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Uitnodiging aan de leden van de tafeltennisvereniging Victory’55 tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in onze eigen accommodatie “De Schemerpit” op:
Vrijdag 28 juni 2019 om 20:00 uur
1

Agenda
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 juli 2018

3.

Jaarverslag van de secretaris.

4.

Jaarverslag van de jeugdcommissie.

5.

Verslag van de kascontrolecommissie (Siem Jonk, Jan Sier en Marco Sombroek).

6.

Verslag van de penningmeester.

7.

Huldiging van de jubilarissen.
Janneke Hoogland (25jr), CGM Schilder (25jr), Theo Zwarthoed (25jr) en Theo Kemper (25jr).
De aanwezigheid van de jubilarissen wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld.

8.

Huldiging van de kampioenen.
Zie hiervoor de eindstanden van de najaarscompetitie 2018 en de voorjaarscompetitie van 2019. De aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld.

9.

Bestuursverkiezingen.
Theo Kemper (penningmeester) en Richard Buys (PR) zijn aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het bestuur aanmelden.

10. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie.
Nvt.

11. Wvttk.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
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2
2.1

Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 13 juli 2018.
Opening.

Om 20.00 uur opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen van
harte welkom.
32 leden hebben zich gemeld voor het bijwonen van de vergadering. Het voltallige bestuur was aanwezig. Leden die zich vooraf hadden afgemeld waren: Janneke Hoogland, Jon de Lange en Sander Zwarthoed.

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze vereniging. Het
jaarverslag ziet er weer prima uit en was én is een genot om te lezen of alleen maar om door te bladeren. Veel
wetenswaardigheden en opgemaakt met logo`s van al onze sponsoren en leuke plaatjes. Complimenten aan
de makers van het prachtige jaarverslag dat geraadpleegd kon worden op onze site.
Het financieel verslag over het afgelopen jaar geeft aan dat wij het als kleine vereniging heel goed doen. De
laatste jaren laten steeds een winst zien en het afgelopen boekjaar was deze winst bijna €4.400 en is onze
vermogenspositie meer dan gezond. Op de lening die door de gemeente werd verstrekt voor de renovatie van
een aantal jaren geleden, is €20.000 afgelost.
Recentelijk is er een energiescan van onze accommodatie gemaakt. Op voorspraak van onze gemeente kon
iedere vereniging hier zich voor aanmelden. De kosten werden gedragen door de gemeente. Vreemd dat er
zich maar vier verenigingen hiervoor hadden aangemeld waaronder dus Victory`55. Het adviesrapport is net
ontvangen dus het bestuur moet zich nog buigen over de aanbevelingen.
Teams promoveerden en degradeerden maar zonder andere teams tekort te doen, was het mooi om te zien
dat ons vlaggenschip zich wist te handhaven in de 3 e divisie. Ons enige jeugdteam presteerde prima. Voor het
komende seizoen hebben we echter wel een groot probleem. Theerakant Manyam krijgt geen dispensatie meer
van onze bond om uit te komen voor het 1 e jeugdteam en dit betekent dat ons jeugdbestuur naarstig op zoek
is naar een oplossing voor de twee overgebleven spelers Micha Tol en Vince Schilder. Daarnaast zal de aanwas
hoog op de agenda van het jeugdbestuur komen te staan want het aantal jeugdleden is tot een dieptepunt
gedaald.
Bestuurlijk gaat het in de afdeling iets beter want tijdens de afdelingsvergadering bleek Arjen Kreike van TTV
US zich beschikbaar te hebben gesteld als voorzitter.
Ook wil ik nog even aandacht vragen voor de kantinediensten. Na het spelen dient het team dat kantinedienst
heeft direct achter de bar plaats te nemen dus niet eerst uitgebreid napraten met de tegenstanders.
In het afgelopen seizoen moesten wij helaas afscheid nemen van Sijmen Zwarthoed. Hij werd 76 jaar. Een graag
gezien lid op de vereniging en speciaal bij de bappen. Ondanks dat Sijmen groot en sterk was, kon hij het niet
winnen van zijn ziekte. Zoals op de overlijdenskaart stond vermeld: “De grote beer, hij is niet meer”. Laten wij
allen één minuut in stilte onze markante Sijmen gedenken.
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2.2

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2017.

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen van 16-06-2017. 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. 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 najaarscompetitie 2017 werd het kampioenschap in de
1e klasse behaald en daardoor mochten de jongens in de voorjaarscompetitie 2018 uitkomen in de landelijke
competitie. Een uitmuntende prestatie.
Bij de senioren waren er dit jaar zes kampioenschappen te vieren.
 In de najaarscompetitie 2017 werden team 1 en 7 kampioen.
 In de voorjaarscompetitie 2017 werden team 3, 4 en 5 kampioen. Felicitaties voor alle teams.
Gezien al deze kampioenschappen blijkt wel dat onze trainer John Scott een goede invloed heeft op onze leden. Ook volgend seizoen is hij weer van de partij.
Ook de jubilarissen werden gehuldigd. Dit jaar waren er drie die hun jubileum konden vieren.

Johan Molenaar is 25 jaar lid waarvan het grootste gedeelte steunend lid. Ondanks dat Johan geen tijd heeft
om competitie te spelen is hij toch al die jaren lid gebleven om zo betrokken te blijven bij de vereniging. Ook
is Johan al enkele jaren sponsor en hangt het reclamedoek met zijn bedrijfslogo JM Afbouw aan de buitengevel.
Johan hartelijk dank voor alle steun de afgelopen jaren.
Ook Leon van Vlaanderen is al 25 jaar lid. Leon is al jaren een vaste steunpilaar in de hogere teams. Ook afgelopen seizoen speelde hij in het 2 e team in de overgangsklasse en behaalde weer een hoog percentage van
67%. Chapeau! Je betrokkenheid bij onze vereniging blijft niet alleen bij het tafeltennisspel. Tijdens de grondige renovatie van vier jaar geleden heb je heel wat meters pro deo gestukadoord. Heel veel dank daarvoor.
Lia van Westen-Karregat was 16 jaar toen zij begon met tafeltennis bij onze vereniging en is nu dus 40 jaar lid.
Heden ten dage is zij nog het enige competitie spelende vrouwelijke lid. Achter de tafel ondergaat zij een metamorfose en dan is Lia niet voor de poes. Naast het tafeltennis is zij ook zeer betrokken bij haar vereniging
zoals zij het zelf zegt. Het regelen en ook zelf meedraaien van de bardiensten op zowel de vrijdagavonden als
de zaterdagen, ze draait haar hand er niet voor om. Lia bedankt voor je inzet en betrokkenheid bij onze vereniging.
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2.6

Verslag van de kascontrolecommissie.

Het verslag werd in de zaal verspreid namens de kascontrolecommissie bestaande uit Stefan Koning, Jack
Groot en Siem Jonk.
Stefan neemt het woord en doet verslag.
De door Theo opgestelde stukken zijn nauwkeurig gecontroleerd, vooral de inkomsten, kas - en banksaldi en
aansluitingen met de balans. De uitgaven en stortingen zijn steekproefsgewijs gecont roleerd. 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 gestegen met € 381 ten opzichte van vorig jaar. De winst in
het seizoen 2017/2018 bedraagt € 4.380.
Per 30 april 2018 heeft onze vereniging 114 leden. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een stij ging van 4
leden. Om onduidelijke redenen is het aantal jeugdleden met 7 verlaagd, terwijl er alles aan wordt gedaan om
de jeugd het naar de zin te maken. Ook blijkt dat bij ons de vergrijzing een rol speelt. Het ledenbestand bestaat
voor 48% uit leden jonger dan 50 jaar en voor 52% uit vijftigplussers.
We worden momenteel gesteund door 59 sponsoren. We hebben afgelopen jaar helaas afscheid moeten nemen van 4 sponsoren en mochten 1 nieuwe sponsor verwelkomen. Door deze afname is het ontvangen sponsorgeld gedaald ten opzichte van vorig jaar.
De liquide middelen ten opzichte van vorig jaar zijn gestegen met bijna € 6.000.
Wij zien 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 en 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. Wederom een groot compliment
richting de mensen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.
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.

Jack Groot en Stefan Koning zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Jan Sier en Marco Sombroek melden zich aan om hun plaats voor de komende drie jaar in te nemen.

2.8

Verslag van de penningmeester.

Theo Kemper geeft een 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 drie bestuursleden aftredend.
Secretaris Simon Jonk en jeugdbestuursleden Stefan Zwarthoed en Robbert Taalen waren aftredend. Simon
en Robbert stelden zich weer herkiesbaar maar Stefan gaf te kennen om te stoppen als jeu gdbestuurslid. Voor
Stefan had John Bond zich aangemeld als vervanger in het jeugdbestuur. Hij werd met applaus begroet en werd
evenals Simon en Robbert aangesteld voor de komende drie jaar.
Drie jaar geleden trad Stefan Zwarthoed toe tot het jeugdbestuur. Hij had als doelstelling om onze jeugd naar
een hoger niveau te tillen zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Dat eerste is zeker gelukt maar dat laatste helaas
niet.
Omdat de doelstellingen niet zijn gerealiseerd, wil hij het stokje wilde doorgeven aan iemand anders. Dit toont
grote klasse en realiteitszin en daar hebben we grote waardering voor.
Gelukkig blijft hij betrokken bij onze vereniging om zo een voorbeeld te zijn voor de jeugd maar ook voor diverse senioren die genieten van zijn spel. Daarnaast is hij uitvoerend webmaster van onze site en weten wij dat
onze vereniging altijd een beroep op hem kan doen. Stefan bedankt voor je inzet in de afgelopen drie jaren.
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2.10 Rondvraag.
Marco Sombroek.
Marco is al jaren sponsor en meldt dat hij zijn contract wil openbreken en verhogen met een heel mooi
bedrag en weer verlengen voor drie jaar. Dit onder de voorwaarden dat het bedrag wordt aangewend
om nieuwe (jeugd) leden te werven. Ook vraagt Marco wat er nu gedaan wordt om jeugdleden te werven en komt zelf ook met enkele suggesties. Jean-Paul van het jeugdbestuur reageert hierop en zal de
aanbevelingen van Marco ter harte nemen en uitwerken met de rest van het jeugd bestuur.
Edwin Karregat.
Vraagt: hoe is de status c.q. verhouding met de Dartvereniging? J acques meldt dat die er niet meer is.
Er wordt geen competitie meer gespeeld en de sleutels zijn ingeleverd. De borden blijven hangen voor
eigen gebruik.
Edwin springt ook in op wat zijn voorganger Marco al heeft aangekaart wat betreft de jeugd. Hij stelt
voor om de nadruk te leggen op vooral de jongere jeugd en bijvoorbeeld een game hoek te creëren en
meer toernooien te organiseren. Ook de bappen vragen om op een ander dag dan de woensdag te
gaan spelen. Woensdagmiddag heeft de jeugd vrij en dan moet de zaal beschikbaar zijn. Jean-Paul
reageert weer met het gegeven dat de hulp wordt ingeroepen van MJ Sport. Die hebben ervaring met
dit soort zaken en zullen proberen om meer jeugdleden te werven.
Edwin reageert hier weer op, wanneer het lukt om minimaal 25 deelnemers bij het eerst volgende
toernooi binnen te halen stelt hij €10 per deelnemer ter beschikking. Bij dit aanbod sluit ook Johan
Molenaar zich aan en hij geeft ook €10 per deelnemer om dit geld te gebruiken om nieuwe jeugdleden
innen te halen.
Tevens stelt Edwin nog eens €250 ter beschikking wanneer het lukt om volgend seizoen weer een
jeugdteam op te stellen die uitkomt in de competitie.
Richard Buys.
Richard meldt dat het handicaptoernooi gehouden zal worden in de 1e vrije week van de najaarscompetitie en de clubkampioenschappen in de eerste of tweede week voorafgaand aan de voorjaarscompetitie.
De robot is stuk en Richard vraagt of die nog wordt gemaakt. Daar wordt aan gewerkt want die willen
we wel ter beschikking houden.
Ook vraagt Richard of er iets gedaan kan worden aan de kabelgoot want hij slaat nogal eens een balletje op zijn rand zodat die boven op de goot blijven liggen. Crelis Pok oppert om er een touwtje aan
te binden zodat hij ze niet meer kwijt raakt.
Aaffien Hoogland.
Vraagt waarom de jaarvergadering zo laat wordt gehouden en moet die niet binnen een bepaalde tijd
na het seizoen plaats vinden. Ook vraagt zij hoe het gaat met de foto`s van overleden leden, van sommige staat er wel een foto en van anderen weer niet.
Voor wat betreft de datum voor het houden van de Algemene Ledenvergadering kan het volgende
worden opgemerkt. In de statuten is vermeld dat de vergadering binnen een acceptabele tijd moet
plaatsvinden. De huidige datum voldoet aan dit criterium.
Foto’s van overledenen worden geplaatst op basis van de individuele wensen van de nabestaanden en
familie.
Jon de Lange.
Wil ook sponsor worden maar hoeft geen bord. Het geld ziet hij graag besteed worden om meer jeugd
te werven voor bijvoorbeeld een jeugdtrainer.
Naar aanleiding hiervan melden er spontaan nog enkele nieuwe sponsors zich aan. Kees en Henk en
ook vishandel Kees Sier willen sponsor worden.
Geeft tevens aan dat er vocht vanuit het plafond is geconstateerd.
Dit is waarschijnlijk condens die wordt veroorzaakt door het luc htverversingssysteem.
Simon Jonk.
Vraagt of de leden tijdens de competitiewedstrijden clubkleding willen dragen. Het is geen gezicht al
die verschillende shirtjes.
Ook meldt hij dat de eerste competitiewedstrijd gelijk valt met de kermis zodat die wedstri jden verzet
moeten worden. De thuiswedstrijden worden op donderdag voor kermis gespeeld. De uitwedstrijden
dienen eventueel in overleg met de tegenstanders te worden verplaatst.
De vereniging is ook bezig met verduurzaming. In samenwerking met de gemeente en de instantie
Sportstroom wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om mee te gaan in de vergroening.
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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 en vraagt tevens om versterking van de evenementencommissie. Die bestaat nog maar uit twee leden, Krelis Kwakman en hijzelf. Jack Groot meldt zich aan om te
helpen.

Notulist: Simon Jonk

2.11 Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 en bedankt iedereen voor hun komst. In het bijzonder worden
alle vrijwilligers wederom 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.

14

3

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2018-2019

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.
 De teamresultaten waren redelijk maar er was sprake van wisselend succes.
 De toernooien waren zeer in trek met een mooi deelnemersveld. Een groot succes door die vele deelnemers en de schitterende wedstrijden.
 Er was tot kort voor het einde van dit seizoen geen vuiltje aan de lucht voor wat betreft het onderhoud van
onze accommodatie. We zijn echter onaangenaam verrast door het feit dat de speelvloer in de zaal ernstige gebreken vertoonde, waardoor er direct rigoureus moest worden ingegrepen. Expert Jon de Lange
heeft geconstateerd dat de gehele ondervloer verrot is en dat de oorzaak gezocht moet worden i n een
gebrek aan ventilatie onder de vloer. Hiervoor dient uiteraard een passende oplossing te worden gevonden.
De gehele boven- en ondervloer is met behulp van vrijwilligers (waarvoor onze dank) inmiddels compleet
verwijderd inclusief de steunbalken. Momenteel wordt er actie ondernomen voor de herstelwerkzaamheden. We houden onze leden t.z.t. op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

3.1.1

Competitie

De competitie verliep dit jaar wisselend succesvol.
Najaarscompetitie
Vooral de najaarscompetitie verliep niet geheel naar wens. Er werden twee teams kampioen maar daar stonden
vier degradaties tegenover. Team 1 kon het net niet redden in de landelijke 3e divisie en ook team 2 moest een
stapje terug doen uit de overgangsklasse. Ook team 6 en 7 (tweede klasse) misten de boot. Zij moeten het
volgende seizoen deze misstappen weer goedmaken.
Wat ons wel weer hoopvol stemde waren de kampioenschappen van team 4 in de hoofdklasse en van team 8
in de derde klasse. Vooral het onverwachte kampioenschap van team 4 was een hoogtepunt in deze competitie.
Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie verliep ook niet echt om over naar huis te schrijven. Er was sprake van drie teams die
niet konden ontsnappen aan degradatie. Slechts één team werd kampioen. Heel zuur was het mislopen van
het kampioenschap van het 1e team. In de laatste wedstrijd maakte slechts één extra gewonnen partij het
verschil in de kampioenswedstrijd tegen Rapidity 1 (76 punten tegen 74 punten). Ook jammer was de degradatie van team 2 in de overgangsklasse, maar dat was niet echt onverwacht. Team 6 kon het in de tweede klasse
niet bolwerken en ook team 8 moest capituleren in de vierde klasse. Zoals gezegd werd maar één kampioenschap gevierd en wel door team 7. Die staken volgens verwachting met kop en schouders boven de rest uit,
met als uitschieter de 100% van Berry Molenaar.

1e team
Najaarscompetitie 2018 (hierna Njc_2018)

Het 1e team bestaande uit Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen en John Bond had het wederom zwaar in de
landelijke 3e divisie. Ondanks de vele trainingsuren kwamen ze soms net tekort hoewel Stefan toch keurig 55%
scoorde. Ook Robbert draaide goed mee met 40%, maar John kon het mede door ziekte en lichamelijke klachten deze keer niet bolwerken en scoorde 28%. Door deze tegenslag konden de jong ens met maar een paar
punten verschil degradatie net niet ontlopen. Volgend seizoen met Theerakant in de ploeg zal er zeker weer
gestreden worden om het kampioenschap in de Overgangsklasse.
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Voorjaarscompetitie 2019 (hierna Vjc_2019)

Zoals al hiervoor is vermeld, streed het 1e team in de voorjaarscompetitie weer mee om het kampioenschap.
In de gehele competitie was er sprake van “stuivertje wisselen” met Rapidity als we het hebben over de eerste
plaats in de poule. In elke wedstrijd werd fel gestreden om de punten, want elk punt kon het verschil maken
aan het einde van de rit. Toch bleef het zo spannend dat uitgerekend in de laatste wedstrijd de twee teams het
in een onderling gevecht moesten uitmaken wie er met de promotie vandoor zou gaan. Na een gelijk opgaande
strijd was het misschien wel het dubbelspel dat de beslissing bracht. De einduitslag werd 4-6 en dat zou eigenlijk andersom moeten zijn. Heel jammer en daarmee spatte de droom om weer landelijk te gaan spelen uit
elkaar. Volgend seizoen gaat dat zeker lukken want met Theerakant in de gelederen, die met zijn debuut in het
eerste gelijk 88% scoorde, kan het alleen nog maar beter worden. Ook John Bond was dit seizoen in bloedvorm
en behaalde 86% en ook Stefan scoorde goed met 71%. Robbert had een wisselend seizoen met een slecht
begin maar kwam in de tweede helft weer in vorm en eindigde op 52%.

2e team
Njc_2018

Het 2e team, bestaande uit Leon van Vlaanderen, Michel Guijt, Jaap Karregat en Mike Reuvers , was het deze
keer niet gegund zich te handhaven in de hoogste afdelingsklasse. Zij moesten met maar een paar punten
verschil genoegen nemen met de laatste plaats in de poule. Hoewel Leon een sterk seizoen speelde met 12 uit
18 gewonnen wedstrijden (67%), bleven Michel en Jaap daar ruim van verwijde rd. Michel haalde niet meer dan
43% en Jaap 33%. Mike kwam niet veel aan trainen toe en speelde ook maar twee wedstrijden mee maar kon
geen partij winnen en daarmee was degradatie een feit.
Vjc_2019

Het tweede team had na het kampioenschap van het toen nog vierde team nu dus een andere samenstelling.
Doordat Theerakant was doorgeschoven naar het eerste vulde Michel Guyt dat gaatje op. Samen met Jean Paul van westen, Jacques van Westen jr en Ryan Loch ging hij de strijd in de Overgangsklasse aan. Dat was
eigenlijk van het begin af aan een verloren strijd. Het was afzien geblazen en het was iedere wedstrijd net niet.
Behalve Michel kwam niemand boven de 50% en die heb je echt nodig voor handhaving. Moe gestreden gaat
het team er volgend seizoen weer tegenaan.
3e team
Njc_2018

Het 3e team bestaande uit de jongens van buiten, Remko Mulder, Wilco Roes, Edwin Roumimper en Bojan
Segic, heeft weer een prima prestatie geleverd door zich te handhaven in de Hoofdklasse. Ondanks het lage
scoringspercentage van Wilco en Edwin, was het toch voldoende voor dit seizoen. Bojan en Remko waren weer
goed op dreef en scoorden respectievelijk 71% en 60%. Het spande er nog even om maar uiteindelijk wisten ze
zich ruimschoots te handhaven.
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Vjc_2019

Ook het 3e team had deze speelronde een andere samenstelling door een samenvoeging van twee teams uit
de voorgaande competitie. Leon van Vlaanderen, Mike Reuvers, Jaap Karregat, Jon de Lange, Siem Tol en Kees
Kwakman vormden nu een team in de Hoofdklasse, dat serieus mee zou kunnen doen voor het kampioenschap.
Alleen Leon wist echter de verwachtingen waar te maken met een score van 90%. Jaap, Mike en Jon bleven
daar iets achter hangen met percentages tussen de 43% en 58%. Helaas kreeg Siem te maken met lichamelijke
klachten en wist daardoor in de twee gespeelde wedstrijden geen punten te scoren. Kees heeft helemaal niet
gespeeld en zodoende bleven de mannen steken op een toch nog verdienstelijke derde plaats.
4e team
Njc_2018

Het 4e team met de spelers Jean-Paul van Westen, Jacques van Westen jr., Ryan Loch en Theerakant Manyam
stoomde na het goede seizoen van vorig jaar, dat beloond werd met het kampioenschap in de 1e klasse, ook
dit seizoen door naar de hoogste regionen. Een prima prestatie dat wederom beloond werd met een sensationeel kampioenschap in de Hoofdklasse. Door de topprestatie van Theerakant (90%) maar ook van Ryan en
Jacques jr ,die ruim boven de 50% scoorden, bleven ze Amsterdam 78 net voor met twee punten verschil. Ook
Jean-Paul deed een duit in het zakje en bleef net onder die 50% steken. Al met al een bijzonder goede prestatie.
Vjc_2019

Het vierde team, ditmaal met de spelers die in het vorig seizoen nog het derde team vertegenwoordigden,
Bojan Segic, Remko Mulder, Wilco Roes en Edwin Roumimper, speelt al geruime tijd samen en was ook dit
seizoen goed bezig in de Hoofdklasse. Toch werd het op het eind nog spannend omdat in de laatste wedstrijden
enkele spelers om uiteenlopende redenen waren verhinderd. Zodoende kwam de dreiging van degradatie zomaar in zicht. Het lag in de laatste wedstrijd zo dicht bij elkaar dat van alles nog mogelijk was. Gelukkig kon er
in de laatste wedstrijd in de sterkste opstelling gespeeld worden en werd er een ruime overwinning behaald.
Daardoor werd er nog een knappe tweede plaats uit het vuur gesleept. Bojan was weer ijzersterk met een percentage van 85% gevolgd door Remko met 62%. Wilco en Edwin bleven daar een stuk achter m et respectievelijk 27% en 14%.
5e team
Njc_2018

Het 5e team bestaande uit Kees Kwakman, Siem Tol Moos, Jon de Lange en Frank Zwarthoed speelde een
stabiele competitieronde in de eerste klasse, maar kon niet doordrukken naar het kampioenschap. Kees was
weer goed op dreef met 81% en ook Jon en Moos waren aan elkaar gewaagd met ieder 57%. Frank kon het niet
bolwerken in dit geweld en kwam teleurstellend uit op een schamele 15%. Toch gaat dit team zonder Frank
volgend seizoen in de hoofdklasse spelen samen met de jongens van team 2.
Vjc_2019

Het vijfde team, met ditmaal Jacques van Westen senior, Micha Tol, Vince Schilder, Stefan Koning en Theo
Kemper in de gelederen, moest aan de bak in de tweede klasse. Doordat Theo al snel met een rugblessure
uitviel, moest Jacques het voorbeeld geven aan de drie jonge medespelers ( Micha en Vince zijn officieel nog
jeugdspelers). Dat deed hij met verve en hij speelde als in zijn jonge jaren. Jacques nam de jeugd op sleeptouw
en ze speelden zelfs nog lang mee voor het kampioenschap. Helaas was dat nog te hoog gegrepen maar dat er
veel potentie in dit team zit staat vast en daar gaan we nog veel van genieten. Jacques speelde een heel goed
seizoen en behaalde 78% gevolgd door de rest met percentages van tussen de 47% en 58%.
6e team
Njc_2018

Het 6e team bestaande uit Kees Plat, Berry Molenaar, Simon Jonk, Jan Kwakman, Edwin Karregat en Stefa n
Koning ging vol goede moed van start in de tweede klasse, maar het was opnieuw een seizoen van afzien.
Ondanks de versterking van Stefan wisten zij zich, in tegenstelling tot vele voorgaande jaren, niet te handhaven. Stefan en Berry wonnen hun partijen nog wel en scoorden respectievelijk 67% en 57%, maar Simon en
Kees bleven daar ver van verwijderd. Vooral Kees viel door de mand en wist maar drie wedstrijden te winnen.
Volgend seizoen maar weer een gooi doen naar het kampioenschap in de derde klasse.
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Vjc_2019

Door het vorig seizoen behaalde kampioenschap had het zesde team stuivertje gewisseld met het nu zevende
team. Zhang Cheol, Nico Buijs, Mitchell Jonk, Sander Zwarthoed en Jaap Kwakman gingen het proberen in de
tweede klasse. Dat was toch even slikken want het kwaliteitsverschil tussen de derde en tweede klasse is toch
nog behoorlijk. Zelfs Zhang had het zwaar en wist met moeite 36% te scoren. De rest van de mannen scoorden
tussen de 20% en 30%, waar Sander zelfs bleef steken op 0%. Geen enkele wedstrijd werd gewonnen en
daarom volgend jaar maar weer lekker spelen in de derde klasse.
7e team
Njc_2018

Het 7e team met Theo Kemper, Jacques van Westen, Jack Groot en Richard Buijs had het evenals voorgaande
jaren weer zwaar te verduren in de tweede klasse. Mede door blessures van de spelers was het onbegonnen
werk om te proberen zich te handhaven. Met invallers of soms met zijn tweeën werd alles uit de kast gehaald
maar het mocht niet baten. Met een ruime achterstand kon de degradatie niet meer worden afgewend. Jacques
stond na een paar gespeelde wedstrijden nog op 58% maar moest toen afhaken met een rugblessure. Theo
behaalde nog 50% maar de rest kon niet bijblijven.
Vjc_2019

Het zevende team, met de spelers Berry Molenaar, Kees Plat, Simon jonk, Jan Kwakman en Richard Buijs, had
na de degradatie in het vorige seizoen zijn zinnen weer gezet op het kampioenschap. Na slechts enkele wedstrijden bestond er geen twijfel meer of dat ook zou lukken. Berry zou wel even 100% halen en dat is hem nog
gelukt ook. Gefeliciteerd Berry. In zijn kielzog werd Kees meegesleept en hij verloor slechts één partij. Simon
liet nog wel een paar steekjes vallen maar haalde ook een heel hoog percentage van 86%. Richard en Jan bleven
daar toch wel ver van verwijderd, maar als je met 30 punten voorsprong op de nummer twee kampioen wordt
ben je als team toch wel veel te sterk voor de derde klasse. Volgend seizoen gewoon weer meedoen in de
vertrouwde tweede klasse.
8e team
Njc_2018

Het 8e team, bestaande uit Nico Buijs, Sander Zwarthoed, Mitchell Jonk, Zhang Cheol, Jaap Kwakman en Vince
Schilder, was duidelijk de sterkste in deze poule in de derde klasse. Met maar liefst negentien punten voorsprong op de naaste concurrenten werd met twee vingers in de neus het kampioenschap behaald. Ze g aan het
nu in de tweede klasse proberen en dat zien ze met het volste vertrouwen tegemoet.
Nico kon maar een paar wedstrijden spelen maar haalde wel de volle poet binnen en bleef op 100% staan. De
rest van het team bleef echter in het spoor en zij behaalden allemaal een dikke voldoende met percentages
tussen de 55% en 76%.
Vjc_2019

Voor het achtste team, bestaande uit Lia van Westen-Karregat, Ab Jonk, Mark Schilder, Peter Mooijer en Frans
Brocken, was het weer een zwaar seizoen in de vierde klasse. Na het wegvallen van Zhang in het vorige seizoen,
en nu ook Siem Jonk vanwege tijdgebrek, moest Lia de kar trekken. Lia presteerde naar behoren maar zonder
de steun van haar teamgenoten is het vechten tegen de bierkaai. Lia behaalde nog 46% terwijl de rest daar ver
van verwijderd bleef met als slechtste resultaat de 0% van Peter en Frans. Misschien mogen ze het in het volgend seizoen weer proberen in de vierde klasse. Anders er maar weer voor gaan in de vijfde klasse.
Voor de eindstanden en de persoonlijke percentages verwijs ik naar het competitieoverzicht in dit jaarverslag.
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3.1.2

Clubgebouw

Openstellen kantine
Net als in het vorige jaar is het gelukt om de kantine draaiende te houden tijdens de opengestelde tijden. Op
de vrijdagavonden is de kantinedienst (conform het door Lia opgestelde schema!) heel goed opgepakt. De
bezetting op de overige avonden werd net als in het vorige seizoen ingevuld door de dan aanwezige leden,
meestal de vertegenwoordigers van het jeugdbestuur en vooral John Bond.
Alle leden en vrijwilligers die daar aan hebben meegewerkt worden hartelijk bedankt.
Onderhoud
Er waren dit seizoen geen noemenswaardige werkzaamheden noodzakelijk en uitgevoerd.
Er zijn in april 2019 echter wel problemen met de zaalvloer geconstateerd. Dit probleem wordt op korte termijn
aangepakt. In Bijlage A is een uitgebreid verslag met foto’s uit de Nivo van 7 mei 2019 opgenomen waarin
uitgebreid op het probleem wordt ingegaan.
Energiekosten
Verwezen wordt naar de specificatie in het financiële jaarverslag

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 heeft sinds een aantal jaren een trainer aangesteld zodat alle leden, zowel de jeugd als de senioren, onder professionele begeleiding kunnen trainen. 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 bespro ken en in onderlinge samenspraak kwam men altijd weer tot een oplossing.
Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend.
Penningmeester Theo Kemper en pr man Richard Buijs moeten volgens de statuten aftreden.
Beide heren hebben aangegeven om zich herkiesbaar te stellen.
Het jeugdbestuur 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.

3.2.2

Shirtsponsoring

Van shirtsponsor Kras Recycling ontvingen wij wederom een bijdrage waarvoor uiteraard onze hartelijke
dank.
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3.2.3

Reclameborden (bordsponsoring)

De bordsponsors waren ook dit jaar een belangrijkste bron van inkomsten. Na de vorige verbouwing waren
diverse sponsors bereid om onze club te steunen. Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering hebben zich
weer enkele nieuwe sponsors aangemeld om een bijdrage te leveren en zo de vereniging 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.
Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelijk bedanken.
3.2.4

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.

3.3

Grote Clubactie

Het afgelopen jaar bracht de Grote Clubactie weer een mooi bedrag op. Theo Kemper, Simon Jonk en Frans
Brocken zorgden als vanouds voor de verkoop aan de leden.
In onze verkochte serie vielen opnieuw geen grote prijzen. Via een interne verloting zijn wederom 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.

3.4

Klaverjassen

Er is dit jaar geen klaverjastoernooi georganiseerd.
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3.5
3.5.1

Toernooien
Gerrit Kwakman Handicaptoernooi

Op zaterdag 20 oktober 2018 ging om 13:00 uur het jaarlijkse handicaptoernooi van start voorafgegaan
door een loting van de diverse poules. Uit “de emmer” werden uit de namen van twintig deelnemers
drie poules ingedeeld. Voor het eerst werd dit jaar de handicap bepaald door de persoonlijke rating.
Deze rating werd vastgesteld op basis van de behaalde competitieresultaten van de deelnemers. Zo kon
het gebeuren dat zelfs spelers uit hetzelfde team met een aanmerkelijk verschil in punten moesten beginnen, maar iedereen was het erover eens dat dit de eerlijkste manier was om de handicap te bepalen.
Net als in alle voorgaande edities waren er ook dit jaar weer enkele verrassende uitslagen te zien. Toch
gingen veelal de meest voor de hand liggende spelers door naar de volgende ronde. Maar Frank Zwarthoed bijvoorbeeld steeg in de kwartfinales boven zichzelf uit tegen Michel Guyt en won nipt in een
mooie partij op het scherpst van de snede (21-16, 18-21, 21-19). Maar ook Mitchell Jonk bleek naast een
dodelijke backhand ook nog eens prima te kunnen verdedigen. Hij kon het echter net niet bolwerken
tegen Manyam Theerakant.
Op de andere tafels moest Jaap Karregat het opnemen tegen Jean-Paul van Westen en dat ging hem
goed af (21-18, 21-12). Daarnaast moest Stefan Zwarthoed het opnemen tegen teammaat John Bond.
Stefan had niet veel moeite om John te verslaan (21-13, 21-16).
Nu de deelnemers in de halve finales bekend waren ging iedereen er eens goed voor zitten. De drie
resterende partijen werden allemaal op de eerste tafel afgewerkt zodat de toeschouwers optimaal konden genieten van het spektakel. Frank Zwarthoed moest het opnemen tegen Manyam Theerakant en
hij gaf Manyam goed partij. Frank was in vorm deze dag en maakte er een spannende driesetter van .
Maar hij trok toch aan het kortste einde en verloor nipt (21-18, 12-21, 21-16).
De andere halve finale ging tussen Stefan Zwarthoed en Jaap Karregat. Clubkampioen Stefan ging er
even voor staan tegen Jaap, want dat varkentje moest nog even worden gewassen om de uiteindelijke
finale te behalen. Maar Stefan kwam van een koude kermis thuis want Jaap gaf niet op en strafte hem
af met prachtige blokballen en harde smashes (21-18, 15-21, 21-11).
De strijd om de derde plaats moest dus uitgevochten worden tussen Frank en Stefan. Stefan kreeg zijn
tegenstander op de knieën met een ondoordringbare verdediging meters achter de tafel . Frank kon
effect geven tot hij erbij neerviel maar de ballen bleven terugkomen en uiteindelijk accepteerde hij zijn
verlies na een geslaagd toernooi (21-15, 21-15).
In de finale was het Jaap die het voortouw nam en Manyam in de eerste game alle kanten v an de tafel
opstuurde. Maar ons Thaise talent liet zich niet ringeloren en kwam ijzersterk terug met snoeiharde
loopings en verrassend effect. Luid applaus klonk voor beide spelers na een prachtige wedst rijd met
mooie rally`s en zeer goed spel.
Rond zeven uur werden de felicitaties overgebracht en reikte onze voorzitter een fraaie beker uit aan
de winnaars. Daarna werd nog even nagepraat over dit bijzonder geslaagde toernooi onder het genot
van een welverdiende versnapering.
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Clubkampioenschappen

Op zaterdag 26 januari 2019 zijn de jaarlijkse clubkampioenschap weer gespeeld in de Schemerpit. Met 2 afmeldingen op het laatste moment bleven er 28 deelnemers over. Klokslag 13:00 uur waren de 4 poules vastgesteld en kon er gespeeld worden. Met 8 geplaatste spelers verdeeld over de 4 poules waren er weinig verassingen dit jaar.
Kwartfinales
Van alle geplaatste spelers wist alleen Remko Mulder zich niet te plaatsten voor de kwartfinales. Zijn plaats
werd ingenomen door ons nieuwe lid Roan Mulder. In de kwartfinales was de eerste wedstrijd Robbert Taalen
tegen Roan Mulder. Robbert was dan toch een maatje te groot voor Roan. Robbert wist zijn kwartfinale met 30 te winnen.
De tweede kwartfinale was Stefan Zwarthoed tegen Kees Kwakman. Kees die superfit aan de t afel verscheen
kwam al snel op 1-0 achterstand. In de tweede game had hij een mooie voorsprong te pakken maar wist de
game niet naar zich toe te trekken, en hij verloor daarna ook de 3e game.
Vervolgens was het Leon van Vlaanderen tegen Bojan Segic. Een echte materiaalwedstrijd, maar dat zegt niet
dat er niet werd aangevallen. Leon kwam snel op voorsprong maar Bojan trok de stand weer gelijk door de 2e
game te pakken. Daarna was het Leon die goed door het antirubber van Bojan heen sloeg. Hij won de wedstrijd
met 3-1.
De laatste kwart finale was John Bond tegen Theerakant Manyam. In de eerste twee games ging het telkens
gelijk op, maar aan het einde van de game was het toch Theerakant die de punten naar zich toe trok en ook hij
won zijn wedstrijd met 3-0.
Halve finales
De eerste halve finale ging tussen Robbert Taalen en Leon van Vlaanderen. Ook in deze wedstrijd ging het tot
de 9 punten gelijk op maar telkens was het Leon die er als de kippen bij was om de game naar zich toe te
trekken. Verrassend was het zeker en voordat iedereen het in de gaten had stond er een 3-0 overwinning op
het scorebord voor Leon van Vlaanderen.
De andere halve finale was de finale van vorig jaar, Stefan Zwarthoed tegen Theerakant Manyam. Die wedstrijd
was een stuk spannender dan vorig jaar. Nadat Theerakant Manyam op een 1-0 voorsprong kwam, pakte Stefan
daarna de volgende 2 games. Theerakant was nog niet van plan op te geven en maakte er een 5 setter van. Die
laatste game ging tot de 9 punten gelijk op. Stefan wist de laatste twee punten te pakken en plaatste zich weer
voor de finale.
Daarna gingen de toeschouwers er echt voor zitten om te genieten van de twee laatste wedstijden van de dag.
Eerst was het Robbert Taalen tegen Theerakant Manyam voor de 3e prijs. In de poule wist Rob bert nog met 30 van Theerakant te winnen. Maar voor Robbert was de koek op. Theerakant wist de wedstrijd redelijk gemakkelijk naar zich toe te trekken en ging dus toch nog met een 3e prijs naar huis.
Finale
De finale ging dus deze keer tussen Stefan Zwarthoed en Leon van Vlaanderen. Stefan kwam redelijk snel op
een 1-0 voorsprong. In de 2e game herpakte Leon zich en won hij gemakkelijk deze game.
Daarna werd het een hele spannende wedstrijd met lange rally's en sterk verdedigend spel. Na een half uur
spelen moest het in de 5e game beslist worden. Leon kwam snel op een 2-4 voorsprong en hij had het Stefan
heel moeilijk kunnen maken door bij een stand van 2-5 te wisselen. Dat gebeurde niet. Stefan pakte 7 punten
op rij en maakte daarna de 5e game af in 11-5. Stefan wist dus voor het 3e jaar op rij clubkampioen te worden.
Leon en Theerakant wisselden van plaats op het podium ten opzichte van vorig jaar.
Het was weer een mooi en een zeer geslaagd toernooi. Uit handen van onze voorzitter ontvingen de winnaars
vervolgens een fraaie beker. De beker met de grote oren ging uiteraard naar Stefan.
Iedereen bedankt voor deze mooie dag.
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Uitwisseling met TTV Stede Broec uit Grootebroek

Op zaterdag 5 januari 2019 werd in ons clubgebouw gespeeld in verband met de uitwisseling met de tafeltennisvereniging uit Stede Broec. Een gelegenheid die jaarlijks en nu al voor de zevenendertigste keer een middag
van strijd en spektakel met zich meebrengt. Teams van beide verenigingen, nagenoeg aan elkaar gewaagd,
streden om de eer en winst met na afloop een smakelijk buffet en gezellig napraten.
Het was ook dit keer beregezellig en alles verliep zonder een onvertogen woord. Tafeltennissers willen niet
voor elkaar onderdoen en laten zich niet van tafel praten. Dit jaar was het een beetje lastig om uit te maken
wie er met de beker met de grote oren vandoor mocht gaan, want het aantal deelnemers per vereniging verschilde nogal. Na afloop werd dan ook na ampel beraad besloten om hem maar een jaartje te laten rusten waar
hij staat (in de prijzenkast van Victory’55). In het volgende jaar zal e.e.a. weer serieus worden benaderd.
Er werd, omdat de verdeling van spelers daarom vroeg, uitgegaan van spelen in drie vijf - en drie zeskampen en
daarnaast een wedstrijd tussen beide eerste teams. De eerste teams speelden gelijk, maar in de poules was de
eindstand met een score van 39-33 toch in het voordeel van onze vereniging.
Omdat er duidelijk meer spelers van onze vereniging meededen zou het niet eerlijk zijn een winnaar in deze
strijd aan te wijzen. Dus dat doen we ook niet.
Na afloop van het toernooi, werd weer lekker gesmuld en gedronken. Het was megagezellig tot uiteindelijk de
bus weer naar Stede Broec vertrok.
Met dank aan alle mensen die deze dag weer tot een succes hebben weten te maken. Want je moet wel elke
keer op de vrijwilligers kunnen bouwen.
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3.5.4

Overige externe toernooien

In het afgelopen seizoen werd ook nog aan enkele externe toernooien deelgenomen.
Open Langedijker Kampioenschappen
Ook dit jaar zijn de Open Langedijker Kampioenschappen gespeeld, in de volksmond ook wel het Spirit Toernooi genoemd. Onze vereniging heeft dit jaar wederom met een aantal leden deelgenomen aan dit toernooi.
Ondergetekende is dit jaar echter niet helemaal op de hoogte gebracht van de persoonlijke resultaten die aldaar zijn behaald.
Wat wel bekend is dat er wederom enkele prijzen zijn binnengesleept. Onze deelnemers hebben echter dit jaar
niet, zoals in voorgaande edities, hun stempel kunnen drukken op het eindresultaat. Doordat er geen aansprekende titels zijn gewonnen ging de verenigingsprijs dit jaar aan onze neus voorbij.
Lente Toernooi
Afgelopen zondag 7 april 2019 vond het Lentetoernooi in Grootebroek weer plaats. Victory '55 was met 11
personen aanwezig.
Om 9:30 uur startte het dubbeltoernooi.
In de laagste categorie deden Mark Schilder en Peter Mooijer mee en dat ging beter dan verwacht. Na enkele
opstartperikelen in de eerste wedstrijd ging het vervolgens heel soepel en werd de 1e prijs binnen gesleept.
In de F-poule werd Victory '55 vertegenwoordigd door Micha Tol en Vince Schilder. Met de twee grootste talenten van onze verenigingen waren de verwachtingen weer torenhoog en dat maakte ze meer dan waar. Ook
hier werd een 1e prijs gewonnen, en zo stond de teller al op 2.
In de E-poule waren het Roan Mulder en Albert Huizinga die meespeelden. In een spannende poule bleek het
puntenaantal gelijk te zijn en gaven de gewonnen wedstrijdpunten de doorslag. Dit viel helaas in het nadeel
van onze mannen uit, dus konden ze niet meer meedoen voor de prijzen.
In de D-poule speelden John Bond met Jens Wiersma, maar die konden geen potten breken. Theerakant
Manyam dubbelde met Rogier Wijker en zij bereikten de finale. In de finale wilde het alleen net niet lukken dus
moest Theerakant genoegen nemen met een 2e prijs.
Om 13:00 uur startte het enkeltoernooi.
Peter Mooijer kon daar helaas geen prijzen winnen, maar Mark Schilder wist weer de finale te halen in de GH.
Tot een 7-7 in de 5e game bleef het gelijk maar toen was toch echt de koek op. Toch een knappe 2e prijs.
In de F-poule werd de halve finale een Volendams onderonsje. Vince wist Micha te verslaan, daardoor werd
Micha gelijk 3e.
Vince had in zijn finale het geluk aan zijn zijde, maar ook was hij een stuk sterker dan zijn tegenstander. Met
maar liefst 3-0 wist Vince zijn finale te winnen om zo voor de tweede keer op de dag een 1e prijs binnen te
halen.
In de E-poule kwamen Roan en Stefan tot de halve finale. Zij verloren beiden hun partij met als gevolg dat ze
genoegen moesten nemen met een 3e prijs.
In de D-poule was op John na iedereen van onze vereniging door naar de kruisfinales. Echter was dat wel het
einde van de prijzenregen van Victory '55. Niemand wist het te schoppen tot de kwartfinale. Onze vereniging
moest het doen met de prijzen die in de lagere klassen waren behaald.
Nadat alle wedstrijden waren gespeeld werden alle punten bij elkaar opgeteld en bleek Victory '55 wel weer de
verenigingsprijs te hebben gewonnen. Een schitterende prestatie die maar weer laat zien dat het niveau van
onze vereniging heel hoog ligt.
Open Volendammer Kampioenschappen
Dit jaar zijn er geen Open Volendammer Kampioenschappen gespeeld.

3.6

Darten

Nadat eerder al het jaarlijkse Tom Kakes darttoernooi verhuisd was naar een andere locatie, hebben de deelnemers aan de dartcompetitie besloten om ook hun wedstrijden voortaan elders te spelen. Daarmee zijn ook
de trainingen in onze accommodatie komen te vervallen.
Zodoende hebben we na een jarenlange prettige samenwerking afscheid genomen van de darters.
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3.7

Wandelvereniging ’n Loopie

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 12 en 13 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. Het was goed wandelweer met af en toe een bui. Er kwamen dit
jaar ruim 800 wandelaars (zaterdag 500 en zondag ruim 300) 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 organisatie en
uitvoering van dit evenement.

3.8

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.
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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3.9

Eindstanden najaarscompetitie 2018
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3.10 Eindstanden voorjaarscompetitie 2019

4

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2018-2019
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4

4.1

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2018-2019

Inleiding

Het afgelopen seizoen hebben we geprobeerd om ons jeugdbestand een nieuw leven in te blazen. Om tips and
tricks te ontvangen van de NTTB, zijn wij als jeugdbestuur op 13 juni 2018 naar Castricum gegaan voor het
jeugdoverleg, afdeling Noord-Holland. Na een lange avond vergaderen, hadden we eigenlijk geen nieuwe input
gekregen van andere verenigingen om onze problemen op te lossen. Vanuit alle hoeken van de provincie klinkt
eigenlijk hetzelfde geluid: werving van jeugd is lastig, behoud van jeugd is nog veel lastiger. De NTTB weet ook
niet goed wat ze moet doen en probeert de competities op andere manieren in te delen om het aantrekkelijker
te maken voor ouders en kinderen.
MJ tafeltennis & stand van zaken
Na dit overleg hebben we besloten dat we de hulp van MJ tafeltennis zouden inschakelen. De formule van dit
bedrijf blijkt in de omgeving Heemstede namelijk een waar succes. Met behulp van sponsorgelden en subsidies
hadden we de gelegenheid om MJ tafeltennis een hele dag uit te nodigen in onze accommodatie. Op 26 november 2018 kwamen Mark en Jeroen met al hun attributen naar de Schemerpit om gymlessen te verzorgen
voor de groepen 3 en 4 van de Sint Petrusschool en het Kofschip. Gedurende deze dag hebben wij kunnen zien
op welke manieren zij het spel aantrekkelijk kunnen maken voor deze jonge doelgroep, bij wie de motorische
vaardigheden nog niet bij iedereen optimaal zijn ontwikkeld. In totaal hebben we ongeveer 150 kinderen in
onze zaal gehad en daarvan zijn er 5 lid geworden.
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We hebben nu een vast uurtje op de donderdagen na schooltijd waarin John, Robbert, Jean-Paul en Theerakant
de nieuwe leden begeleiden en verschillende spelvormen opzetten. Na rondvraag en door ervaring blijkt dat
groep 3 geen handige doelgroep is voor werving. Deze kinderen kunnen de aandacht aanzienlijk minder lang
vasthouden dan de kinderen van groep 4, daarbij zijn er nog logistieke zaken zoals opvang en zwemles waardoor ouders van kinderen in groep 3 het vaak niet voor elkaar krijgen de kinderen bij de Schemerpit te brengen.
Het plan voor na de zomervakantie is dan ook om gelijk nog een serie gymlessen te verzorgen voor verschillende groepen 4. We gaan dan sowieso de klassen van de Blockwhere uitnodigen aangezien deze school zich
op geringe afstand van de Schemerpit bevindt. We moeten alleen nog beslissen of we daarbij weer de hulp van
MJ tafeltennis willen inschakelen, of dat we hun vaardigheden wellicht liever inzetten op een sportinstuif in de
sporthal Opperdam. Als we hierna weer een stuk of 5 nieuwe leden mogen verwelkomen, hebben we een leuke
basisgroep waarmee we een competitietraject mee op zouden kunnen starten. Dan wordt het ook een stuk
aantrekkelijker voor eenlingen die onze zaal binnenlopen om lid te worden .

4.2

Scholentoernooi

Voor het nieuwe jaar is het de bedoeling om van een oud concept af te stappen. Scholentoernooien werden in
het verleden altijd georganiseerd voor de groepen 7 en 8. De ervaring leert dat er uit deze klassen bijna nooit
nieuwe leden binnenkomen. Eén van de hoofdredenen is dat de kinderen in deze leeftijdscategorie vaak al
gekoppeld zijn aan een andere sport, omdat ze de betreffende sport al jaren beoefenen. Voor scholentoernooien in het vervolg wil het jeugdbestuur de aandacht verleggen naar kinderen in de groepen 3, 4 en 5, waarbij
de prioriteit bij groep 4 ligt.
Dit jaar is er geen scholentoernooi georganiseerd. Het is niet gelukt om in de afgelopen kerstvakantie een
scholentoernooi te organiseren, dit komt mede doordat er veel aandacht werd besteed aan het vervolg op de
dag met MJ tafeltennis. Er zijn in deze periode veel materialen aangeschaft en ook zelf ontworpen, deze materialen worden gebruikt om de donderdagmiddag zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de nieuwe leden.
Al met al hebben we helaas nog niet zoveel leden geworven zodat we toernooien kunnen organiseren. De jongens van MJ tafeltennis hebben ons verzekerd dat dit een normaal proces is en dat we echt uit moeten gaan
van de kracht van herhaling. De kinderen moeten onze club gaan herkennen door gymlesse n en sportdagen en
dan zullen er vanzelf druppelsgewijs leden aanmelden.

4.3

Competitie

Momenteel hebben we nog 2 competitie spelende jeugdleden, beiden uitkomend in de seniorencompetitie:
Micha Tol en Vince Schilder. Het is het waard om te benoemen dat Vince het afgelopen seizoen (voorjaar 2019)
nog uitgekomen is op het hoogste niveau van Nederland. Hij heeft namelijk nog junioren Landelijk A gespeeld
bij Tempo Team in Amsterdam. Niemand had op voorhand hoge verwachtingen aangezien Vince daarvoor landelijk C speelde, in combinatie met senioren 3e klasse. De stap naar Landelijk A is dan een vrij pittige. Toch
heeft Vince het gepresteerd zich op te trekken aan het hoge niveau en hij wist een aantal wedstrijden te winnen
en het een hoop spelers knap lastig te maken door veelvuldig 5 setters te spelen. Goed gedaan Vince!

4.4

Landelijke jeugdtoernooien

Het afgelopen jaar hebben Micha en Vince ook meegedaan aan enkele Jeugdranglijsttoernooien. Deze toernooien worden jaarlijks georganiseerd door het hele land. Het is bij de ranglijsttoernooien mogelijk om een
hogere licentie te verdienen. Vince en Micha hebben samen meegedaan aan de toernooien in Hoorn en Soest,
waarbij zij speelden voor een B-licentie bij de junioren. Daarnaast heeft Vince, tussen deze toernooien door,
nog meegedaan in Tilburg en in Assen.
In Hoorn lukte het niet om verder te komen dan de kwartfinale, waarbij zij beiden met twee punten verschil in
de beslissende game verloren.
In Tilburg, waar Vince alleen speelde, ging het tot de laatste poulewedstrijd goed. Het was dus extra zuur dat
Vince in de kwartfinale niet optimaal kon presteren door een blessure, hierdoor verloor hij deze wedstrijd.
Het toernooi in Assen was de uitgelezen kans om de B-licentie te halen. Het deelnemersaantal viel tegen, waardoor de kans relatief groot was om de licentie te halen. Vince maakte zijn verwachting waar, door als tweede
geplaatst de finale te bereiken. De finale was hier zeer spannend, helaas was de koek op in de laatste game.
Na twee toernooien alleen gespeeld te hebben, gingen Vince en Micha eindelijk weer een keer met zijn tweeën
naar een toernooi. De poulefase werd door beide spelers eenvoudig overleefd. Een klein slippertje van Vince
zorgde dat beide spelers in de kwartfinale tegen elkaar moesten spelen, waarbij V ince als winnaar uit de bus
kwam. Na deze wedstrijd tegen Micha had Vince een hoop vertrouwen gekregen, zoveel zelfs dat hij de halve
finale ook vrij eenvoudig wist te winnen. Eenmaal in de finale aangekomen volgde een spannende wedstrijd,
maar uiteindelijk wist Vince te winnen in de laatste game. Door deze prestatie was de B -licentie eindelijk binnen. Dit zorgde ervoor dat hij aan het Nederlands Kampioenschap mee mocht doen bij de spelers met een B licentie.
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Het was al een tijd geleden dat de vereniging een jeugdspeler had afgevaardigd naar het Nederlands Kampioenschap voor spelers met een B-licentie. Tijdens het toernooi werd al snel duidelijk dat deze licentieklasse
behoorlijk sterker was dan de vorige klasse. Waar Vince de afgelopen toernooien telkens de hoogstgeplaatste
speler in de poule was, was dat nu zeker niet het geval. Dit zorgde er jammer genoeg ook voor dat Vince niet
verder kwam dan één winstpartij in de poulefase.

4.5

Toekomst

Ondanks het geringe aantal jeugdleden wordt er toch wel aan de weg geti mmerd. Het niveau van beide jeugdspelers wordt steeds hoger, dit valt ook te zien in de prestaties die geleverd worden in de competitie en op de
verschillende landelijke toernooien. Ga zo door!
In het komende seizoen gaan we er weer alles aan doen om het ledenaantal op te vijzelen. Helaas gaat het nog
wat moeizaam. We verwijzen daarbij naar wat hiervoor in het jeugdverslag is opgemerkt. Het is een kwestie
van lange adem.
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of andere wijze zijn of haar bijdrage he eft geleverd!
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5
5.1

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2018-2019
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 toegezonden. 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 pennin gmeester opvragen.
We blikken terug op een positief financieel resultaat van € 4.956. Een lichte stijging ten opzichte van het vorige
boekjaar (+ € 576). Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de toelichting op het financieel
jaarverslag.

5.2
5.2.1

Ledenadministratie
Ontwikkeling ledenbestand

In het afgelopen seizoen zijn er per saldo 5 leden bijgekomen (PS: na het afsluiten van het boekjaar heb ik al
weer enkele afmeldingen ontvangen!). Helaas is het aantal jeugdspelers nog steeds heel erg laag ondanks alle
inspanningen om leden te werven in het afgelopen seizoen.
Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichting op het financiële jaarverslag.
5.2.2

Contributie seizoen 2019-2020

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. Het is weer tijd voor het
betalen van de contributie. In het afgelopen seizoen hebben alle nieuwe leden een brief ontvangen waarin onder andere is gevraagd om een machtiging tot automatische incasso van de contributie af te geven.
Wij zijn verheugd over het feit dat ongeveer 88% van onze leden hun medewerking hebben verleend. Als er leden zijn
die alsnog een dergelijke machtiging willen invullen, dan kunnen zij alsnog met mij contact opnemen.
Ook verzoek ik u mij tijdig op de hoogte te brengen (theokemper84@gmail.com) van eventuele adreswijzigingen en
/ of wijziging van uw telefoonnummer of uw emailadres, zodat ik de administratie kan updaten.
Automatische incasso
De leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven hoeven verder geen actie te ondernemen.
Het verschuldigde bedrag wordt rond 15 juli as. van de opgegeven bankrekening afgeschreven.
Geen automatische incasso
De leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, 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.

5.3
5.3.1

Sponsoring
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 is licht toegenomen ten opzichte van het vorige seizoen.
We worden momenteel gesteund door 63 sponsoren (+4). We hebben helaas afscheid moeten nemen van 3
sponsoren. Verder mochten wij 7 nieuwe sponsors verwelkomen.
Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichting op het financiële jaarverslag.

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 doelstellingen te verwezenlijken.
De sponsorcommissie wordt wederom bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Grote klasse!
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5.3.2

5.4

Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors

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:
Internet:
E-mail:

0299 363660
www.victory55.nl
info@victory55.nl

SAMENSTELLINGBESTUUR
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7

Bijlage A Verslag Nivo mei 2019 (problemen met vloer in wedstrijdzaal)

Enorme strop voor “Victory ‘55” omdat de speelvloer vernieuwd moet worden
Ondervloer speelhal tafeltennisvereniging totaal verrot
8-5-2019 om 19:00
Er is een megastrop voor tafeltennisvereniging “Victory ‘55”. Al enige tijd bemerkten de leden tijdens het tafeltennissen in de speelhal dat de vloer ging golven. Vijf jaar geleden is de kantine en speelhal van “De Schemerpit” nog totaal gerenoveerd. Op 31 augustus 2014 kon de nieuwe “Schemerpit” geopend worden en nu
bleek dat de ondervloer (inclusief de steunbalken) totaal verrot te zijn. Het was niet meer verantwoord om in
de zaal te kunnen spelen, want je moet er niet aan denken dat iemand door de vloer heen zakt. Het tafeltennisseizoen is nog uitgespeeld. Vanwege de veiligheid werd de speelhal dicht gegooid. Na een inspectie bleek
dat de ondervloer totaal verrot was en er met spoed uitgehaald moest worden. Volgens Jon de Lange, die
belast is met het beheer en onderhoud van de tafeltennishal, betekent het een strop voor “Victory ‘55” van
ruim 20.000 euro.
Door Pius Schilder

'Wat we zelf kunnen doen, doen we'
Het onderkomen van “Victory ‘55” is in 1972 opgebouwd aan de Harlingenlaan (nu de Westerven). Het houten
gebouw was een noodkerk die in Purmerend heeft gestaan. Indertijd is deze door de leden daar gesloopt, vervoerd naar Volendam en zelf opgebouwd. De balken die eronder zaten waren nog ouder en zijn zo’n 70 jaar
oud. In 2014 is “De Schemerpit” helemaal gerenoveerd en “Victory ‘55” had zo misschien wel het mooiste tafeltennisonderkomen van Nederland. En nu dit……Voorzitter Jacques van Westen zit samen met de leden in
zak en as. Hij vertelt: “Met veel zelfwerkzaamheid door de leden kwam deze renovatie tot stand. In de speelhal
is toen een nieuwe vloer gekomen. De toplaag ervan werd bevestigd op de “oude” ondervloer, die nog in prima
staat was. Na de renovatie was de ventilatie onder de vloer niet meer zoals het was. Zo is het verrottingsproces
begonnen en dat is 5 jaar lang doorgegaan. Het gevolg is dat de ondervloer volledig vergaan is. Je zakt er zo
doorheen. Wij hebben de leden opgetrommeld en nu moet de verrotte ondervloer er met spoed uit. De vloer
zal snel vernieuwd moeten worden, want zonder speelhal is er ook geen tafeltenni svereniging. Een geluk bij
een ongeluk is dat de nieuwe topvloer niet aangetast is. Deze hebben we in delen uit elkaar weten te halen en
die is in tact gebleven. Anders hadden we een nog groter probleem gehad, want dan zou de strop dubbel zo
groot zijn. Met vereende krachten zijn we aan de slag gegaan. Wat we zelf kunnen doen, doen we. Zo kunnen
we de onkosten nog enigszins binnen de perken houden. Het betekent voor de vereniging een grote onkostenpost. We gaan proberen om bij het ministerie van VWS een subsidie los te krijgen. Verder zijn we naarstig op
zoek naar een aannemer om de zaak te herstellen. Dat wordt nog een probleem want het is druk in de bouwwereld. We willen de speelvloer in de tafeltennishal zo snel mogelijk weer vernieuwen, want zonder speelzaal
kunnen we niet”.
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4.000 Klemmen losgehaald
Met vereende krachten zijn de leden aan de slag gegaan om de vloer uit de speelhal te halen. De vloerdelen
van de toplaag kon de sloopploeg behouden door liefst 4.000 klemmen los te halen met schroevendraaiers.
Een echte monnikenklus, want op de knieën zittend moesten de klemmen één voor één losgehaald worden.
Dat is gelukt. Zaterdag werd met een man of vijftien hard gewerkt om de verrotte ondervloer en de steunbalken eruit te halen. De plankdelen en balken werden in vuilniszakken en met een karretje afgevoerd. Na een
dag lang zwoegen was de vloer er uitgehaald. En nu is het wachten op een aannemer die de vloer kan vernieuwen
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Zuiderzeeloop vanuit “De Schemerpit” gaat gewoon door
Op zaterdag 18 en zondag 19 mei organiseert wandelvereniging ’n Loopie weer de jaarlijkse Zuiderzeeloop. De
start en finish is bijna alle jaren in het clubhome “De Schemerpit” van Victory ’55 geweest. Doordat de vloer nu
uit de speelhal gehaald is, kan deze zaal niet gebruikt worden als start- en finishpunt. Jacques van Westen:
“Links- of rechtsom, we gaan het voor elkaar krijgen dat het clubhome voor de Zuiderzee -wandeltocht open
zal zijn. Dat zal dan vanuit de kantine van “De Schemerpit” en buiten moeten gebeuren. Want we gaan er van
uit dat het dan mooi weer wordt”. De jaarlijkse loop van ’n Loopie op 18 en 19 mei gaat dus gewoon door vanaf
de Westerven. Ook tijdens de Mastermate Avond-Wandelvierdaagse, die van 20 t/m 24 mei gehouden wordt,
is het start- en finishpunt “De Schemerpit”. Daar zullen de leden van “Victory ‘55” voor zorgen.

