vlaanderen. 
Teamcaptain Kees gaf bij het begin van het seizoen al aan dat hij niet in zijn beste doen was en hoopte 
dat zijn drie mans team degradatie zou weten te ontlopen. Leon was echter in de gelegenheid om meer 
te trainen en bleek gaandeweg meer te scoren en ook Michel was meer in de zaal te vinden en speelde 
met iedereen die in de zaal aanwezig was Daar werd graag op ingegaan en dat kwam ook de andere 
teams ten goede. Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen en scheelde het niet veel of ze werden 
nog kampioen ook. Maar landelijk is niks voor de mannen die het liever dicht bij huis zien te redden. 
Kees was goed voor 78% en Leon en Michel ontliepen elkaar maar weinig met 58% en 57%.  
 
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 90% en moest maar drie keer een tegenstander feliciteren. Ook voor Leon, die zijn toernooi licentie 
behield, kunnen we ons petje afnemen want met een percentage van 78% speelde ook hij een zeer 
goed seizoen. Michel bleef dit keer wat achter met een percentage van 50%. Dit tot genoegen van Kees 
die eigenlijk geen kampioen wil worden maar met Gerry Kluessien als vierde man zal de lat volgend 
seizoen toch weer een stukje hoger worden gelegd. 
 

Het 2e team bestaande uit Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen, Jon de Lange en Jaap Karregat mochten 

voor het eerst hun krachten meten met tegenstanders in de eerste klasse. De verwachtingen waren 

hoog gespannen en door de vele uren training gingen de mannen ervan uit dat ze wel in de midden 

moot konden eindigen. Al snel werd echter duidelijk dat er toch wel een groot verschil is tussen de 

eerste en tweede klasse. Met veel pijn en moeite werden de punten bij elkaar gesprokkeld maar dat 

was niet genoeg om degradatie te ontlopen. Stefan kwam met zijn percentage als enige boven de 50% 

maar Robbert en Jaap haalden beide maar 33% en dat is niet goed genoeg om te overleven in de 

eerste klasse. Jon behaalde na zijn herstel van twee operaties toch nog 27%.  

  

Na de degradatie in de vorige competitie waren de jongens van het tweede team extra gebrand om 

weer kampioen te worden. Door fanatiek te trainen en opperste concentratie tijdens de wedstrijden 

gingen de mannen voortvarend van start. Met een overtuigende eerste plek en een gigantische 

voorsprong van 31 punten op de nummer twee werd het kampioenschap binnengehaald. Dit kon ook 

niet anders wanneer je de percentages bekijkt. Robbert speelde zijn beste seizoen tot nu toe en dat zal 

hij ook niet meer evenaren want een 100% score daar kom je niet meer overheen. Een geweldige 

prestatie. Maar ook de overige spelers waren zeer goed op dreef. Stefan verloor maar twee partijen ( 

93% ) en ook Jon moest zijn tegenstander maar twee keer feliciteren ( 86% ). Jaap was goed voor 25 

gewonnen partijen van de 32 wedstrijden en behaalde 78%. Veel succes in de najaar competitie maar 

door de progressie die nog steeds gemaakt wordt is de verwachting dat ook dit jaar meegestreden zal 

worden om het kampioenschap in de eerste klasse.   
 
Het 3e team heeft zich met de spelers Kees Plat, Jacques van Westen, Edwin Karregat, Krelis 
Kwakman en Simon Jonk met veel moeite weten te handhaven. De oude getrouwen in de tweede klasse 
hadden het dit seizoen uitzonderlijk zwaar. Met weinig gelegenheid om te trainen en op het laatst ook 
nog met blessures leek degradatie onvermijdelijk. Het kwam op de allerlaatste wedstrijd van het seizoen 
aan dat de mannen, en dan met name Edwin en Kees die de laatste drie wedstrijden geen punt meer 
verspeelden, er met een uiterste inspanning alsnog in slaagden om niet te degraderen. Edwin speelde 
weer een heel sterk seizoen met 87% maar ook Kees liet zich van zijn beste kant zien met een prima 
75%. Wat het komend seizoen zal brengen is ongewis want Jacques kampt met een hardnekkige 
blessure en Krelis wil het nog wat rustig aan doen. We gaan het zien op de derde tafel. Altijd spannend.  
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Zoals hierboven reeds vermeld was Jacques ook deze competitie nog niet in staat om mee te spelen 
en ook Krelis was de eerste paar wedstrijden nog niet top fit. Aangezien Edwin ook een paar keer 
verhinderd was moest een beroep worden gedaan op invaller John Bond. Dit was achteraf een goede 
zet want John won alle zes partijen en die kwamen aan het eind van de competitie goed van pas. Tot 
aan de laatste wedstrijd bleef het spannend of degradatie kon worden afgewend. Door een goede 
uitslag in de laatste wedstrijd kon het seizoen toch nog als derde worden afgesloten. Kees was weer 
eens de beste speler met 64% mede door het gebrek aan wedstrijdritme van Edwin die maar weinig 
wedstrijden mee speelde ( 9-4 44%). Krelis ( 38%) eindigde nog net boven Simon ( 36% ) die zijn beste 
seizoen sinds heugenis speelde. Volgend seizoen verder als vierman team dus er zal aan getrokken 
moeten worden om weer handhaving in de tweede klasse te realiseren. 
 
Het 4e team bestaande uit Jean-Paul van Westen, Jack Groot, Gerry Kluessien , Frank Zwarthoed, 
Richard Buijs, Theo Kemper  en John Bond had geen centje pijn dit seizoen. Dit zevenmans team kon 
zich met de jeugdige spellers Frank, Jean-Paul en Gerrie met gemak redden in de tweede klasse en 
dat geeft veel rust in het spel. Natuurlijk wordt er regelmatig getraind en ook rouleren is 
vanzelfsprekend. Jack wist in de derde klasse al met moeite zijn punten te pakken dus het is niet 
verwonderlijk dat het nu niet lukte om een punt te scoren. Jammer want met een beetje meer geluk 
moet dat toch lukken want dat komt de spelvreugde ook ten goede. De andere spelers deden niet veel 
voor elkaar onder maar Frank eindigde als beste met 78%. 
                   
Ook dit seizoen had het 4e team geen moeite om zich te handhaven in de tweede klasse. Met een 
gemiddelde van rond de 50% zijn de mannen geen moment in de gevaren zone geweest. John Bond 
en Theo Kemper behaalden 67% maar Gerry Kluessien stak er boven uit met 83%. Jammer dat Gerry 
maar twee wedstrijden heeft meegespeeld want dan was het team zeker hoger geëindigd. Het is nog 
wel even vermeldingswaardig dat Jack Groot dit maal ook een aandeel had in de einduitslag. Hij was 
dit seizoen zeer goed op dreef en won zelfs een keer alle drie wedstrijden en dat lukt zelfs oude rot 
Simon Jonk zelden. Goed gedaan Jack. Dit team zal volgend seizoen worden opgesplitst zodat er een 
team meer in de competitie ingedeeld zal worden.    
 
Het 5e team bestaande uit Siem Jonk, Piet Meeder, Berry Molenaar, Sander Zwarthoed en Andre de 
Boer is na een wat schuchter begin in de derde klasse uitgegroeid tot een gedegen tegenstander en 
heeft nu zijn plaats gevonden. In de laatste wedstrijden werd ruimschoots gewonnen van de 
kampioenskandidaten dus er zit misschien nog meer in het verschiet. Siem kreeg een beetje last van 
lijf en leden want zijn dagelijkse werk is de laatste tijd uitgebreid met traplopen en dat kan je er niet bij 
hebben op zijn leeftijd. Het enthousiasme is er echter niet minder om. Sander was dit keer de beste 
met een percentage van 56% maar Berry zat hem op de hielen met 54%.  
  
Het vijfde team haperde dit seizoen wat want er moest een paar keer op maandag gespeeld worden en 
dat is geen pretje. Als er dan ook nog eens spelers verhinderd zijn of blessures optreden dan moet er 
driftig geïmproviseerd worden. Uiteindelijk was er voor wat handhaving betreft geen vuiltje aan de lucht 
want ze bleven met 11 punten ruim boven de streep. Berry was dit keer de beste speler met 60% maar 
van Siem mag toch wat meer verwacht worden want 32% is wat magertjes. We hopen dat het team 
komend seizoen in beter vaarwater terecht komt want er wordt verwacht dat er gestreden kan worden 
in de bovenste regionen.  
 
Het 6e team bestaande uit Cor Maas, Ab Jonk, Lia van Westen, Frans Brocken en Mark Schilder 
vochten tot en met de laatste wedstrijd mee om het kampioenschap. Dat Cor in de laatste wedstrijd zijn 
100% uit zijn handen zag glippen mag toch wel een verrassing worden genoemd maar met 1 punt 
achterstand kon dat het kampioenschap niet redden want het onderling resultaat was in het voordeel 
van Tempo Team. Ab gaat per wedstrijd beter spelen en won de laatste paar wedstrijden al zijn partijen. 
Hij komt in de buurt om Cor te passeren als de nummer een van het team. Frans en Lia spelen ook de 
sterren van de hemel en zelfs Mark gaat wedstrijden winnen dus er valt nog wat te verwachten van dit 
team die volgend seizoen zeker weer mee gaat doen om het kampioenschap.    
 
Het zesde wilde het eens proberen om kampioen te worden maar dat ligt niet zomaar klaar. Ab schafte 
zelfs na twintig jaar een nieuw batje aan en Lia kwam vaker extra trainen. Dat dit vruchten begon af te 
werpen was in het begin nog niet goed merkbaar want Lia bleef verl iezen al was het telkens met maar 
twee puntjes verschil. Maar rond de vijfde wedstrijd klaarde het op en bleef de winst binnenkomen en 
daarmee ook het prima resultaat van 64%. Tot aan de laatste wedstrijd bleef het bloedspannend want 
er moest gewonnen worden met 6-4. Het geluk zat in een klein hoekje want de tegenstanders kwamen 
maar met twee man en daarmee ook de 6-4 winst. Op 1 punt werd het kampioenschap binnen gehaald. 
Cor was als vanouds de beste speler met een percentage van maar liefst 96% maar ook Ab was weer 
goed op dreef met 65% en Frans behaalde 35%. Mark speelde maar 1 wedstrijd mee maar kwam 
jammer genoeg niet tot scoren. Nu maar hopen dat deze prima prestatie ook volgend seizoen 
voortgezet wordt in de vierde klasse. 
 
Voor de eindstanden en de persoonlijke percentages verwijzen wij naar het competitieoverzicht in dit 
jaarverslag.  
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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. Met name Gerrit en zijn mede bappen en 
natuurlijk de jeugdtrainers Robbert Taalen en Jean-Paul van Westen die samen met Frank Zwarthoed  
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.  
 
Nu het clubgebouw een grondige renovatie heeft ondergaan zullen er vanaf volgend seizoen voor wat betreft 
de openstelling van de kantine enige aanpassingen volgen. Het is de bedoeling om de kantinedienst weer in 
het leven te roepen. Er zal een beroep worden gedaan op de leden om beurten een avond achter de bar te 
helpen en een oogje in het zeil te houden.  

 
Onderhoud 
Dit jaar is er wel een heel groot onderhoud aan de Schemerpit gedaan. In maart is begonnen met de 
volledige vernieuwing van de kantine en aansluitend daarop is de zaal ook grondig gerenoveerd. Na 
drie bewogen maanden van zweten en zwoegen is het gelukt om een complete metamorfose te 
bewerkstelligen en kan onze vereniging hopelijk weer enkele decennia vooruit.  
 
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 zachte winter en het warme voorjaar kunnen 
een vertekend beeld te zien geven. Misschien, wanneer de cijfers van het hele seizoen bekend zijn, 
kan door de penningmeester op de vergadering een toelichting worden gegeven. Na de renovatie zullen 
de energiekosten een stabieler en ook goedkoper beeld laten zien.  
 

In dit overzicht zullen wij zoveel mogelijk melding maken van de belangrijkste gebeurtenissen in het 

afgelopen jaar. Wij wensen iedereen veel leesplezier met dit jaarverslag, dat met veel zorg en aandacht 

is samengesteld en hopen zoveel mogelijk leden op de Algemene Ledenvergadering te mogen 

verwelkomen.  
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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 drie jeugdteams 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. 

Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend. Jean-Paul van Westen lid van het jeugdbestuur en tevens 

jeugdtrainer is drie jaar in functie en moet volgens de statuten aftreden maar stelt zich wel weer 

herkiesbaar. Ook voorzitter Jacques van Westen is aftredend maar ook hij stelt zich herkiesbaar. 

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.  

 
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 het 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 `n 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, het Open Volendammer toernooi en de uitwisseling met DITO.  

 

Open Volendammer toernooi 

 
 
 
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 
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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.  

Enkele sponsors hebben de afgelopen jaren 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. Ook dit jaar zijn Edwin en Jan 

er ondanks de economische crisis in geslaagd om weer enkele nieuwe sponsors aan onze vereniging 

te binden. 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 werden de loten binnen de vereniging verdeeld of gelijk verkocht aan de leden.  

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” 

en wat nog belangrijker is dat zijn natuurlijk de kopers. 

 

 

 

3.5 Klaverjassen 

Door omstandigheden werd dit seizoen geen klaverjastoernooi georganiseerd. Uiteraard staat dit voor 
het komende seizoen wel op de planning. 
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3.6 Handicap toernooi 

Ook dit seizoen hebben we het gelapt, in een zwaar bevochten tafeltennistoernooi met een deelnemers 
veld van spelers van zeventien tot zesenzestig jaar oud, waarbij iedereen evenveel kans had om al dan 
niet met een aantal punten voorsprong het toernooi in zijn voordeel te beslissen. De snelle jongelui 
namen het op tegen de geroutineerde en gelouterde ouderen en kwamen er al gauw achter dat een 
puntentelling tot de eenentwintig zomaar heel anders uitpakt. En of je nou goed bent met prikken of 
kappen, loopingdrives kan geven, contra speelt, of onnavolgbare toverservices lepelt, in zo’n divers 
speelveld met soms tot twaalf punten achterstand wordt alles ineens anders.  
De vijf vijfkampen werden zoals te doen gebruikelijk binnen drie uur afgewikkeld en lieten naast 
vermoeide spelers een eindstand zien waarbij het op setpunten tellen aankwam, omdat bijna bij alle 
poules meerdere spelers een gelijk aantal wedstrijden en zelfs games hadden gewonnen. De twee 
hoogst geëindigde spelers van elke poule werden vervolgens opnieuw verdeeld over twee poules van 
vijf. En deze mensen ondervonden dat het latere spel nog meer een beroep ging doen op balgevoel, 
talent en misschien rap voetenwerk. Vertwijfeling sloeg soms toe als in een zwaarbevochten tweede 
game tot voorbij de twintig de tegenstander aan het langste eind wist te trekken en er een derde 
slopende game in het verschiet lag. Tegen een muur van verdediging of zinderende serveerballen 
gaven ze mekaar geen duimbreed toe tot ongeveer half zeven, toen het opnieuw tot de all erlaatste 
game spannend bleef om wie er in de finale of om de derde plaats mocht strijden.  
Uiteindelijk waren het Stefan Zwarthoed en Theo Kemper die elk toch al hun partijen wisten te winnen 
en terecht de finale mochten uitvechten. En om de derde plek kwam Michel Guyt tegenover Cor Klepper, 
die met negen punten voorsprong en aan twee kanten anti topspin zich bepaald niet druk maakte. 
Michel meende met spijkerharde smashes Cor op de knieën te dwingen, maar die gaf geen stap en 
geen krimp en liet hem uitrazen. Cor pakte dan ook met gemak glunderend de winst (21-9, 21-13). Op 
de andere tafel, onder het toeziend oog van de meeste deelnemers bleek Theo gaandeweg het toernooi 
steeds beter te verdedigen, en hij hield zich kranig staande. De drie punten voorsprong mochten echter 
niet baten en het was dan ook Stefan die uiteindelijk ongeslagen de grote beker uit handen van de 
voorzitter in ontvangst mocht nemen (21-18, 21-16). De voorzitter bedankte na afloop iedereen voor de 
sportieve en enthousiaste deelname en bood alle aanwezigen namens de vereniging een consumptie 
aan, memorerende dat dit de laatste keer zou kunnen zijn om in huidige zaal te spelen en in de kantine 
na te genieten. Iedereen hartstikke bedankt. 
 

3.7 Clubkampioenschappen 

In het laatste weekend voordat de hamer in de kantine zou gaan werd op zaterdag 22 februari de 
clubkampioenschappen georganiseerd. Het was jammer dat deze dag enkele potentiele kandidaten 
voor de overwinning verhinderd waren. Er werd op het laatste moment toch beslist om het toernooi door 
te laten gaan en daarom viel de opkomst wat tegen. Om 1 uur werd het startschot gegeven en begonnen 
de 18 deelnemers verdeeld over drie poules aan het clubkampioenschap dat een verrassend verloop 
kende. Meervoudig clubkampioen Kees Kwakman trof in zijn eerste partij nestor Theo Kemper en sloeg 
zichzelf murf om daarmee meteen bijna al zijn kansen tot een vervolgronde om zeep te helpen. Ook 
Jacques van Westen junior verraste door al zijn partijen in de poule te winnen en schakelden 
verschillende kampioenskandidaten elkaar in de voorronde al uit. Het siert de spelers dat niemand het 
bijltje erbij neergooide en tot het laatst bleven knokken. De acht die in de vervolgronden wisten door te 
dringen, zagen zich geconfronteerd met gelijkwaardige spelers en ook dat bracht een gezellige 
spanning die een clubkampioenschap tot een sportspektakel om naar uit te zien maakt. In de volgende 
ronde kwamen John Bond en Leon van Vlaanderen elkaar weer tegen. John had in de voorronde Leon 
nog verslagen maar in de kwartfinale liet Leon zich niet verrassen en won met overmacht. De wedstrijd 
tussen Theo Kemper en Jacques junior was er een waar de spanning van afdroop. Na een eeuwigheid 
wist Theo Jacques eindelijk te passeren. Naast Theo en Leon wisten ook Stefan Zwarthoed en Jean -
Paul van Westen door te dringen tot de kruisfinales om te strijden voor de hoofdprijzen. Jean Paul wist 
met een krap verschil Theo te verschalken en in de andere partij verspilde Leon net de belangrijkste 
puntjes tegen Stefan Zwarthoed. In de strijd om de derde plaats wist Leon met een uiterste 
krachtsinspanning Theo in vier games (11-7, 7-11, 11-5 en 11-8) te verslaan en sleepte daarmee weer 
een beker uit het vuur. Maar het was Stefan die in de finale de allersterkste bleek tegen Jean -Paul van 
Westen. Hij was het die over de hele dag maar een enkele game uit handen gaf en met overmacht won 
(11-7, 11-6, 11-4). Hij mag zich, met een handdruk van de voorzitter en een naamstempel op de grote 
kampioensbeker, een heel jaar lang clubkampioen Victory`55 noemen. In navolging op het winnen van 
het handicap toernooi is Stefan nu dus ook clubkampioen. Ondergetekende weet niet of en hoe vaak 
dit is voorgekomen maar alleen de grote talenten zijn in staat om dit voor elkaar te krijgen. Stefan van 
harte gefeliciteerd en alle spelers bedankt voor hun sportieve deelname. 
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.   
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3.8 Uitwisseling met Dito uit Grootebroek 

Zaterdag 11 januari werd de traditie van de afgelopen jaren weer voortgezet. Voor de  
31e keer vond de uitwisseling plaats met onze tafeltennis vrienden uit Stede Broec. Om klokslag 12.00 
uur vertrok de bus met 19 spelers met een aantal trouwe volgelingen richting de mooie accommodatie 
van onze gastheer waar wij tegen 13.00 uur hartelijk met koffie en cake werden ontvangen.  
Vervelend was dat op het laatste moment een aantal spelers afhaakten waardoor er met de 
teamindeling wat gepuzzeld moest worden. Gelukkig waren een aantal spelers van Stede Broec bereid 
om voor een goed verloop van de uitwisseling het shirt van Victory`55 aan te trekken.  
Nadat door Kees Bakker en voorzitter Jacques van Westen de samenstelling van de acht teams bekend 
was gemaakt, gingen om 14.00 uur de eerste wedstrijden van start. 
Op alle tafels werd er zoals we gewend zijn strijd geleverd op leven en dood. Toen rond 17.30 uur de 
laatste slagenwisseling achter de rug was, konden de resultaten van alle teams bij elkaar opgeteld 
worden om de  winnende vereniging te bepalen. 
Het eerste team met Michel Guyt, Robbert Taalen en Stefan Zwarthoed achter de tafel verloor kansloos 
met 9-1. Alleen Stefan won in een prachtige partij van Arthur.  
Ook het tweede team bestaande uit Jon de Lange, Jaap Karregat en John Bond kon het met 8-2 niet 
bolwerken.  
Het derde team, dat bestond uit onze gastspelers, verloor nipt met 6-4 van hun eigen clubgenoten, 
maar het vierde team met onze beloftes voor de toekomst Gerry Kluessien, Frank Zwarthoed en Jean-
Paul van Westen bracht met een 2-8 overwinning de verenigingen weer iets dichter bij elkaar. Met de 
winst van het vijfde team bestaande uit Simon Jonk, Kees Plat en Krelis Kwakman en ook winst van 
team zes met Jack Groot, Jacques van Westen en Sander Zwarthoed in de gelederen kwam de  
tussenstand op 29-31 en was alles dus nog mogelijk. Door de klinkende overwinningen van team zeven 
met wederom Sander Zwarthoed, Cor Maas en een speler van Stede Broec en van team acht met Frans 
Brocken, Lia van Westen en onze nieuwe fanatieke vriend uit Noord Korea Zhang met respectievelijk 
0-10 en 2-8 kwam een eindstand van 31 tegen 49 gewonnen partijen op het scorebord. Dit was natuurlijk 
enigszins geflatteerd omdat de gevraagde “sportieve hulp” van onze gasten onontbeerlijk was omdat 
wij helaas te weinig spelers op de been hadden kunnen brengen. Desondanks mocht de cup met de 
grote oren weer mee terug naar Volendam. En nadat iedereen lekker had gedoucht, konden alle spelers 
en supporters zich tegoed doen aan een uitgebreid en overheerlijk Italiaans buffet. Tot afloop werd 
onder het genot van een biertje of een wijntje tot in de kleine uurtjes nagepraat. Volgend jaar is 
Victory`55 op zaterdag 10 januari gastheer van onze tafeltenniscollega`s uit West-Friesland dus zet die 
datum vast in jullie agenda. 

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 competi tie 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.  
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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 17 en 18 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 groot aantal 
deelnemers 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.  
 
 

 

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. 
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3.12 EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE 2013 

 

SENIOREN1 POULE A 
Ge- 

speeld punten  Naam speler 
ge- 

speeld punten 
percen
-tage 

HET NOOTWHEER 1 10 77  KWAKMAN KEES 27 21 78% 

VICTORY`55 1 10 61  VLAANDEREN VAN LEON 24 14 58% 

TEBUNUS ALKMAAR 1 10 52  GUYT MICHEL 30 17 57% 

OLYMPIA 2 10 51      

JOVO 1 10 49      

THE VICTORY 3 10 10      

        

SENIOREN 1 POULE B        

DE VICTORS 1 10 80  ZWARTHOED STEFAN 30 16 53% 

ZTTC 1 10 64  TAALEN ROBBERT 24 8 33% 

DISNIERATS 4 10 54  KARREGAT JAAP 12 4 33% 

OLYMPIA 1 10 49  LANGE DE JON 15 4 27% 

VICTORY`55 2 10 37      

US 7 10 16      

        

SENIOREN 2 POULE F        

ZTTC 4 10 77  KARREGAT EDWIN 15 13 87% 

HTC 5 10 53  PLAT KEES 24 18 75% 

DOKO 1 10 52  JONK SIMON 24 8 33% 

VICTORY`55 3 10 50  KWAKMAN KRELIS 18 5 28% 

TSTZ HAARLEM 3 10 45  WESTEN VANJACQUES 9 1 11% 

US 9 10 23      

        

SENIOREN 2 POULE H        

ASSV 1 10 79  ZWARTHOED FRANK 18 14 78% 

TSTZ HAARLEM 2 10 52  WESTEN VAN JEAN-PAUL 14 10 71% 

VICTORY`55 4 10 50  KLUESSIEN GERRY 12 8 67% 

NIEUW VENNEP 3 10 50  BOND JOHN 9 4 44% 

UITGEEST 1 10 37  BUIJS RICHARD 12 4 33% 

RAPIDITY 5 10 22  KEMPER THEO 12 3 25% 

    GROOT JACK 12 0 0% 

SENIOREN 3 POULE O        

AMVJ 1 10 86  ZWARTHOED SANDER 18 10 56% 

ORANJE ZWART 1 10 56  MOLENAAR BERRY 21 13 54% 

TSO 1 10 50  MEEDER PIET 24 8 33% 

VICTORY`55 5 10 46  JONK SIEM 21 7 33% 

ASSV 4 10 35      

PATRIOS 3 10 29      

        

SENIOREN 5 POULE M        

TEMPO TEAM 11 10 63  MAAS COR 18 17 94% 

VICTORY`55 6 10 62  JONK AB 24 20 83% 

THE VICTORY 8 10 55  WESTEN VAN LIA 21 10 48% 

NIEUW VENNEP 6 10 55  BROCKEN FRANS 12 5 42% 

RAPIDITY 9 10 36  SCHILDER MARK 15 2 13% 

US 12 10 29      
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3.13 EINDSTANDEN VOORJAARSCOMPETITIE 2014 

 

SENIOREN 1 POULE A 
ge-
speeld punten  Naam speler 

ge-
speeld punten 

per-
cen-
tage 

HBC 3 10 71  KWAKMAN C. 30 27 90% 

VICTORY`55 1  10 69  VLAANDEREN VAN L 27 21 78% 

ZTTC 2 10 58  GUYT M 24 12 50% 

DISNIERATS 4 10 46      

STEDEBROEC 5 10 31      

ASSV 1 10 24      

        

SENIOREN 2 POULE G         

VICTORY`55 2 12 101  TAALEN R 18 18 100% 

JOVO 2 12 69  ZWARTHOED S 27 25 93% 

SPORTING SDO 1 12 59  DE LANGE J 14 12 86% 

TAZANO 961 12 57  KARREGAT J 32 25 78% 

AMSTERDAM 78 5 12 45      

US 8 12 41      

ZTTC 5 12 38      

        

SENIOREN 2 POULE F         

TSTZ HAARLEM 2 12 82  PLAT K 33 21 64% 

HET NOOTWHEER 2 12 74  KARREGAT E 9 4 44% 

VICTORY`55 3 12 63  KWAKMAN K 21 8 38% 

TEMPO TEAM 4 12 54  JONK S 36 13 36% 

DIEMEN 1 12 34      

RAPIDITY 4 12 48      

AMVJ 1 12 47      

        

SENIOREN 2 POULE D         

JOVO 1 10 67  KLUESSIEN G 6 5 83% 

SPAARNE 2 10 64  BOND J 15 10 67% 

HBC 4 10 58  KEMPER T 9 6 67% 

VICTORY`55 4 10 50  ZWARTHOED F 21 9 43% 

NIEUW VENNEP 3 10 40  VAN WESTEN JP 12 5 42% 

US 9 10 21  GROOT J 15 5 33% 

        

SENIOREN 3 POULE K         

TSTZ HAARLEM 4 10 75  MOLENAAR B 20 12 60% 

AMVJ 3 10 57  ZWARTHOED S 17 9 53% 

HBC 5 10 56  MEEDER P 20 7 35% 

VICTORY`55 5 10 48  JONK S 25 8 32% 

DOKO 3 10 37      

ZTTC 9 10 26      

        

SENIOREN 5 POULE I        

VICTORY`55 6 10 69  MAAS C 25 24 96% 

TSO 4 10 68  JONK A 17 11 65% 

HEEMSKERK 4 10 47  WESTEN VAN L 22 14 64% 

BLOEMENLUST 3 10 45  BROCKEN F 17 6 35% 

ASSV 8 10 40  SCHILDER M 3 0 0% 

AMSTERDAM 78 13 10 31      

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  28 

4 Verslag Bijz. Alg. Ledenvergaderingen op woensdag 12 - en 19 februari 

2014  

 
AANLEIDING: 
Op 12 februari 2014 zijn de leden van onze vereniging bijeengeroepen in verband met:  
 

 Het verkrijgen van een goedkeuring voor de verbouwing van onze accommoda tie “de 
Schemerpit” en de daaraan gekoppelde financiële verplichtingen.   
Daarbij werd opgemerkt dat een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering wordt genomen 
met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden. Verwezen 
wordt naar het bepaalde in de artikelen 12 lid 5 en 20 lid 3 van de gewijzigde Statuten 28 -3-1985. 
 

 De wijziging van onze statuten en het huishoudelijk reglement.  

Met een verwijzing naar artikel 22. Lid 3 van de gewijzigde Statuten van 28 -3-1985, werd het 
volgende opgemerkt. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig 
of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan 
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over 
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal  
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.  
Gelet op het vorenstaande heeft het Bestuur onze leden dringend verzocht om massaal gehoor te 
geven aan het verzoek de vergadering bij te wonen. De agenda voor deze vergadering was als 
volgt samengesteld. 
 

AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter.  

2. Bespreking wijziging statuten en HHR. en aansluitend een stemming voor het verkrijgen van een 
goedkeuring tot het aanbrengen van de voorgestelde wijzigingen. 

3. Presentatie van de verbouwingsplannen en de financiële verantwoording door de bouwcommissie en 
aansluitend een stemming voor het verkrijgen van een goedkeuring voor de verbouwing. 

4. Wvttk. 

5. Sluiting.  
 
Verslag vergadering 12-2-2014 
 
Statutenwijzigingen en wijzigingen HHR 
Op 12 februari 2014 hebben ruim 50 (53) leden aan de vergadering deelgenomen. Voorzitter Jacques 
van Westen startte met het geven van een uitgebreide toelichting op de statutenwijzigingen en de 
aanpassingen van het HHR. Alle aanwezige leden stemden in met de inhoud van de voorgestelde 
wijzigingen. Omdat er niet genoeg leden aanwezig waren om tot een geldige stemming te komen, werd 
besloten om een week later weer een vergadering te beleggen ter goedkeuring van de aanpassingen.  
 
Renovatie accommodatie 
Op 12 februari 2014 zijn de definitieve plannen voor de verbouwing van onze accommodatie aan de 
aanwezige leden voorgelegd. Voorzitter Edwin Karregat van de bouwcommissie, legde een uitgebreid 
en goed onderbouwd plan op tafel ondersteund met een prachtige art impressie. Ook het financiële 
plaatje werd doorgesproken met de leden. Nadat de vele vragen vanuit de vergadering met instemming 
waren beantwoord, gingen de leden door middel van een meerderheid van stemmen akkoord met de 
plannen. De renovatie zal over twee maanden worden gestart. De jaarlijkse algemene ledenvergadering 
zal nu naar verwachting kunnen worden gehouden in een prachtig en aan deze tijd aangepast clubhuis. 
 
Verslag vergadering 19-2-2014 
Met verwijzing naar hetgeen is opgemerkt in de vergadering van 12 februari 2014, zijn de nieuwe 
statuten en het HHR op 19 februari 2014 wederom voorgelegd aan de aanwezige leden ter 
goedkeuring. Met een meerderheid van stemmen zijn de wijzigingen alsnog geaccordeerd. Na deze 
verplichte goedkeuring door de leden heeft  onze voorzitter de nieuwe documenten voorgelegd aan 
de notaris om alles via de officiële wegen te laten registreren. 
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5 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Voorwoord 

Het seizoen 2013-2014 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 
B competitie! Als we deze stijgende lijn kunnen voortzetten, is de zaal volgend jaar  weer volledig gevuld 
met toeschouwers, die kunnen genieten van tafeltennis op het hoogste niveau.  
Er hebben dit jaar jammer genoeg niet zoveel clubtoernooien plaatsgevonden als we wilden. Dit had 
voor een groot gedeelte te maken met de verbouwing die naadloos aansloot op het einde van de 
voorjaarscompetitie.  

5.2 Competitie 

Hieronder volgen de standen van 2013 en een kort verslag per team van 2014.  

5.2.1 Najaar 2013 

 
 
  

Stand   Land C                           Persoonlijke resultaten 

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

 

Scylla 1                  10 - 75         John Bond  100% 

Victory '55 1             10 – 72  Gerry Kluessien  100% 

Rally 1                   10 – 56  Jacques van Westen 74% 

Hoogland 1                10 – 37  Ryan Loch  48% 

Amsterdam 3               10 – 34  Mitchell Jonk  0% 

Alexandria '66 3          10 - 26 

 

  

Stand   5e klasse                        Persoonlijke resultaten 

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

 

The Victory 3              7 - 55         Collin Sier  67% 

Amsterdam 7                7 – 50  Micha Tol  57% 

United Oost 2              7 – 44  Rafaela Margaca  52% 

Victory '55 2              7 – 39   

Sporting SDO 1             7 – 33   

Amstelveen 1               7 - 33 

Diemen 4                   7 - 24 

Nieuw Vennep 3             7 -  2 

 

 

Stand   5e klasse                        Persoonlijke resultaten 

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

Amsterdam 6                7 - 55         Jelle de Boer  100% 

VDO 3                      7 – 52  Collin Vlak  67% 

Victory '55 3              7 – 40  Sander Smit  67% 

The Victory 4              7 – 37  Joris de Boer  58% 

HBC 9                      7 – 34  Franklin Waal  44% 

Diemen 3                   7 – 30  John Koning  11% 

De Volewijckers 1          7 - 27 

Nieuw Vennep 2             7 -  5 
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5.2.2 Voorjaar 2014 

Het 1e jeugdteam werd dit seizoen gevormd door John Bond, Jacques van Westen, Ryan Loch. Gerry 
Kluessien zou zo nu en dan inspringen als het kampioenschap in gevaar mocht komen. Daarbij zou 
Mitchell Jonk invallen in geval van ziekte en andere onvoorziene omstandigheden.  
John kende dit seizoen geen enkele vorm van genade en verloor di t seizoen niet één wedstrijd! Daarbij 
mag vermeld worden dat John alle wedstrijden heeft meegedaan, kortom een geweldige 100%. 
Gerry Kluessien sprokkelde dit seizoen even 9 punten bij elkaar in 4 wedstrijden voor het 1 e team. Dit 
was nodig omdat Jacques kampte met blessures en het kampioenschap anders niet binnengehaald zou 
worden. De jongens van het 1e waren zeer blij met deze belangrijke 75%. 
Ryan kende een ijzersterk seizoen in alweer een hogere klasse. Met 60% liet hij menig tegenstander 
achter zich en bewees hij klaar te zijn voor volgend seizoen in landelijk B.  
Jacques had jammer genoeg last van een langdurige rug- en knieblessure. Door gebrek aan 
trainingsuren en wedstrijdritme eindigde hij dan ook slechts op 38%. Dit is geen schande in een 
competitie waarin de tegenstander op komt dagen met fitte gasten die minimaal 15 uur per week trainen.  
Deze scores opgeteld resulteerde in een overtuigend kampioenschap met een gat van 20 punten op 
de nummer twee! 
 
 

Landelijk C – Poule E 
--------------------------------- 

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 team was in de najaarscompetitie van 2013 geen kampioen geworden. Toch leek het ons een 
leuke uitdaging voor de jongens om een niveau hoger aan te vangen in de competitie van 2014. Het 
resultaat van deze onderneming was de laatste plaats in de poule, met slechts 3 punten minder dan de 
nummer 5.  
Stef speelde voor het eerst competitie en was per abuis ingedeeld in de 4 e klasse. Dit resulteerde in 
een 6% score. Stef liet zich door de verliespartijen niet uit het veld slaan en toonde elke pot opnieuw 
een voortreffelijke strijdlust, hulde!   
Collin verbaast tijdens de training veelvuldig door lange topspin-over-topspin rally’s te spelen. In de 
competitie krijgen de zenuwen jammer genoeg nog vaak de overhand waardoor hij de verdiende punten 
net niet kan binnenhalen. Hij eindigde dit seizoen op 33%. 
Sander moet van gezegd worden dat hij de trainingen afgelopen seizoen heel serieus aanpakt. Hij 
merkt dat zijn arbeid loont en heeft grote stappen gemaakt. Met 38% in een hogere klasse gaan we op 
deze voet door!  
Micha’s effectballen en lastige service worden een steeds groter probleem voor de tegenstander. De 
helft van de tegenstanders ging dan ook met de staart tussen de benen van tafel. Met 50% hebben we 
alle vertrouwen in volgend seizoen! 
Voor Jelle was de gestelde uitdaging duidelijk niet groot genoeg. Met 80% moest hij slechts twee 
spelers voor zich laten gaan in de hele competitie.  
We gaan aankomend seizoen weer voor de 4e klasse en een hogere plaats in de lijst!  
 
 

4e Klasse – Poule C 
--------------------------------- 

The Victory 2             10 - 67         

Amsterdam 6               10 - 60 

HBC 7                     10 - 51 

HTC 6                     10 - 43 

VDO 2                     10 - 41 

Victory '55 2             10 - 38 

 
  

http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008599&tid=1058227
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008599&tid=1056748
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008599&tid=1056339
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008599&tid=1058057
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008599&tid=1057747
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008599&tid=1055032
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Het 3e team wordt steeds sterker in de 5e klasse en haalt steeds meer punten binnen.   
Rafaela kampte dit seizoen met gezondheidsproblemen en heeft daardoor maar 1 wedstrijd kunnen 
meedoen.  
Jim Kes speelde dit jaar voor het eerst mee in de tafeltenniscompetitie. Hij begon direct met een 
solide 65% als gevolg van een hoop trainingsarbeid!  
Franklin kwam uit op 48%. Met verraderlijke kurkentrekkers die hij van Cees Plat moet hebben 
afgekeken, maakte hij het menig tegenstander heel lastig!  
John en Joris haalden dit seizoen respectievelijk 21% en 24%. Het wil er in de competitie nog niet 
echt uitkomen, maar er zullen misschien ook net wat extra uurtjes geïnvesteerd moeten worden.   
We hopen komend seizoen in de top 3 te kunnen eindigen met het 3e team!  
 

5e Klasse – Poule C 
--------------------------------- 

Sporting SDO 1            10 - 77  

The Victory 4             10 - 60 

HBC 9                     10 - 58 

Amsterdam 7               10 - 43 

Victory '55 3             10 - 43 

Diemen 3                  10 - 19 

 

5.3 Toernooien 

Afgelopen seizoen hebben de jongens meegedaan aan een aantal toernooien. In chronologische 
volgorde deed onze vereniging mee aan het Spirittoernooi, ranglijst toernooi Hoorn, ranglijst toernooi 
Nijmegen en natuurlijk het NK Scholentoernooi. 

5.3.1 Spirit 

De Open Langedijker Kampioenschappen, oftewel het ‘Spirittoernooi’ was een toernooi waar voor het 
eerst meer dan 3 jeugdspelers van onze vereniging aan meededen. Het was een goed georganiseerd 
toernooi waarbij in meerdere klassen successen werden geboekt. Deze successen kwamen op naam 
te staan van Jacques van Westen jr. in de jongens enkel C en John Bond in de jongens enkel B. 
Jacques was in de C-klasse als 1e  geplaatst, John daarentegen als 8e. Bij de junioren C volgden de 
spelers een poule/knock-out systeem, wat betekent dat er eerst in een poule gespeeld moest worden, 
waarna een knock-out fase volgt. Jacques kwam zonder kleerscheuren in de finale. Eenmaal in de 
finale trof hij een noppen-speler, in de eerste paar games werd het hem heel lastig gemaakt. Hij kwam 
2-0 achter, dat was het moment dat hij zich herpakken moest, anders wist hij dat het over was. Gelukkig 
deed hij dit en won in een ‘Thriller’ met 3-2. Bij je jongen junioren B was het iets anders geregeld, omdat 
er maar 9 inschrijvingen waren in de B-klasse. Hier speelde iedereen tegen elkaar en de speler met de 
meeste punten won het toernooi. John zijn spel was de eerste 3 wedstrijden niet overtuigend, maar 
desondanks wist hij deze 3 partijen wel te winnen. Toen hij tegen de nummer 1 geplaatst moest spelen 
moest hij jammer voor hem het onderspit delven. Hij verloor 3-1, maar gelukkig voor John kon hij daarna 
goed bij de les blijven en won hij ook de laatste 4 partijen. De nummer 1 geplaatst had in de 8 
wedstrijden al 3 wedstrijden verloren dus hij kwam niet meer in aanmerking  voor de titel, John won het 
toernooi op onderling resultaat, van een speler die alleen van John had verloren. Door de 
overwinningen van Jacques en John werden in de 2 hoogste enkel klassen de bekers mee naar 
Volendam genomen. 

5.3.2 Ranglijst Hoorn 

Het toernooi dat op het Spirittoernooi volgde was het jeugdranglijst toernooi in Hoorn, dit toernooi werd 
gespeeld over 2 dagen, de eerste dag de C-klasse en de tweede dag de B.  Jacques en Ryan namen 
met z’n tweeën deel in de junioren C, de poules waren van te voren bekend, dus wisten ze ook wat ze 
te wachten stond. Ze zaten allebei in een zware poule, maar desondanks kwamen ze allebei door de 
poules heen, hierna volgde een achtste finale welke ze ook allebei wonnen. Daarna kwamen ze in de 
kwartfinale waarin ze allebei verloren.  
De tweede dag speelde John in de B-klasse, daar was het dit keer hetzelfde al bij de C, er werd ook 
eerst een poule gespeeld waarna de knock-out fase volgde, John kwam ook door de poule heen. Bij de 
laatste 32 moest had hij een lastige wedstrijd, maar deze wist hij wel te winnen. Toen volgde de achtste 
finale, waarin hij met 3-0 verloor. Alle games zaten dicht bij elkaar, maar toch kon John weer op huis 
aan. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008603&tid=1057833
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008603&tid=1058229
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008603&tid=1056345
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008603&tid=1056749
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008603&tid=1055038
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10078&cid=10649&pid=1008603&tid=1057261
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5.3.3 Nijmegen 

Als je zelf een landelijk C speler bent is het nooit makkelijk tegen spelers die hoger spelen. John begon 
goed tegen de nummer 7 geplaatst in het toernooi, die won John vrij gemakkelijk. Verder ging John ook 
makkelijk door de poule, waarna hij tegen een Landelijk B speler kwam. Deze wedstrijd kwam John met 
2-0 achter, toen hij zich herpakte. Deze wedstrijd werd met 3-2 gewonnen. Hierop volgde nog één 
gewonnen wedstrijd. In de kwart finale speelde John op een tafel met veel te weinig ruimte, en dat kan 
een verdediger gemakkelijk de das om doen. Hij begon wel goed, door de eerste game met 12 -10 te 
winnen. Maar later was al snel duidelijk dat het een hele moeilijke opgave zou worden. Hij verloor de 
andere games nipt. 

5.3.4 NK Scholentoernooi 

Het laatste toernooi van het seizoen is zoals gewoonlijk het Nederlands kampioenschap. John mocht 
als enige van de vereniging meedoen aan het NK, maar toch waren de nodige supporters afgereisd 
naar Arnhem. Met 4 man aan de kant moest John zich natuurlijk bewijzen, en dat lukte goed. Hij werd 
eerste in de poule op onderling resultaat. Toen moest John na 3 uur stilgezeten te hebben aantreden 
tegen de nummer 1 geplaatst. Hij won de eerste game vrij gemakkelijk met 11-4, waarna hij te makkelijk 
begon te denken. In de 2e game kwam hij nog wel 8-4 voor, maar die voorsprong verspeelde hij nog. 
Toen hij daarna nog een game verloor dacht iedereen dat het over was, maar hij kwam terug. Na een 
matchpoint overleefd te hebben won hij de 4e game met 14-12. In de 5e game kwam John 7-2 achter. 
Toen het 7-4 werd besloot de coach van de tegenstander een time-out aan te vragen. Een supporter 
hoorde wat de coach zei en hetgeen wat de coach zei maakte John na afloop wel aan het lachen, want 
na de time-out pakte de tegenstander geen enkel punt meer, tot aan 7-10. John dacht dat de game al 
binnen was, en begon een beetje nonchalant over te komen bij het daaropvolgende punt. Dat was 
daarna ook te merken want het werd 10-10. John wist de spanning echter goed onder controle te 
houden, want zijn 4e match point was het goed. Na een partij van 40 minuten moest John de kwartfinale 
een kwartier na zijn achtste finale wedstrijd spelen. Deze werd kansloos verloren, niet alleen door de 
vermoeidheid, maar ook vanwege het feit dat de tegenstander precies wist wat hij moest doen. 

5.4 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. Er werd dit seizoen ook vaak op dinsdag getraind door de jeugd en die 
extra uurtjes beginnen hun vruchten af te werpen. Enkele jeugdleden moesten al een paar keer 
ingevallen bij de senioren en hebben dit heel verdienstelijk gedaan.  
Terugkijkend op de doelstellingen van vorig jaar, kunnen we zeggen dat we productief zijn geweest. 
Het 1e team is in staat geweest op te promoveren naar de landelijk B divisie en het 2 e team is 
gepromoveerd naar de 4e klasse van de afdeling. Vooral de jongens van het 1e team hebben hun service 
aanzienlijk verbeterd zodat dit nu echt een voordeel tijdens de wedstrijd geworden is. 

5.5 Toekomst 

Voor het seizoen 2014-2015 hebben we een aantal nieuwe doelen. Allereerst willen we dat het 1e team 
binnen 2 seizoenen weet door te breken naar de hoogste divisie, landelijk A. Het 2 e team is door de 
indeling iets sterker geworden, en we willen dat dit team binnen 2 seizoenen promoveert naar de 3 e 
klasse of hoger! We verwachten dat het 3e team binnen 2 seizoenen of promoveert naar de 4e klasse, 
of in de top 3 eindigt van de 5e klasse.  
Net zoals vorig seizoen willen we weer minimaal 3 toernooien afgaan met zoveel mogelijk leden. Het 
uiteindelijke doel hiervan is om hogere licenties te bemachtigen zodat de spelers meer 
wedstrijdervaring op kunnen doen buiten de competitie en nog beter worden.  
Om dit doel nog iets specifieker te maken, we willen dat Jacques en Ryan dit jaar een B-licentie 
bemachtigen. Op dit moment heeft allen John deze rating.  
Nu we een nieuwe, uitnodigende accommodatie hebben, is het de bedoeling dat we meer jeugd gaan 
aantrekken. We willen dit doen via een scholentoernooi in het begin van het schooljaar waar altijd veel 
kinderen op afkomen. Daarbij willen we flyers gaan uitdelen in Volendam om leden te werven. 
Gecombineerd met nieuwe duidelijke richtlijnen voor de openingstijden zou moeten resulteren in nieuwe 
aanwas. Er moeten minimaal 2 nieuwe jeugdteams gevormd worden zodat we in totaal 5 jeugdteams 
hebben na 2 seizoenen. Naast het scholentoernooi willen we een openingstoernooi organiseren waarbij 
we leden uitnodigen van verenigingen in de nabije omgeving. Wellicht zou dit een jaarlijks evenement 
kunnen worden. 

 
Het Jeugdbestuur (Piet Meeder Jean-Paul van Westen Frank Zwarthoed) bedankt iedereen die op 
een of andere wijze zijn of haar bijdrage heeft geleverd! 
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6 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2013-2014 

6.1 Inleiding 

We blikken terug op een positief financieel resultaat van € 2.952. Een verbetering ten opzichte van het 
vorige boekjaar (verschil + € 1.548). Tegenover een daling van de opbrengsten ( -€ 1.756) staat een 
daling van de uitgaven (- € 3.304).  
Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de toelichting op het financieel jaarverslag.  

6.2 Jaarrekening (en toelichting) 2013-2014 en begroting 2014-2015 

De jaarrekening over het afgelopen seizoen en de begroting met betrekking tot het komende seizoen 
zijn niet opgenomen in het jaarverslag. Deze stukken zijn separaat 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.  

6.3 LEDENADMINISTRATIE 

6.3.1 Ontwikkeling ledenbestand  

In het jaarverslag van het vorige seizoen zijn de beweegredenen voor de renovatie van onze 
accommodatie beschreven. Het bestuur onderkende een causaal verband tussen het niet kunnen 
behouden van nieuwe aanwas en de verouderde en slechte staat van onze accommodatie.  
Een en ander is inmiddels gerealiseerd en met een verbluffend mooi resultaat. Het gebouw is nauwelijks 
herkenbaar. Het is een feest om hier te kunnen tafeltennissen. Wij verwachten dan ook een positief 
effect op het ledenaantal in de nabije toekomst. 
 
In het afgelopen seizoen is ons ledenaantal gestegen (+10). Voor nadere details wordt verwezen naar 
de toelichting op het financiële jaarverslag. 
 

 
 

6.3.2 Contributie seizoen 2013-2014 

Bij het vaststellen van de contributiebedragen voor het seizoen 2014-2015 is geanticipeerd op een in te 
voeren en een gedeeltelijk nog door de Algemene Ledenvergadering te accorderen contributieverhoging ad. 
€  15 per lid. Bij deze aanpassing is rekening gehouden met de al eerder in voorgaande jaarvergaderingen 
afgesproken jaarlijkse verhoging ad € 5. De extra verhoging ad € 10 houdt verband met de dekking van de 
gestegen exploitatiekosten in verband met de renovatie van ons clubgebouw. 
 
De vereniging hanteert de volgende tarieven: 

 
GROEP CONTRIBUTIE  

Competitie spelende senioren 110,00 

Recreanten 90,00 

Jeugdleden 70,00 

65+ -ers 55,00 

Steunende leden 25,00 

 
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 80% 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 
15 juli as. over te maken op de bankrekening van de tafeltennisvereniging.  
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6.4 SPONSORING  

6.4.1 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. De opbrengst van het afgelopen seizoen 
(€ 8.680) is toegenomen (€ 962) ten opzichte van het vorige seizoen. 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, 
6 nieuwe sponsors kunnen verwelkomen. Een overzicht van onze weldoeners is weergegeven in de 
volgende paragraaf. 

6.4.2 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. 
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6.4.3 Verbouwing accommodatie 

Tijdens de renovatie van onze accommodatie zijn er diverse sponsors, leveranciers en andere 
betrokkenen bereid geweest om of materialen met forse kortingen of zelfs gratis te leveren, of bedragen 
te schenken. Zonder iemand te kort te doen – mogelijk ben ik iemand vergeten te vermelden- noem ik 
de volgende bedrijven en personen: 

 
KORTINGEN EN / OF GRATIS ARBEID/ EN /OF BESCHIKBAAR STELLEN FACILITEITEN 
 CAS SOMBROEK BV ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU  
 (JAAP) SOMBROEK LOODGIETER 

 PRO AIR VENTILATIE 
 UNIRED LAMPEN 
 KNEP+DEKKER 
 KBK 
 SIEM STEUR STAALCONSTRUCTIES 
 TBE ARCHITECTEN 
 CBL AFBOUW 

 RIJVO TEGELHANDEL 
 SICKMANN WONINGINRICHTING 
 KEES TOL GLAS 
 MASTERMATE DIVEMA 
 PLAATWERKINDUSTRIE TOL BV 
 BORETTI 
 EUROSEAL 

 PE-LE STUCADOORS 
 KEES PLAT SCHILDERSBEDRIJF 
 DE AREND 

 
SCHENKINGEN: 

 VSB-FONDS  (schenking via fonds € 87.000) 

 ABN_AMRO  (schenking nog nader te bepalen/ tbv geluidsinstall.) 
 JACQUES VAN WESTEN EN EEGA  (schenking € 250) 

 Mark Schilder (Kos) (schenking € 100) 
 VISHANDEL SIER & Jonk  (schenking € 500) 
 NATIONALE NEDERLANDEN  (schenking via fonds € 500) 

 
 
Ook waren er talloze vrijwilligers op de voor - of achtergrond actief die, gratis of tegen een geringe 
vrijwilligersvergoeding, hun steentje hebben bijgedragen aan de realisatie van het project.  

 
Alle sponsoren, vrijwilligers en andere betrokkenen worden bij dezen hartelijk bedankt voor hun 
financiële- en niet financiële bijdragen aan de renovatie. In één woord TOP. 
 
 

6.5 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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7 CONTACTGEGEVENS 

 
Tafeltennisvereniging Victory ’55  
Wester Ven 43 
1131 RC Volendam  

 

 
Opgericht 3 mei 1955. 
Koninklijk goedgekeurd op 19-09-1973. 
 
Telefoon: 0299 363660 
Internet:  www.victory55.nl 
E-mail:  info@victory55.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 
 

 
 
 
 
 
 

Functie: Naam Adres PC en Woonplaats Telefoonnummer. email

Voorzitter: Jacques van Westen De Kust 6  1132 KE Volendam (0299) 361293 j.van.westen@ziggo.nl

Secretaris: Simon Jonk Donata Steurhof 151 1132 DG Volendam 06-30727047 sjonk@quicknet.nl

Penningmeester: Theo Kemper, Leendert Spaanderlaan 57 1132 BP Volendam 06-40512706 t.j.t.kemper@ziggo.nl

Ledenadministratie: Theo Kemper, Leendert Spaanderlaan 57 1132 BP Volendam 06-40512706 t.j.t.kemper@ziggo.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

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


