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Uitnodiging aan de leden van  
tafeltennisvereniging Victory’55  
tot het bijwonen van de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op: 
 
Vrijdag 13 juli 2018 om 20:00 uur in onze  
eigen accommodatie “De Schemerpit”. 
 

1 Agenda 

1. Opening door de voorzitter.  

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2017  

 

3. Jaarverslag van de secretaris.  

4. Jaarverslag van de jeugdcommissie.  

5. Verslag van de kascontrolecommissie (Siem Jonk, Stefan Koning en Jack Groot).  
6. Verslag van de penningmeester.  

 

7. Huldiging van de jubilarissen.  
Lia van Westen-Karregat (40jr.), J. Molenaar (25 jr.) en Leon van Vlaanderen (25 jr.). Deze leden 
zijn inmiddels respectievelijk 40,25 en 25 jaar lid van onze vereniging. De aanwezigheid van de 
jubilarissen wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld.  
 

8. Huldiging van de kampioenen van zowel de senioren als de jeugd. 
Zie hiervoor de eindstanden van de najaarscompetitie 2017 en de voorjaarscompetitie van 2018. De 
aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur zeer op prijs 
gesteld.  

9. Bestuursverkiezingen. 
Simon Jonk (secretaris) en Robbert Taalen (jeugdbestuur) zijn aftredend en herkiesbaar. Stefan 
Zwarthoed (jeugdbestuur) is aftredend en niet herkiesbaar. John Bond heeft zich in zijn plaats ver-
kiesbaar gesteld.  
Ook Frans Brocken (kantinebeheer) heeft er al een termijn van 3 jaren opzitten. Frans heeft kenbaar 
gemaakt dat hij herkiesbaar is voor een nieuwe termijn.  
 
Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het Bestuur aanmelden. 
 

10. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie.  
Jack Groot en Stefan Koning zijn aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tijdens de 
vergadering verkiesbaar stellen. 
 

 
11. Wvttk.  

12. Rondvraag.  

13. Sluiting.  
 
Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. 
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2 Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 16 juni 2017. 

2.1 Opening. 

 
Om 20.00 opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen 
van harte welkom. 
 
37 leden hebben zich gemeld voor het bijwonen van de vergadering. 
Het voltallige bestuur was aanwezig. Alleen Jean-Paul van Westen van het jeugdbestuur en Krelis 
Kwakman van de evenementencommissie hadden zich wegens vakantie afgemeld. 
Leden die zich vooraf hadden afgemeld waren: Theo en Aaffien Hoogland, Janneke Hoogland en Jan 
Kwakman. 
 

 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en bedankt alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar 
hebben ingezet voor onze vereniging. Tevens maakt hij de complimenten aan de makers van het prach-
tige jaarverslag waaraan weer veel aandacht is besteed. 
Het financieel verslag geeft aan dat onze vereniging het goed doet en laat zien dat de laatste jaren 
steeds winst wordt gemaakt en onze vermogenspositie is meer dan gezond. Op de lening die door de 
gemeente werd verstrekt voor de renovatie van een aantal jaren geleden, is inmiddels €15.000,= afge-
lost. De hoogte van de contributie is in vergelijking met andere tafeltennisverenigingen uit onze afdeling 
relatief laag. 
Om onze vereniging financieel gezond te houden en enigszins gelijke tred te houden met zaken die 
duurder worden, stelt het bestuur voor om een kleine contributieverhoging van €5,= per lid door te 
voeren. 
Een speciaal woord van dank aan Lia van Westen is wel op zijn plaats. Zij nam bijna alle kantinedien-
sten tijdens de wedstrijden van het 1e seniorenteam op zaterdagmiddag voor haar rekening. En daar-
naast was zij ook nog een behoorlijk aantal zaterdagochtenden present tijdens de wedstrijden van de 
jeugdteams. Verder regelde zij gedurende het hele najaars- en voorjaarsseizoen alle kantinediensten 
voor de vrijdagavonden waarbij elk gaatje dat ontstond door haar zelf werd ingevuld.  
 
Teams promoveerden en degradeerden maar de promotie van het 1e team naar de landelijke 3e divisie 
is zeker vermeldingswaardig. Helaas degradeerde zij weer naar de overgangsklasse.  
Bij diverse toernooien zoals het OLK en het Lentetoernooi werd door heel wat spelers meegedaan en 
werd onze verenigingsnaam hoog gehouden. 
Bestuurlijk gaat het in de afdeling niet goed, het bestuur bestaat nog maar uit twee personen. Mochten 
er nog leden van onze vereniging zich geroepen voelen om plaats te nemen in het afdelingsbestuur 
dan kunnen zij zich bij ons bestuur melden en zullen wij zorgen voor introductie.  
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2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2016. 

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen van 17-06-2016. Geen opmerkingen deze keer. 

2.3 Verslag van de secretaris. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de secretaris. 
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. 
 

2.4 Verslag van de jeugdcommissie. 

Ook op het verslag van de jeugdcommissie zijn geen aanmerkingen.  
Alleen Sijmen Runderkamp oppert, om de teruggang van het aantal jeugdleden tegen te gaan, om meer 
toernooien te organiseren voor de schooljeugd. Dit idee zal worden meegenomen in de pogingen om 
die teruggang te stuiten. 
  
Voor dit mooie en volledige verslag wordt de jeugdcommissie bedankt met een applaus.  

2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 

De jeugd kon dit jaar één kampioenschap vieren. In de voorjaarscompetitie 2017 werd het kampioen-
schap behaald door het eerste team. 
 
Bij de senioren waren er dit jaar drie kampioenschappen te vieren. 
In de najaarscompetitie 2016 werden team 1 – 2 en 7 kampioen. 
In de voorjaarscompetitie 2017 werden team 3 – 6 en 8 kampioen. Felicitaties voor alle teams. 
 

 
 
 
Ook de jubilarissen werden gehuldigd. Dit jaar waren er twee die hun jubileum konden vieren. 
Jan Sier is al weer 40 jaar lid van onze vereniging. Jan speelde jarenlang competitie en was één van 
de leden van de bouwcommissie die de renovatie van onze accommodatie in goede banen heeft geleid. 
Daarnaast is Jan ook één van de mensen die sponsoren weet te bewegen om een bord in onze Sche-
merpit op te hangen. Zijn netwerk weet hij dan ook ten volle voor onze vereniging in te zetten. Hartelijk 
dank voor alle inzet. 
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Jon de Lange werd gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Jon schopte het tot 1e seniorenteam maar 
deed op enig moment een stapje terug wegens drukte. Jon heeft ook jarenlang deel uitgemaakt van 
het jeugdbestuur en daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor. Ook Jon bedankt voor je inzet voor onze 
vereniging en op naar het 40 jarig lidmaatschap. 
 

 
 

2.6 Verslag van de kascontrolecommissie. 

 

Het verslag werd in de zaal verspreid namens de kascontrolecommissie bestaande uit Stefan Koning, 
Jack Groot en Siem Tol. 
  
Stefan neemt het woord en doet verslag. 
De door Theo opgestelde stukken zijn nauwkeurig gecontroleerd, in het bijzonder de inkomsten, kas- 
en banksaldi en aansluitingen met de balans. De uitgaven en stortingen zijn steekproefsgewijs gecon-
troleerd. De administratie is tot op de cent in orde, waardoor er geen opmerkingen zijn met betrekking 
tot de juistheid van de gegevens. 
 
Uit het jaarverslag blijkt dat de totale nettowinst is gedaald t.o.v. vorig jaar. 
Oorzaken hiervan zijn: 
- Het aantal leden is dit jaar teruggelopen en daarmee de ontvangen contr ibutie. 
- In 2016 is de energie-subsidieregeling voor verenigingen (Ecotaks) afgeschaft. 
- Dit jaar geen inkomsten van het Tom Kakes darttoernooi dat in het verleden altijd een bijdrage 

leverde aan de kantine omzet. 
 
Daarentegen zien wij dit jaar opnieuw een positieve ontwikkeling in het brutomarge percentage van de 
kantine omzet. Dit betekent dat het uitgegeven bedrag inzake de inkopen in verhouding tot de omzet 
lager is geworden. De reden hiervan is vorig jaar ook besproken, dit heeft alles te maken met het 
inkoopbeleid van de kantineverkopen. In tegenstelling tot het verleden worden deze nu vaak ingekocht 
in bulk of bij supermarkten i.p.v. bij duurdere leveranciers. Ook speelt de inzet van onze bierploeg hierin 
een grote rol. Een groot compliment richting de mensen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.  
 
Tevens viel ons op dat de liquide middelen t.o.v. vorig jaar aardig zijn gestegen. Dit kan worden be-
schouwd als een positieve ontwikkeling. Hieruit is te concluderen dat de daling van de nettowinst geen 
directe gevolgen heeft voor de liquiditeit van onze vereniging. 
 
Wij willen tot slot nog even benoemen dat er in de zaal nog ruimte over is voor nieuwe sponsorborden. 
Mocht je kennissen hebben die extra reclame willen maken, dit kan te allen tijde in overleg  met onze 
sponsorcommissie worden bewerkstelligd. De sponsoren zorgen jaarlijks voor 25% van de totale in-
komsten van de vereniging, dus deze zijn van groot belang. Hiervoor dank aan de leden van de spon-
sorcommissie. 
 
Wij bedanken tevens Theo en Trudy voor de tijd en moeite die zij hebben genomen om dit alles te 
verwezenlijken.  

2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

 
Siem Tol is aftredend en niet herkiesbaar. Siem Jonk meldt zich aan om zijn plaats voor de komende 
drie jaar in te nemen. 
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2.8 Verslag van de penningmeester. 

Theo Kemper geeft toelichting op het jaarverslag. Er waren geen op of aanmerkingen.  
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. 
Voorzitter Jacques van Westen en jeugdbestuurslid Jean-Paul van Westen waren aftredend maar ook 
weer herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten dus ging de vergadering hiermee akkoord en de 
twee werden weer voor drie jaar aangesteld. 
 
Kees Plat stopt na jaren met zijn bijdrage aan de evenementen- en kantinecommissie. Kees heeft wel 
aangegeven dat hij beschikbaar blijft voor eventuele kantinediensten. Hij wordt bedankt voor zijn inzet 
en bewezen diensten. 
 

2.10 Rondvraag. 

 
Richard Buys. 

Meldt dat het handicap toernooi gehouden zal worden in de 1e vrije week van de najaarscom-
petitie en de clubkampioenschappen in de eerste of tweede week voorafgaand aan de voor-
jaarscompetitie. 
De wedstrijdformulieren moeten vanaf heden weer afgegeven worden in de Jan Platstraat 33.  
 

Cor Maas. 
Vraagt wat de stand van zaken is met de nabestelde wedstrijdshirts.  
Jean-Paul is daarvan op de hoogte maar kan dat nu vanuit Mexico niet aangeven.  

 
Michel Guyt. 

Geeft aan om samen met Leon van Vlaanderen enkele nieuwe afscheidingsborden te willen 
sponseren. Dit is natuurlijk altijd welkom. 

 
Sijmen Runderkamp. 

Vraagt waarom er een groot verschil is van de contributie tussen recreanten en 65+ ers.  
Het blijkt dat Sijmen de verschillende groepen door elkaar haalt en eigenlijk de steunende leden 
bedoelt. 

 
Theo Kemper 

Vraagt of de leden die aan de trainingsavonden mee willen doen dat z.s.m. kenbaar willen 
maken zodat hij de verschuldigde bijdrage van te voren kan innen. Opgeven kan bij Jean-Paul. 

 
Simon Jonk. 

Vraagt of de vloer in de speelzaal weer een keer schoongemaakt kan worden en kijkt daarbij 
speciaal naar Leon van Vlaanderen en Kees Kwakman die daar ervaring mee hebben. Tevens 
geeft Jacques aan dat de vloerafdekking opnieuw moet worden opgerold.  
Leden die zich aanmelden om daar bij te helpen zijn Jacques zelf, Simon Jonk, John Bond, 
Robert Taalen en Jack Groot.  
 

Frans Brocken. 
Wil van de gelegenheid gebruik maken om de bierploeg nog een keer te bedanken voor alle 
keren dat zij hebben klaargestaan om te helpen. 

 
Notulist: Simon Jonk 
 

2.11 Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22:00 uur en bedankt iedereen voor hun komst. In het bijzonder 
worden alle vrijwilligers bedankt voor hun belangeloze inzet en vele werk en 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 2017-2018 

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. 

3.1 Terugblik 

Het was weer een jaar met pieken en dalen. Er waren kampioenschappen te vieren maar zoals ieder 
jaar wel gebeurt, wisten ook een paar teams niet aan degradatie te ontkomen. De toernooien waren 
zeer in trek met een goede opkomst aan deelnemers. Door die vele deelnemers en de schitterende 
wedstrijden waren die een groot succes. 
Enkele leden kregen echter ook te kampen met ernstige lichamelijke klachten, maar na enkele operaties 
zijn ze gelukkig weer aan de beterende hand en kunnen in het nieuwe seizoen hopelijk weer een balletje 
slaan. 
We moesten het afgelopen jaar op 19 september 2017 afscheid nemen van een gerespecteerd lid. 
Sijmen Zwarthoed is na een lang ziekbed helaas overleden. Vanaf de begin jaren was Sijmen al suc-
cesvol betrokken bij de club en ook de laatste jaren was hij actief met de bappen op de maandag - en 
woensdagmiddag.  
Sijmen was groot, zo groot als een beer. En Sijmen kon tafeltennissen zoals niemand dat kon. Met een 
reikwijdte van ettelijke meters toverde hij de ballen van meters achter de tafel ondershands torenhoog, 
met zo veel effect dat het in je hoofd niet opkomt. Altijd met een big smile en een vriendelijk woord. 
Een man om in je hart te sluiten. Positief en tot het laatst ondeugend. Tot het laatst was hij het die 
mensen een hart onder de riem stak. We gaan Sijmen missen. Ook het tafeltennissen met de bappen 
zal zonder Sijmen niet meer hetzelfde zijn. Een goed mens heeft ons verlaten.  
Sijmen rust in vrede. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe in het dragen van dit grote verlies.  
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3.1.1 Competitie 

De competitie verliep dit jaar wisselend succesvol. In de najaarscompetitie werden er twee teams kam-
pioen wat natuurlijk een mooie prestatie was. Vooral het kampioenschap van het 1e team was een 
goede prestatie. Na de degradatie vorig seizoen gelijk weer het kampioenschap pakken lijkt gemakkelijk 
maar het moet wel even gebeuren. Ook team 7 werd naar verwachting kampioen maar daar tegenover 
stonden drie degradaties. Helaas konden het 3e en het 6e team het net niet redden in de hoofd - en 
tweede klasse. De degradatie van team 8 uit de derde klasse was jammer maar niet echt onverwacht. 
De voorjaarscompetitie verliep echter naar wens. Weer drie teams zijn kampioen geworden. Team 3 
revancheerde zich na de degradatie gelijk weer maar ook team 4 presteerde boven verwachting in de 
1e klasse. Dat ook team 5 meteen doorstoomde in de 2e klasse maakte het feest compleet. Eén team 
kon het helaas weer niet redden. Het 7e team met de kanonnen Jacques, Theo, Richard en Jack zijn 
de laatste seizoenen gewend geraakt aan de wisseling tussen de 2e en 3e klasse.  
 
Nu volgt een korte weergave van de behaalde resultaten in het seizoen 2017-2018. Voor de eindstan-
den en de persoonlijke percentages verwijzen wij naar het competitieoverzicht in dit jaarverslag. 
 
1e team 

 
Najaarscompetitie 2017 (hierna Njc_2017) 

Het 1e team bestaande uit Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen en John Bond was na de degradatie van 
vorig seizoen gebrand om direct weer terug te keren in de landelijke competitie. Dat ging niet zonder 
slag of stoot want in de laatste wedstrijd moesten er nog enkele punten gescoord worden. Dat lukte en 
met een krappe overwinning op zak kon het kampioenschap gevierd worden. Het zal weer moeilijk 
worden maar na de ervaringen van vorig jaar gaat het zeker lukken om zich op dit niveau te handhaven. 
Stefan was deze keer de sterkste (79%) op de voet gevolgd door John (71%). Robbert stelde ietwat 
teleur maar zal er alles aan doen om in het spoor van zijn maatjes te blijven.  
 

 
 
 
Voorjaarscompetitie 2018 (hierna Vjc_2018) 

In de voorjaarscompetitie was, na de terugkeer in de derde divisie landelijk, handhaving de doelstelling.  
Na een flets begin, waarin John worstelde met zijn vorm en de rode lantaarn al gelijk in zicht kwam, 
moest er geknokt worden voor de punten. Het duurde tot de tweede seizoenshelft dat John alle schroom 
van zich af schudde en bijna onoverwinnelijk werd. Terwijl zijn maatjes Stefan en Robbert een constant 
seizoen speelden moest John zoals gezegd in de laatste wedstrijden zijn aandeel goedmaken. Door 
die ommekeer kon degradatie net worden ontlopen en kunnen het volgend seizoen weer alle uithoeken 
van het land worden bezocht. Ze waren dit keer alle drie aan elkaar gewaagd maar Stefan (48%) bleef 
John net voor (47%) terwijl Robbert ook goed scoorde (42%).  
 
2e team 

 
Njc_2017 

Het 2e team bestaande uit Leon van Vlaanderen, Michel Guijt, Jaap Karregat en Mike Reuvers  speel-
den niet hun sterkste seizoen. Na het wegvallen van Kees Kwakman, die het wat rustiger aan wilde 
doen, had het team moeite om hun ritme te vinden. Vooral Leon kon de juiste vorm niet te pakken 
krijgen en scoorde een magere 18% wat toch onder zijn niveau is. Ook Mike bleef steken op vijf ge-
wonnen wedstrijden en dat is tekort om mee te doen om de prijzen. Jaap behaalde een redelijk resultaat 
met 37% en Michel was de sterkste met 48%. Zodoende bleven zij steken op de 5e plaats wat normaal 
gesproken degradatie betekent maar omdat er in deze klasse maar 1 team kon degraderen mogen zij 
het volgend seizoen gewoon weer spelen in de hoogste afdelingsklasse. 
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Vjc_2018 

Een knappe derde plaats en weer behoud in de overgangsklasse was voor ons 2 e team weggelegd. In 
deze hoge klasse gaat het allemaal niet meer vanzelf en moet er hard getraind worden om bij te blijven. 
Leon was door die vele training dit keer de beste met maar liefst 67% gevolgd door Michel, die een 
minder seizoen speelde met 35%. Jaap volgde daar kort op met 30% en Mike met 24%. Toch een 
knappe prestatie van dit team die moeiteloos meedraaide in deze competitie.  
 

3e team 
 

Njc_2017 

Het 3e team bestaande uit de “jongens van buiten”, te weten Remko Mulder, Wilco Roes, Edwin 
Roumimper en Bojan Segic, heeft zich niet kunnen handhaven in de hoofdklasse. Het scoringspercen-
tage van Wilco en Edwin was gewoon te mager. Het team zal zich zeker willen revancheren en met het 
talent van Bojan en Remko zal volgend seizoen het kampioenschap in de 1e klasse zeker weer in beeld 
komen. Bojan was de sterkste met 71% gevolgd door Remko met 54%. Edwin en Wilko scoorden res-
pectievelijk 22% en 10%.  
 
Vjc_2018 

De mannen van het 3e team namen meteen revanche na hun degradatie van vorig seizoen. Dat ging 
echter niet vanzelf en het bleef tot aan de laatste wedstrijd spannend wie er met het kampioenschap 
vandoor zou gaan. Tegen naaste concurrent Tebunus uit Alkmaar moest in  de laatste wedstrijd een 
gelijkspel worden behaald. Met een 5-4 achterstand moest Remko de klus klaren en in een spannende 
vijfsetter had Remko zijn zenuwen het beste in bedwang en wist hij het kampioenschap binnen te sle-
pen. Bojan was wederom de sterkste met liefst 87% op de voet gevolgd door Remko met 79%. Ook 
Wilco en Edwin droegen hun steentje bij met respectievelijk 47% en 33%. Volgend seizoen weer in de 
sterke Hoofdklasse en dan proberen om te handhaven. 
 

4e team 
 

Njc_2017 

Het 4e team met de spelers Frank Zwarthoed, Jean-Paul van Westen, Jacques van Westen jr., Ryan 
Loch, Jon de Lange en Theerakant Manyam hadden na het goede seizoen van vorig jaar een aarze-
lende start in de 1e klasse en moesten aan de bak. Het was Theerakant die het team over het dode 
punt hielp en ook Jean-Paul en Ryan meesleepte om handhaving te garanderen. Ze kwamen steeds 
beter in hun spel en bleven winnen. Zodoende bleven zij toch nog ruimschoots boven de degradatie-
streep. Theerakant was als jongeling met 72% de sterkste op de voet gevolgd door Jean-Paul met 67% 
en Ryan met een knappe 50%. De rest speelde mee als “figurant” met 1 of 2 gewonnen wedstrijden.  
 

Vjc_2018 

Het vierde team, ditmaal zonder Frank Zwarthoed en Jon de Lange, staken de koppen bij elkaar en 
spraken af om nu eens een gooi te doen naar het kampioenschap. Dat was niet aan dovemansoren 
gericht en de jongens gingen vanaf de eerste punten voor goud en wisten met overtuiging (16 punten 
voorsprong) het kampioenschap binnen te halen. Alle spelers hebben hetzelfde niveau maar, zonder 
de andere jongens tekort te doen, steekt Theerakant daar toch nog net iets boven uit. Hij moest maar 
twee keer zijn tegenstander feliciteren en behaalde maar liefst 93% maar ook Jean-Paul en Ryan speel-
den een fantastisch seizoen met 70% en 69%. Door blessures kon Jacques jr maar enkele wedstrijden 
meespelen en haalde toch nog 33%. Volgend seizoen nog een team erbij in de Hoofdklasse en dat mag 
toch wel een wereldprestatie genoemd worden. 
 

5e team 

 
Njc_2017 

Het 5e team bestaande uit Kees Plat, Krelis Kwakman, Edwin Karregat, Berry Molenaar, Simon Jonk 
en aanwinst Kees Kwakman moesten in de tweede klasse het gevecht tegen het degradatiespook weer 
vol aangaan. Na een redelijk begin, mede door de inzet van Kees Kwakman in de eerste wedstrijd, 
werd in het vervolg van de competitie met mondjesmaat enkele punten binnen gehaald. Door omstan-
digheden moesten Berry, Kees Plat en Simon de rest van de competitie met zijn drieën afmaken. Alleen 
Berry wist zijn normale niveau te halen maar omdat vooral Kees het liet afweten kwam degradatie wel 
erg dichtbij. Simon begon echter in de tweede helft van de competitie zowaar wedstrijden te winnen en 
ook Kees steeg in de laatste beslissende wedstrijd tegen de directe concurrent ver boven zichzelf uit 
waardoor degradatie met 1 wedstrijd verschil werd ontlopen.  
Het volgende seizoen zal het er waarschijnlijk weer om spannen maar dat siert het team. Ze weten niet 
van opgeven, zeker niet als het er echt om gaat. Kees Kwakman behaalde 100% vanwege de 3 gewon-
nen partijen van de eerste en enige gespeelde wedstrijd. Berry was “the best of the rest” met 50% 
gevolgd door Simon en Kees met 33%. 
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Vjc_2018 

Dit voorjaarsseizoen was er een extra team ingeschreven in de competitie. Het 5e team was nu sa-
mengesteld uit enkele spelers uit andere teams. Dat zijn nu Kees Kwakman, Siem Tol (Moos), Jon de 
Lange en Frank Zwarthoed. Ook dit team had snode plannen en wilde een gooi doen naar het kampi-
oenschap in de 2e klasse. Dat lukte ook. We hadden van deze spelers ook niet anders verwacht. Kees 
Kwakman, vele malen clubkampioen en ook oud clubkampioen en “divisiespeler” Moos, hadden samen 
met Jon en Frank geen moeite met het behalen van het kampioenschap. Met 18 punten voorsprong en 
een 100% score voor Kees kon de vlag in top en hebben we weer een kampioenskandidaat in de 1e 
klasse. 
 
6e team 

 
Njc_2017 

Het 6e team bestaande uit Theo Kemper, Jacques van Westen sr, Richard Buijs, Jack Groot en Jaap 

Kwakman had het na de promotie naar de tweede klasse zwaar te verduren. Elke wedstrijd vechten tot 

je er bij neer valt en dan vaak met twee puntjes verschil verliezen komt het moraal niet ten goede. Het 

was vechten tegen de bierkaai. Jaap kwam niet tot scoren en Richard liet het keer op keer op het 

nippertje afweten. Het heen en weer team had zich al geschikt om wederom te degraderen tot plotsklaps 

de concurrenten uit de competitie werden genomen. Het kwam er in de allerlaatste wedstrijd op aan en 

met een gezamenlijke inspanning werd de klus toch nog geklaard en degradatie ontlopen. Theo be-

haalde een mooi resultaat met 61% en Jack en Jacques behaalden 33%. Richard kwam niet verder dan 

2 gewonnen wedstrijden en Jaap kon zoals eerder gemeld geen wedstrijdpunt scoren.  

 
Vjc_2018 

Het nieuwe 6e team, nu bestaande uit Kees Plat, Berry Molenaar, Simon Jonk, Jan Kwakman, Edwin 

Karregat en Krelis Kwakman, ging vol goede moed van start en zij wonnen mede door een blessure 

van de tegenstander de eerste wedstrijd. Daarna ging het gelijk bergafwaarts en werd het weer een 

gevecht tegen de degradatie.  

Kees en Simon waren enkele keren verhinderd en daarom moest Jan Kwakman, debutant in de tweede 

klasse, de honneurs waarnemen. Dat ging redelijk goed en Jan wist enkele partijen te winnen. Het was 

echter de verdienste van Berry dat degradatie werd ontlopen want die speelde weer een zeer goed 

seizoen. Met 69% steeg hij boven zichzelf uit en werd op gepaste afstand gevolgd door Kees met 39%. 

Simon behaalde een magere 25% gevolgd door Jan met 21%. Krelis is door lichamelijk ongemak helaas 

uitgespeeld en Edwin kon door drukke werkzaamheden ook geen wedstrijd meespelen.  
 

7e team 

 
Njc_2017 

Het 7e team bestaande uit Sander Zwarthoed, Stefan Koning, Jan Kwakman, Siem Tol en Mitchel Jonk 
was wederom enigszins veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het zevende team had met de komst 
van oud speler Siem Tol een schot in de roos getroffen. Siem speelde op één na elke wedstrijd en wist 
bijna alles te winnen. En daarom werd het team kampioen in de derde klasse. Hoe het zal verlopen in 
de sterke tweede klasse zullen we het volgend seizoen gaan zien, maar dat het niet mee zal vallen 
staat buiten kijf. Siem moest maar twee keer een tegenstander feliciteren en behaalde daardoor een 
fantastische 93% score. Ook Jan, Sander en Mitchel speelden een goede competitie en scoorden tus-
sen de 40% en 60%.  
 
Vjc_2018 

Het nieuwe 7e team (Theo Kemper, Jacques van Westen sr, Richard Buijs, Jack Groot en Jaap Kwak-
man) mocht het na het wegvallen van een concurrent wederom in de tweede klasse proberen. Vanaf 
het begin echter vloog het degradatiespook mee en na enkele fikse nederlagen zonk de moed in hun 
schoenen. Er werd maar één wedstrijd gewonnen en als je in de overige wedstri jden maar enkele 
puntjes behaalt, dan ga je het niet redden. Jacques was dit keer de beste met 38%, gevolgd door 
Richard met 33% en Jack met 26%. Theo liet het dit keer finaal afweten en wist maar 3 wedstrijden te 
winnen. Jaap speelde ook één keer mee maar wist niet tot scoren te komen.  
 

8e team 
 

Njc_2017 

Het 8e team speelde dit keer met de spelers Cor Maas, Ab Jonk, Lia van Westen, Frans Brocken, Zhang 
en Siem Jonk. Het achtste team kon na de promotie naar de derde klasse geen vuist maken. Alleen 
Zhang die bijna elke dag in de Schemerpit te vinden is wist zeer goed te scoren met 83%. Alle overige 
spelers kwamen niet goed uit de verf. Zelfs Lia die toch ook fanatiek traint, kon geen potten breken en 
won maar twee partijen. Ook Cor presteerde onder de maat met slechts één gewonnen wedstrijd. Ab 
en Frans bleven steken op 0% wat het er natuurlijk niet leuker op maakt. Dus volgend jaar weer gezellig 
in de vierde klasse.  
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Vjc_2018 

Het gewijzigde 8e team ( Stefan Koning, Zhang Cheol, Mitchell Jonk, Nico Buijs en Sander Zwarthoed) 

moest na het behalen van het kampioenschap wederom in de derde klasse uitkomen. Omdat er een 

team extra was ingeschreven in de 2e klasse was er geen plaats meer en moest er dus weer gespeeld 
worden in de derde klasse. Met Zhang in de plaats van Siem Moos werd er toch weer een gooi gedaan 

naar het kampioenschap. Helaas was dit te hoog gegrepen. Stefan Koning kon dit seizoen maar één 

wedstrijd meespelen en Jan Kwakman was gepromoveerd naar team 6. Toch werd er met een derde 
plaats een prima prestatie geleverd. Zhang was goed opdreef en behaalde 78%. Ook Mitchell Jonk 

speelde goed en scoorde 61%. Nico Buijs, die voor het eerst competitie speelde, begon aarzelend maar 
kwam daarna steeds beter in zijn spel en behaalde als debutant een prima 55%. Sander Zwarthoed 

bleef iets achter in dit geweld en behaalde 33%. Volgend seizoen met de terugkeer van Stefan en Nico 
Buijs, die heel veel progressie maakt, zal er zeker voor het kampioenschap gestreden gaan worden. 
 

9e team 
 

Njc_2017 

Het nieuwe 9e team (voormalige 8e team) kon zonder Zhang dit seizoen geen potten breken en eindigde 
teleurstellend in de achterhoede van de poule. Alleen Cor kon nog goed meekomen en behaalde 72%. 
Lia heeft ook wel eens betere tijden meegemaakt en behaalde net geen 50%. De rest van het team 
(Siem, Ab en Frans) kon niet overtuigen en bleef ver achter. Er zal meer getraind moeten worden want 
volgend seizoen wordt er meer van hen verwacht. Mogelijk kan er dan weer serieus worden gestreden 
om het kampioenschap. 
 

Duo Competitie 
 

Njc_2017 

Team 1 heeft het in de najaarscompetitie deze keer goed gedaan in de vijfde klasse. Mark Schilder en 
Peter Mooijer behaalden een mooie vijfde plaats in de middenmoot. Mark was zeer goed op dreef en 
won maar liefst 14 van de 16 wedstrijden (88%). Peter bleef jammer genoeg een stuk achter met maar 
twee gewonnen wedstrijden. Maar Peter gaat ongetwijfeld ook meer wedstijden winnen en dan gaan 
de jongens meedoen voor het kampioenschap.  
 

Vjc_2018 

In de voorjaarscompetitie begint de trainingsarbeid van ons duo team zijn vruchten af te werpen. Mark 
was al goed bezig maar nu heeft Peter ook bewezen dat hij vooruit gaat. Mark steeg dit keer boven 
zichzelf uit en behaalde een 90% score. Ook Peter behaalde een prima percentage van 60%. Na een 
spannende strijd werd een prima tweede plaats behaald wat recht gaf op een vervolg in de promotie 
poule. Het was jammer dat er een team afviel in deze poule want nu moest het uitgevochten worden 
met maar drie teams waarvan twee van HTC. Het werd een spannende strijd waarin Mark en Peter zich 
uiteindelijk tussen de twee teams uit Hoofddorp mochten nestelen. Prima prestatie heren en dat belooft 
wat voor het volgende seizoen. 
 

3.1.2 Clubgebouw 

Openstellen kantine  
Net als vorig jaar is het gelukt om de kantine draaiende te houden op de opengestelde tijden. Op vrijdag 
avond is de kantinedienst (conform het “draaiboek” van Lia van Westen) heel goed opgepakt. Alle leden 
en vrijwilligers die daar aan hebben meegewerkt worden hartelijk bedankt. De overige avonden zijn net 
als het vorige seizoen ingevuld door de aanwezige leden, meestal de vertegenwoordigers van het 
jeugdbestuur en John Bond. 
  

Onderhoud  
Er waren dit jaar geen noemenswaardige werkzaamheden nodig. Alleen de sloten op de deuren ver-
toonden mankementen maar die zijn nu weer verholpen. Onze prachtige speelzaal kan zo nog vele 
jaren mee. 
  

.  

Energiekosten  
Verwezen wordt naar de specificatie in het financiële jaarverslag  
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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.  
Op initiatief van het jeugdbestuur zijn er goede trainingsfaciliteiten (training onder begeleiding van een 
deskundige) beschikbaar gekomen voor zowel de senioren als de jeugd.  
 

 
 
De voorzitter en de 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 bespro-
ken en in onderlinge samenspraak kwam men altijd weer tot een oplossing.  
 
Dit jaar zijn drie bestuursleden aftredend. Secretaris Simon Jonk en twee leden van het jeugdbestuur, 
Stefan Zwarthoed en Robbert Taalen, moeten volgens de statuten aftreden. Simon en Robbert stellen 
zich weer herkiesbaar maar Stefan heeft te kennen gegeven om te stoppen. John Bond heeft aange-
boden om de plaats van Stefan over te nemen zodat het jeugdbestuur goed op sterkte blijft. Het jeugd-
bestuur maar ook de evenementencommissie kunnen nog steeds versterking gebruiken, dus leden die 
zich beschikbaar willen stellen om plaats te nemen in het bestuur of in de commissie zijn van harte 
welkom. Gaarne op tijd aanmelden bij het bestuur.  
 

3.2.1 Evenementencommissie 

De evenementencommissie (Frans Brocken en Krelis Kwakman) heeft dit jaar weer de nodige zaken 
goed geregeld. Er zijn immers 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. Vooral Frans Brocken heeft dit 
weer prima geregeld. Ook de voorbereidingen voor de wandeltochten van wandelvereniging `n Loopie 
vergen een hoop tijd en energie. Hiervoor krijgt Frans een dikke pluim net als alle vrijwilligers die zich 
hiervoor hebben ingezet.  
Verder zijn ook dit jaar weer enkele activiteiten georganiseerd zoals de clubkampioenschappen, het 
handicaptoernooi en de uitwisseling met Stede Broec. 
  
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet.  

 

3.3 Sponsoring 

3.3.1 Shirtsponsoring 

 
 
Van shirtsponsor Kras Recycling ontvingen wij wederom een bijdrage waarvoor uiteraard onze harte-
lijke dank.  

 

 



  19 

3.3.2 Reclameborden (bordsponsoring) 

Daarnaast waren de bordsponsors dit jaar de belangrijkste bron van inkomsten.  
Na de vorige verbouwing zijn er weer sponsors bereid gevonden om onze club te steunen. Aan de 
buitengevel zijn enkele fraaie doeken bevestigd met het logo van een aantal sponsors, maar ook in de 
zaal wordt het dringen om de laatste paar plaatsen op te vullen met een mooi reclamebord. Onze dank 
gaat uit naar al de mensen die onze vereniging een warm hart toedragen. Edwin Karregat en Jan Sier 
van de sponsorcommissie natuurlijk ook bedankt voor jullie inzet om steeds weer nieuwe sponsors te 
vinden.  
  
Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelijk bedanken.   

3.3.3 Deen sponsoractie 

De Deen sponsoractie heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Er is op een andere manier invulling gegeven 
om de verenigingen te ondersteunen. Onze vereniging viel dit jaar jammer genoeg buiten de boot.  

 

3.4 Grote Clubactie 

Het afgelopen jaar bracht de Grote Clubactie weer een mooi bedrag op.  
In onze verkochte serie vielen opnieuw geen grote prijzen. Via een interne verloting zijn wederom ver-
schillende 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” (Theo 
Kemper, Simon Jonk en Frans Brocken) en wat nog belangrijker is dat zijn natuurlijk de kopers.  

 

3.5 Klaverjassen 

Er is dit jaar geen klaverjastoernooi georganiseerd.  
 

3.6 Toernooien 

3.6.1 Gerrit Kwakman Handicaptoernooi 

Zaterdag 28 oktober 2017 ging om 13:00 uur het jaarlijkse handicaptoernooi van start. Deze keer had-
den maar liefst 29 deelnemers zich ingeschreven om te strijden om de fel begeerde trofee. Er werd 
gespeeld in vier poules, drie poules van 7 en één poule van 8 deelnemers. In een dergelijk toernooi 
geven de betere spelers de mindere tegenstanders een voorsprong in punten (de “handicap”). Een 
handicap die door de ervaren organisatie op persoonlijke basis werd toegekend. Dat is altijd een lastige 
klus want er zijn altijd spelers die het oneens zijn met de indeling. De twee spelers die in de poule de 
meeste punten bijeen speelden, gingen door naar de volgende ronde, waarin via een afvalsysteem 
werd gestreden om door te dringen tot de halve finales. Het verschil in  speelsterkte tussen de deelne-
mers die uitkomen in de derde klasse en die van de hoofdklasse, zorgde voor een gespannen maar 
toch gemoedelijke sfeer. Want ook de toppers moesten met een achterstand van maximaal twaalf pun-
ten bij de start zwaar aan de bak. Een missertje of een gelukkige rand - of netbal is zo gemaakt en ze 
mochten zich daardoor niet laten afleiden.  
  

Het was vanaf kwart over één tot aan de finale, rond kwart over zeven, een waar spektakel.  
In de eerste partij versloeg Berry Molenaar de kampioen van vorig jaar, Cor Klepper, en dat was zeker 
niet verwacht. Dat zegt natuurlijk nog niks want met zes of zeven partijen te spelen kon er nog van alles 
gebeuren. Cor ging namelijk toch door naar de volgende ronde waar Berry moest afhaken. Het was ook  
een verrassing dat titelkandidaat Michel Guijt verloor van jeugdspeler Micha Tol.  
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De poulewedstrijden duurden tot kwart over vijf waarna de twee beste spelers van iedere poule door-
gingen naar vier kruisfinales. Het waren echt weergaloze partijen van hoog niveau en het was dan ook 
zonder meer spannend. De 17-jarige Theerakant Manyam uit Thailand versloeg de kampioen van vorig 
jaar Cor Klepper, ruim zeventig jaren oud, in een daverende partij (18-21, 21-19 en 21-17). De Serviër 
Bojan Segic pakte John Bond uit het eerste team met minimaal verschil (21-19, 16-21, 21-19). Koreaan 
Zhang Cheol nam Simon Jonk in de tang en versloeg de moegestreden Simon in twee games (21 -16, 
21-18). Jaap Karregat wist maar net Frank Zwarthoed achter zich te laten (21 -19, 19-21, 21-18). Het 
publiek dat in de kantine rechtstreeks zicht had op de partijen, genoot ademloos maar had voor alle 
spelers evenveel applaus en aanmoedigingen. Dat in de halve finales onze drie “buitenlanders” de 
degens gingen kruisen had niemand verwacht, maar hun spel was ernaar en het was zonder meer 
verdiend. In de eerste halve finale had Zhang aan Jaap Karregat een zware kluif en dat hij achter in de 
zestig is maakte zowat niets uit. Het was uiteindelijk Jaap die de langste adem had en hij wist met 
minimaal verschil de partij naar zich toe te trekken (20-22, 21-23).  
In de andere halve finale had Bojan het ook moeilijk tegen Theerakant, die bijna al zijn daverende 
smashes wist te retourneren. Laatstgenoemde won dan ook terecht in drie games (15-21, 21-19, 18-
21). 
De strijd om de derde plaats was er een met twee gezichten. De eerste game moest Bojan nog wennen 
aan het spel van Zhang, die met een flink aantal punten voorsprong aan de wedstrijd begon, en hij 
verloor kansloos. De twee volgende games keerde het t ij en sloopte hij letterlijk de moegestreden 
Zhang, die met opgeheven hoofd kan terugzien op dit toernooi.  
De finale, met zo`n dertig toeschouwers op nog geen twee meter afstand van de wedstrijdtafel, was 
genieten geblazen. Weergaloos was de strijd waarin de vonken er vanaf vlogen. Theerakant die met 
een voorsprong van zeven punten mocht beginnen was de eerste game sterker en hij liet van Jaap 
geen spaan heel. Maar Jaap kreeg het spel van zijn tegenstander door en daardoor kwam hij in de 
tweede game na een achterstand van 15-4 terug tot 19-19. Ademloos keek het publiek toe toen het om 
de laatste punten ging. Theerakant bleef echter ijzig kalm en wist met twee schitterende punten de 
wedstrijd te winnen. Met zijn 17 jaar was hij gewoon de allerbeste en de terechte winnaar.  
   
Rond zeven uur werden de felicitaties overgebracht en werd een fraaie beker aan de winnaars uitgereikt 
door onze voorzitter. Daarna werd nog even nagepraat over dit bijzonder geslaagde toernooi onder het 
genot van een welverdiende versnapering.  
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3.6.2 Clubkampioenschappen 

Op zaterdag 27 januari 2018 zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. Dat enkele trouwe 
deelnemers door ziekte en blessures moesten afzeggen was jammer. Daardoor was de opkomst iets 
minder dan in de voorgaande edities. Toch hadden twintig leden zich ingeschreven en zij gingen in vier 
poules van vijf de strijd aan om de beker met de grote oren.  
Ook oudgediende André Mooijer kwam na ruim een jaar afwezigheid weer een keer langs om zijn kun-
sten te vertonen. Dat ging niet vanzelf want hij kreeg gelijk in de eerste wedstrijd lik op stuk van onze 
Koreaan Zhang Cheol (5-11, 5-11, 4-11). Meteen daarna herpakte hij zichzelf door Robbert Taalen uit 
team 1 zonder pardon te verslaan en hij legde daarmee de basis voor de volgende ronde. Ook Robbert 
kon zich ondanks deze nederlaag plaatsen voor de kwartfinale. In de overige poules was er ook een 
prachtige strijd gaande. Jaap Karregat werd voorzichtig gewipt door Jean-Paul van Westen en Stefan 
Zwarthoed. In de andere poule waren Michel Guyt en Theerakant Manyam oppermachtig en in de vierde 
poule gingen Leon van Vlaanderen en de ongeslagen John Bond ook door naar de volgende ronde.  
In deze volgende ronde, de kwartfinales, vielen de echte klappen. Het was een stuivertje op zijn kan t 
in de partij van Theerakant tegen John Bond. Met twee mazzelballen op rij in de laatste game, ging de 
winst naar de 18-jarige Theerakant die na een 2-0 achterstand de partij toch nog in vijven naar zich 
toetrok (12-14, 5-11, 12-10, 11-9, 14-12). 
Op de andere tafel was het een titanengevecht tussen de twee gedoodverfde favorieten Stefan en 
Robbert. Na een prachtige partij was het Stefan die Robbert wist te overtroeven om zich zo te plaatsen 
voor de halve finale. Michel Guyt moest in de volgende kwartfinale zijn meerdere erkennen in Leon van 
Vlaanderen. Dat gaf hij echter niet cadeau want na een schitterende partij capituleerde hij pas in de 
vijfde game (11-5, 7-11, 7-11, 11-8, 9-11). 
Vervolgens was het een spektakel om te zien hoe Jean-Paul worstelde tegen André Mooijer, die naar 
eigen zeggen, eindelijk het balgevoel weer terug kreeg. Tegen de verwachting in wist André in de vijfde 
game zijn achterstand in te lopen en won hij met maar twee punten verschil (8-11, 7-11, 12-10, 11-5, 
13-11). 
Hij gaf zelf later wel aan dat hij daarmee zijn kruit had verschoten want hij legde het in de halve finale 
af tegen zijn veertig jaar jongere tegenstander Theerakant in vier games.  
In de andere halve finale was het Stefan Zwarthoed die Leon van Vlaanderen wist te kloppen. Me t 
schitterende slagenwisselingen was het een partij met een zeer hoog niveau en een genot om naar te 
kijken. Dit gold trouwens ook voor de andere wedstrijden die ik niets tekort wil doen.  
De strijd om de derde en vierde plaats was eigenlijk een formaliteit  want die was voor André echt teveel. 
Leon wist hem met zijn degelijke verdediging en prima aanval met gemak te verslaan (5 -11, 6-11, 2-
11). 
De finale was er weer één om je vingers bij af te likken. Stefan was met zijn klasse verdediging en 
supersnelle aanvallen de virtuoos Theerakant de baas en maakte met een grandioze slagenserie de 
finale af (11-4, 11-8, 12-10). Stefan was deze keer oppermachtig en de terechte winnaar.  
Het was weer een mooi en ook voor de toeschouwers een zeer geslaagd toernooi. Uit handen van onze 
voorzitter kregen de winnaars vervolgens fraaie bekers uitgereikt en ging de beker met de grote oren 
uiteraard naar Stefan. Iedereen bedankt voor deze mooie dag. 
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3.6.3 Uitwisseling met TTV Stede Broec uit Grootebroek 

De wisselbeker veroverd op Stede Broec.  
Zaterdag 6 januari 2018 werd alweer voor de 35e keer de jaarlijkse uitwisseling met onze sportvrienden 
uit het West-Friese Stede Broec gehouden. Om twaalf uur vertrok de bus naar Grootebroek om daar te 
worden ontvangen met koffie en gebak. Na het inslaan werden de teams bekend gemaakt en ging de 
strijd van start.  
Beide verenigingen hadden 24 spelers op de been gebracht dus er hoefden geen alternatieven bedacht 
te worden en werd er gespeeld met 8 teams. 
Om 6 uur waren alle spelers klaar met spelen en was het tijd om de balans op te maken. Aangezien 
Stede Broec niet over zijn sterkste spelers kon beschikken waren de kansen gekeerd. Dit kwam ook tot 
uiting in de einduitslag want het was Victory`55 die met maar 1 nederlaag de winst wist te pakken. Met 
10 punten verschil mochten wij de beker weer mee naar Volendam nemen. 
Na de prijsuitreiking kon iedereen zich weer opmaken voor een heerlijk buffet en werd er nog gezellig 
nagepraat over deze sportieve dag.  
 

 
 
 

3.6.4 Overige externe toernooien 

In het afgelopen seizoen werd ook nog aan enkele externe toernooien deelgenomen.  
 
Open Langedijker Kampioenschappen  
Zondag 17-12-2017 vond de Open Langedijker Kampioenschappen 2017 plaats. In de volksmond ook 
wel het Spirit Toernooi genoemd. Met een opkomst van 15 man bij de senioren en 2 bij de jeugd moest 
het geen probleem zijn om zo veel mogelijk prijzen mee naar huis te nemen. 
 
Wedstrijden jeugd 

Micha Tol en Vince Schilder speelden hun dubbel wedstrijden in de A poule. En dat ging ze nog goed 
af ook. In de poule werd alles gewonnen, en zij plaatsten zich knap voor de halve finale. In de halve 
finale ging het redelijk gelijk op, maar op het einde van elke game was het toch Victory '55 die de winst 
naar zich toe trok. De wedstrijd werd gewonnen met 11-8, 9-11, 11-7 en 11-8. In de finale moest tegen 
het als 1e geplaatste koppel worden gespeeld. Toch kwamen de jongens goed mee, maar konden het 
net niet winnen en werden toch knap 2e (9-11, 7-11 en 9-11). 
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In de “enkelpartijen” speelde Micha ook weer mee in de A poule. Ook hier won hij verrassend al zijn 
wedstrijden en hij stoomde door naar de halve finale. Die verloor Micha in een kraker met 7-11, 11-7, 
5-11, 14-12 en 11-7. De troostfinale was toen net te veel van het goede, en ook die verloor hij en viel 
net buiten de prijzen door 4e te worden. Vince speelde zijn enkel partijen in de B. Vince won 2 van de 
5 wedstrijden en ging daardoor net niet door naar de halve finales. Toch met een gezamenlijke 2e prijs 
in het dubbel een zeer goede prestatie verricht.  
 

 
 
 
Wedstrijden senioren 

We begonnen de dag met de dubbelspelen. Mark Schilder en Peter Mooijer wisten in de G poule niet 
door te gaan naar de vervolgronde en ook Lia van Westen en Zhang Cheol redden het niet in de sterke 
E poule. Gelegenheidsduo Jack Groot en Berry Molenaar deden het verrassend goed in de E  poule en 
gingen ongeslagen door naar de vervolgronde. Daar werd een poule gespeeld met 4 teams. Jack en 
Berry werden 3e wat net geen prijs opleverde. Jean-Paul en Jacques van Westen, Theerakant Manyam 
en Danny Klaver en Mike Reuvers en Gilles sneuvelden allemaal binnen hun poule.  
Robbert Taalen en Stefan Zwarthoed bereikten wel de volgende ronden, en zij wisten daarna ook de 
kwart - en de halve finale met 3-0 te winnen. Alleen in de finale lukte het allemaal net niet en zij eindig-
den als 2e in de D poule. John Bond dubbelde met John Scott in de BC poule. Op één wedstrijd na 
werden alle wedstrijden gewonnen en zij behaalden de 1e prijs. Een zeer knappe prestatie heren! 
 
In de enkelspelen waren nagenoeg alle spelers in de D poule opgesteld. Daardoor werd voor onze 
vereniging de kans om massaal voor de prijzen te kunnen spelen aanzienlijk verkleind. En dat bleek 
dan ook. Peter Mooijer kwam tot de troostfinale in de H poule. Maar na een aantal matchpoints te 
hebben verspeeld, verloor hij uiteindelijk toch nog en werd 4e. Berry Molenaar, Jack Groot, John Bond 
en Michel Guijt wisten wel door te gaan in hun poule, maar zij verloren allemaal hun eerste wedstrijd in 
de 8e finale. Stefan Zwarthoed drong door tot de halve finale, maar hij verloor na een 2-1 voorsprong 
met 2-3. En Stefan verloor daarna ook nog de troostfinale. Ergo geen enkele prijs behaald bij de enkel-
spelen. 
 
Dit jaar dus een keer geen verenigingsprijs, maar hopelijk volgend jaar met nog meer deelnemers(!) 
moet het zeker gaan lukken. 
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Lente Toernooi 2018. 
Zondag 8 april 2018 hebben weer zeven man van onze vereniging meegedaan met het Lente Toernooi. 
En dit jaar ging het slechter dan in voorgaande jaren. 
In het dubbeltoernooi moesten Peter Mooijer en Mark Schilder het doen met de 3e plaats. Ryan Loch 
en Stefan Koning kwamen niet door de poule en John Bond en Theerakant Manyam vielen ook niet in 
de prijzen. Alleen Stefan Zwarthoed, die dubbelde met Jens Wiersma van Disnierats, behaalde de 1e 
prijs in de BC.  
 
Om 13:00 uur was het tijd voor de enkelpartijen. Peter wist niet door de poule heen te komen in de H 
poule. Mark overkwam het zelfde in de G poule. Ook Stefan Koning en Ryan Loch wisten in de E - en 
D poule niet door te stromen naar de kwartfinales. Theerakant werd wel 1e in de D poule, en hij nam 
het in de kwartfinale op tegen ene Olivier. Na een spannende 5e setter verloor Theerakant met 11-8. 
John en Stefan speelden in de hoogste klasse (BC) mee. John wist geen enkele partij te winnen en 
Stefan werd 4e.  
Zo bleef het bij die ene prijs in de dubbel en was de verenigingsprijs dit keer niet voor ons. 
 

 

Open Volendammer Kampioenschappen  
Dit jaar zijn er geen Open Volendammer Kampioenschappen gespeeld.  

 
 

3.7 Darten 

Ook dit jaar maakten de spelers van de dartsvereniging gebruik van onze accommodatie. E lke dins-

dagavond zijn er vele leden aan het trainen. Op donderdag - en vrijdagavond wordt de competitie af-

gewerkt en is het druk met spelers van de Darts. Ook de Volendammer dartleague spelen hun onder-

linge wedstrijden regelmatig in de “Schemerpit”.  

 

  
 
 
 

3.8 Wandelvereniging ’n Loopie 

De wandelvereniging heeft ook dit jaar weer gebruik mogen maken van ons clubgebouw voor hun jaar-
vergadering en als vertrekpunt voor enkele wandeltochten. Dit jaar stond de tweedaagse wandeltocht 
door Waterland gepland in het weekend van 13 en 14 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.  
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Ook dit jaar was de wandeltocht een succes. Het was goed wandelweer met af en toe een bui. Er 
kwamen dit jaar ruim 1200 wandelaars (zaterdag 800 en zondag ruim 400) richting Volendam om deel 
te nemen aan een goed georganiseerde wandeltocht met prachtige routes. De wandelaars die zich 
hadden ingeschreven konden kiezen voor een tocht van 5-10-15-25 of 40 kilometer. 
  

De wandelvereniging ’n Loopie en ons bestuur bedanken alle vrijwilligers voor de perfecte or-

ganisatie en uitvoering van dit evenement.  

  

 

 

 

3.9 Nieuwsverzorging 

Richard Buijs heeft de wekelijks verslaglegging van de competitie en andere wetenswaardigheden in 
de “NIVO” over onze vereniging en tafeltennis in het algemeen dit jaar weer opgepakt. Als vanouds 
werd het nieuws gretig door leden en niet leden gelezen. Jacques van Westen heeft de laatste weken 
van het seizoen de verslaglegging echter over moeten nemen van Richard die onverwacht kampte met 
gezondheidsproblemen. Het gaat gelukkig weer beter met Richard en hopelijk zal hij in het nieuwe 
seizoen zijn taak weer oppakken. 
  

Onze website die sinds enige jaren is opgezet en steeds meer bekendheid geniet wordt veelvuldig 
bezocht door onze leden. Alle nieuwtjes, wetenswaardigheden en activiteiten met betrekking op onze 
vereniging worden nu overzichtelijk op deze site gepubliceerd.  
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3.10 Eindstanden najaarscompetitie 2017 
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3.11 Eindstanden voorjaarscompetitie 2018 
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2017-2018 

 

 
 

4.1 Voorwoord en terugblik 

Het seizoen 2017-2018 is niet helemaal vlekkeloos verlopen. Terugkijkend naar de doelstellingen van 
vorig jaar zijn we als jeugdbestuur niet tevreden met de resultaten.  
 
Scholentoernooi: 
Na de zomer hoopten we met het scholentoernooi een aantal nieuwe jeugdleden binnen te halen. He-
laas was er sprake van een zeer tegenvallende opkomst (met maar 20 deelnemers) en we konden ook 
geen nieuwe jeugdleden verwelkomen.  
Stefan en Robbert hebben het toernooi weer georganiseerd. Het was wel weer leuk om te zien hoeveel 
plezier de jeugd kan hebben in het tafeltennis.  
Volgend jaar hopen we toch op minimaal 20 extra deelnemers. En dat er nog wat meer kinderen blijven 
hangen op de vereniging. 
 
Conclusie: Het aantal georganiseerde toernooien en bezochte toernooien is momenteel niet meer vol-
doende. Er moet meer georganiseerd worden om meer jeugd te trekken. 
 
Prestaties 1e jeugdteam: 
Wel is er gelukkig sprake van positieve ontwikkelingen met betrekking tot ons jeugdteam. Het jeugd-
team wordt steeds beter en traint nu mee met de senioren. Het 1e jeugdteam is kampioen geworden 
en is daarna meteen 2e geworden in Landelijk C. Een zeer goede prestatie van de jongens 
 
Jeugdleden: 

Het ledental is helaas dramatisch teruggelopen. En er zijn net niet genoeg recreanten die de stap willen 
zetten om te gaan spelen in competitieverband. Ook zijn er nog nauwelijks nieuwe aanmeldingen.  
Daar tegenover staat dat het niveau van de jongens die wel competitie spelen heel snel omhoog gaat.  
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4.2 Competitie 

Hieronder volgen de standen van 2017 en een kort verslag per team van het voorjaar 2018.  
 
Na het kampioenschap van vorig seizoen was het afwachten hoe de jongens het gingen doen met hun 
debuut in Landelijk C. Toch ging dat boven verwachting goed met een 2e plaats.  
Sterspeler Theerakant moest slechts één keer zijn tegenstander feliciteren en hij behaalde een 97% 
score. Vince behaalde knap een persoonlijk resultaat van 43%. Micha speelde iets minder dit seizoen 
en moest het doen met een persoonlijk resultaat van 30%. Een prachtige 2e plaats in Landelijk C. Een 
zeer knappe prestatie. Met Theerakant in zijn laatste seizoen is er een aanvraag gedaan voor Landelijk 
B. Hopelijk mogen ze daar ook nog laten zien of ze dat niveau ook aan kunnen.  
 

4.2.1 Najaar 2017 

 

4.2.2 Voorjaar 2018 

 
 

4.3 Toernooien 

Het afgelopen seizoen hebben de jongens meegedaan aan een aantal toernooien. In chronologische 
volgorde waren er eerst het Volendam Scholentoernooi, het HTC Opstaptoernooi, het Spirittoernooi en 
het AMVJ Opstaptoernooi. 

4.3.1 Volendam Scholentoernooi 

Op vrijdagmiddag 27 oktober 2017 vond het Volendammer scholentoernooi plaats. Om 13:00 uur kwa-
men 20 scholieren uit alle basisscholen bijeen in het clubgebouw “de Schemerpit” van onze tafelten-
nisvereniging. Victory ‘55 had de sportzaal, de batjes, de balletjes en ook nog de organisatie van het 
toernooi allemaal gratis ter beschikking gesteld aan de basisscholen.  
 
In de eerste kwartfinale nam Rob Sier het op tegen Rick de Boer. Na een spannende 1e game plaatste 
Rick zich toch vrij gemakkelijk en won hij met 10-12, 8-11 en 5-11. Stef Roeleveld speelde zijn kwartfi-
nale tegen Tim Tuijp. In een spannende wedstrijd viel alles toch de kant op van Tim en won hij zijn 
wedstrijd met 8-11, 10-12 en 9-11. In de partij Koen Steur tegen Dean Smit was het eigenlijk hetzelfde 
verhaal als in de vorige wedstrijd. Op de 2e game na werd alles met 2 puntjes verschil gewonnen, en 
zodoende ging Dean door naar de halve finale met 11-13, 3-11 en 9-11.  
De laatste kwartfinale ging tussen Milan Kluessien en Paul Tol. Milan wist in de eerste 2 games geen 
raad met de service van Paul en kon de wedstrijd niet meer omdraaien. Paul won zijn kwar tfinale met 
3-11, 2-11 en 13-15.  
 
In de 1e halve finale nam Rick de Boer het weer op tegen Tim Tuijp, net als in de voorgaande poule. In 
de eerste krachtmeting won Rick de partij nog vrij gemakkelijk, maar nu was het Tim die de wedstrijd 
naar zich toe trok. Hij plaatste zich voor de finale met 5-11, 9-11 en 6-11.  
De 2e halve finale ging tussen Dean Smit en Paul Tol. Ook deze wedstrijd werd in 3  games gespeeld 
en werd door Paul gewonnen met 4-11, 6-11 en 8-11.  
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In de troostfinale speelden dus Dean Smit en Rick de Boer voor de 3e plaats. Rick die in zijn poule nog 
alle wedstrijden won verdiende het zeker om met een beker naar huis te gaan en deed dat ook door te 
winnen met 11-13, 5-11 en 9-11.  
En zo werd de finale terecht gespeeld door Paul Tol en Tim Tuijp. Na een vliegende start van Paul was 
het Tim die meer grip op de wedstrijd kreeg en na 2 matchpoints niet te hebben benut toch de 1e plaats 
te pakken door te winnen van Paul met 11-4, 8-11, 3-11 en 11-13. 
 

 
 

4.3.2 HTC Opstaptoernooi  

Op zondag 9 november 2017 werd een toernooi georganiseerd voor de beginnende niet competitie 
spelende jeugd. Joey Koning, Huub Duyvendak en Floyd Hooft van Huysduynen hebben van onze 
vereniging daar aan meegedaan. Doordat het deelnemersaantal zo hoog was werd er niet alleen ge-
bruik gemaakt van de zaal van HTC maar ook van de zaal van Nieuw Vennep. Na de eerste ronde 
werden de deelnemers ingedeeld in een A, B of C toernooi. Floyd speelde mee in het C toernooi en 
behaalde daar de 1e prijs. Joey won in het B toernooi de 3e prijs en Huub pakte helaas net geen prijs 
in het A toernooi. Zeker een fantastische prestatie voor de eerste keer dat ze mee hebben gedaan aan 
een tafeltennis toernooi. 

4.3.3 Spirit Toernooi (Open Langedijker Kampioenschappen 2017) 

Voor een uitgebreide samenvatting en een foto van de prijswinnaars wordt verwezen naar de bladzij-
den 22 en 23 van dit verslag. 

4.3.4 AMVJ Opstaptoernooi 

Het AMVJ Opstaptoernooi was qua opzet vergelijkbaar met het HTC Opstaptoernooi. Ook hier werd 
onze vereniging vertegenwoordigd door Joey, Huub en Floyd.  
Bij AMVJ viel het deelnemersaantal wel iets tegen in vergelijking met het aantal bij HTC. Er werd in een 
A en in een B toernooi gespeeld. Floyd won verassend het B toernooi, en Joey en Huub kwamen tegen 
elkaar uit in de finale van het A toernooi. Joey is toch iets meer gegroeid in zijn spel en hij won de finale 
van Huub. Toch met 3 prijzen naar huis gekomen. Dat belooft wat.  
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4.4 Jeugdtraining 

De trainingsavonden zijn ook dit jaar weer verzorgd door trainer John Scott. De trainingen van John 
Scott beginnen ook bij de jeugd zijn vruchten af te werpen. Alle jeugdspelers krijgen steeds meer de 
slagen van John Scott onder de knie en dat pakt goed uit in de competitiewedstrijden. Met een 2e plaats 
in Landelijk C zie je dat de training zijn vruchten begint af te werpen.  
 
In verband met de drastische afname van het aantal jeugdleden en het gebrek aan nieuwe aanwas, is 
John tijdens het seizoen gestopt met de jeugdtraining. Het jeugdteam is vanaf dat tijdstip mee gaan 
trainen met de senioren. Jean Paul van Westen en John Bond hebben vervolgens de training voor de 
niet competitie spelende jeugd op zich genomen.  
Helaas heeft het gros van deze jeugdleden hun lidmaatschap opgezegd, waardoor het nu wel erg rustig 
is geworden. 
 

4.5 Toekomst 

Voor het seizoen 2018-2019 hebben we als jeugdbestuur een aantal doelstellingen.  
 

 Allereerst willen we dat het 1e jeugdteam nog Landelijk B gaat spelen. We gaan ze rustig “klaar 
stomen” voor de senioren.  

 Een ander doel is om weer zo snel mogelijk een tweede jeugdteam er bij te krijgen. Jeugdleden die 
mee gaan doen met de trainingen moeten zo snel mogelijk gevraagd worden of ze competitie willen 
gaan spelen. Dan is de kans dat ze verbonden blijven met de vereniging wellicht een stuk groter. 

 Verder willen we nog MJ Tafeltennis gaan uitnodigen. Zij geven tafeltennis demonstraties voor 
kinderen. Zij richten zich vooral op de jongere generatie, die nog niet echt een vaste sport hebben 
gekozen. Het is niet ondenkbaar dat als je in een vroegtijdig stadium hun interesse hebt gewekt, 
ze mogelijk als eerste kiezen voor het beoefenen van de tafeltennissport. 

 In tegenstelling tot dit seizoen willen we iets meer evenementen in eigen huis organiseren. Een 
idee is het organiseren van een open toernooi met jeugdleden van andere verenigingen uit de regio.  
Gelet op het lage ledental lijkt het leuker om een toernooi te organiseren met meer kinderen en dus 
met meer tegenstand. We denken dat dit voor de jeugd alleen maar goed is.  

 Ook ligt er het idee om een Open Huis te organiseren. We willen dan één keer per maand op 
zondag geopend zijn om de jeugd gratis te laten kennis maken met het tafeltennis.  

 Naast de toernooien in eigen huis willen we ook in ieder geval weer deelnemen aan toernooien 
voor de jeugd in de regio.  

 
We gaan er met z'n allen weer een mooi seizoen van maken!  
 
 
 
 
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of andere wijze zijn of haar bijdrage heeft gele-
verd! 
 
 
Stefan Zwarthoed 
Jean-Paul van Westen  
Robbert Taalen 
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5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2017-2018 

5.1 Algemene opmerkingen 

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 toegezon-
den. De leden die hun emailadres niet ter beschikking hebben gesteld, of degenen die niet beschikken 
over een emailadres, kunnen een kopie van het financiële jaarverslag (en de toelichting op het verslag) 
bij de penningmeester opvragen.  
 
We blikken terug op een positief financieel resultaat van € 4.380. Een stijging ten opzichte van het 
vorige boekjaar (+ € 381). Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de toelichting op 
het financieel jaarverslag.  
 

5.2 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthou-
der, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, 
sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan 
de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te onderne-
men: alles omtrent privacy uit te zoeken, te regelen en vast te leggen. Deze organisaties moeten 

zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale 
bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen 
zonder dat vreemden daar bij kunnen. 

Alles wat je binnen de AVG-wet geregeld moet hebben is onder te verdelen in vier hoofdgebieden. 

 Juridisch: je bent verplicht om zaken juridisch vast te leggen. Van geheimhoudingsverklarin-
gen, een officiële privacy policy tot aan contracten met je drukkerij en IT-partner. 

 ICT: zijn software- en virusscanners altijd up-to-date? Zijn er (veilige) back-ups om de per-

soonsgegevens te beschermen tegen verlies of ransomware? En is jouw cloud-oplossing wel 
Europees? Dit en meer moet je nagaan en goed regelen!  

 Organisatie-procedures: ook intern moet er van alles vastgelegd zijn. Heb je een procedure 
omtrent de gegevens van ex-leden? Ligt er vast wie waar toegang toe heeft? En weet je wat 
moet doen als er een usb-stick met persoonsgegevens kwijt is? 

 Opleiding: alle medewerkers/vrijwilligers moeten geïnformeerd c.q. opgeleid worden omtrent 

de wetgeving. Wat mogen zij wel en wat niet? Maar bovenal ook: wie wordt hier verantwoorde-
lijk voor en zorgt dat het ook bij nieuwe medewerkers gewaarborgd wordt.  

Welke acties hebben wij ondernomen 

Tafeltennisvereniging Victory ’55 heeft; 

1. Een zogenaamde AVG-verklaring en een Privacyverklaring opgesteld en per 25 mei 2018 gepubliceerd 
op onze website (http://www.victory55.nl/tafeltennis). In deze verklaringen is het volgende vastgesteld: 

 Wie verantwoordelijk is voor de registratie van de persoonsgegevens. 

 Welke gegevens vastgelegd worden. 

 Welke bewaartermijnen gehanteerd worden. 

 Welke beveiligingsmaatregelen genomen zijn ( toegangsbeveiliging, beveiliging tegen ongewenste 
inzage door derden, interne en externe uitwisseling van informatie) 

 Informatie met betrekking tot het inzagerecht, verwijdering en klachtenregeling. 
 
2. Intern beheersingsmaatregelen getroffen om daadwerkelijk te kunnen voldoen aan de AVG richtlijnen. 

Verwezen wordt naar de inhoud van voornoemde Privacyverklaring.  

 

TTV Victory ’55 verwerkt uw gegevens veilig en doet er alles aan om uw privacy te 
beschermen. We volgen hierin de regels van de wet 'Algemene Verordening Gege-
vensbescherming' (AVG). In onze privacyverklaring, die op onze website 
(http://www.victory55.nl/tafeltennis/bestuurspagina/avg-privacy) is gepubliceerd, 
leest u hier alles over. 

 

 

http://www.victory55.nl/tafeltennis/bestuurspagina/avg-privacy
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5.3 Ledenadministratie 

5.3.1 Ontwikkeling ledenbestand  

In voorgaande jaarverslagen zijn de beweegredenen voor de renovatie van onze accommodatie be-
schreven. Wij verwachtten destijds een positief effect op het ledenaantal. Deze verwachting dient he-
laas naar beneden te worden bijgesteld, althans voor wat betreft  het aantal jeugdleden.  
In het afgelopen seizoen zijn er per saldo 4 leden bijgekomen. Helaas is het aantal jeugdspelers gede-
cimeerd. Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichting op het financiële jaarverslag.  
 

5.3.2 Contributie seizoen 2018-2019 

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 87% van onze leden hun mede-
werking hebben verleend.  
 
De leden die een machtiging hebben afgegeven hoeven verder geen actie te ondernemen. Het verschuldigde 
bedrag wordt rond 15 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.  
 

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. De opbrengst van het afgelopen seizoen 
ad. € 10.718 is afgenomen (- € 959) ten opzichte van het vorige seizoen.  
We worden momenteel gesteund door 59 sponsoren (-3). We hebben helaas afscheid moeten nemen 
van 4 sponsoren. Verder mochten wij 1 nieuwe sponsor verwelkomen.  
 
 
 

Alle sponsors worden wederom hartelijk bedankt voor de financiële bijdrage in het afgelopen seizoen. 
Zonder hun steun is onze vereniging niet in staat om haar begroting rond te krijgen en haar doelstellin-
gen te verwezenlijken. 
 
 
 
De sponsorcommissie ( Edwin Karregat, Simon Jonk en Jan Sier) wordt wederom bedankt voor hun 
inzet en betrokkenheid. Grote klasse! 
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5.4.2 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors 

 

5.5 Slotopmerkingen 

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

Theo Kemper 
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6 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 
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Voorzitter: Jacques van Westen De Kust 6  1132 KE Volendam 06-51578696 j.van.westen@ziggo.nl

Secretaris: Simon Jonk GLADIOLENSTRAAT 10, 1131 JS  VOLENDAM 06-30727047 simonjonk1@gmail.com

Penningmeester: Theo Kemper Leendert Spaanderlaan 57 1132 BP Volendam 06-40512706 theokemper84@gmail.com

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

Jeugdbestuur: Robbert Taalen JOHANNES VERMEERHOF 6 1132 TH Volendam 06 46432612 Robberttaalen@hotmail.com

Jeugdbestuur: (webmaster) Stefan Zwarthoed DICK TOLSTRAAT 90 1132 KL Volendam 06-15587422 stefan_zwarthoed@hotmail.com

Jeugdbestuur: Jean Paul van Westen PINKEWAD 20 1132 NC VOLENDAM 0622139375 jean_paulvanwesten@hotmail.com

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

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