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Uitnodiging aan de leden van de tafeltennisvereni-
ging Victory’55 tot het bijwonen van de jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering in onze eigen accommo-
datie “De Schemerpit” op: 
 
 Vrijdag 10 juli 2020 om 20:00 uur  
 

1 Agenda 

1. Opening door de voorzitter.  

 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 juli 2019  

 

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.  
Cor Maas (25jr) en Jan Mooijer (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 2019 en de voorjaarscompetitie van 2020. De aanwe-
zigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld.  
 

9. Bestuursverkiezingen. 
Jacques van Westen (voorzitter) en Jean-Paul van Westen (jeugdbestuur) zijn aftredend en herkiesbaar.  
Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het bestuur aanmelden. 
 

10. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie.  
Siem Jonk is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering verkiesbaar stel-
len. 
 

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 5 juli 2019. 

(gehouden in De Schemerpit te Volendam. Aanvang van de vergadering was om 20 :00 uur) 

2.1 Opening. 

Om 20:00 uur opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen van 
harte welkom.  
34 leden hebben zich gemeld voor het bijwonen van de vergadering.  Robbert Taalen van het jeugdbestuur was 
deze keer verhinderd, verder was het voltallige bestuur aanwezig.  
Leden die zich vooraf hadden afgemeld waren: Peter Mooijer, Roan Mulder, Piet Meeder, Theo en Aaffien 
Hoogland, Leon van Vlaanderen en Mark Schilder.  
 

 
 
De voorzitter bedankt iedereen die de moeite heeft genomen om naar de Schemerpit te komen en ook dank 
aan alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor onze vereniging. Het jaarvers lag ziet 
er weer prima uit en hij gaat ervan uit dat iedereen de moeite heeft genomen om de inhoud van het jaarverslag 
tot zich te nemen. Er is weer heel veel tijd en energie ingestoken.  
Het verslag bevat veel wetenswaardigheden, de logo`s van al onze sponsoren en leuke plaatjes. Complimenten 
aan de makers van het prachtige jaarverslag dat geraadpleegd kon worden op onze website, zoals Theo Kem-
per in een e-mail ruim van tevoren van deze Algemene Ledenvergadering heeft gemeld aan de leden van wie 
het emailadres bekend is. 
Het financieel verslag over het afgelopen jaar geeft aan dat wij het als relatief kleine vereniging heel goed 
doen. De laatste jaren laten steeds een winst zien en het afgelopen boekjaar was deze winst bijna € 5.000. Ook 
is onze vermogenspositie meer dan gezond.  
 
Teams promoveerden en teams degradeerden. In het jaarverslag van de secretaris is te lezen hoe elk team het 
heeft gedaan. De spanning in de voorjaarscompetitie van ons 1e team was om te snijden. In de allerlaatste 
wedstrijd van het seizoen moest in de thuiswedstrijd tegen Rapidity uit Beverwijk gewonnen worden met 6 -4 
om promotie af te dwingen naar de landelijke 3e divisie. Uit Beverwijk waren wel 25 supporters meegekomen 
en ook aan de Volendammer kant was de opkomst groot, waardoor in een prachtige ambiance op het scherpst 
van de snede werd gestreden. Toen de rookpluimen waren opgetrokken, stond er 5 -5 op het scorebord en was 
Rapidity kampioen en promoveerde dus naar de landelijke 3e divisie. 
 
Iedereen heeft kunnen zien wat er de afgelopen 2 à 3 maanden in onze accommodatie is gebeurd. Hoewel dit 
formeel niet valt onder het oude boekjaar, is hiervan wel reeds melding gemaakt in het jaarverslag. De spe el-
vloer begon hier en daar in te zakken en bij nadere inspectie bleek de ondervloer en de balken voor het groot-
ste gedeelte verrot te zijn. Oorzaak een niet optimaal werkende ventilatie. De enige oplossing was dan ook 
het vervangen van deze ondervloer en balken. Gelukkig kon de speelvloer nagenoeg ongeschonden verwij-
derd worden. Met eigen mensen is daarna de rest verwijderd en ontstond een “gapend gat” in de Schemerpit. 
Vind dan maar eens een aannemer in deze tijd om deze klus uit te voeren.  
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In KBRT Bouw vonden wij een partner die meedacht en snel kon schakelen. In een mum van tijd waren de 
nieuwe geïmpregneerde balken en ondervloer gelegd. Het wachten was toen op de nieuwe foamlaag en extra 
delen voor de speelvloer die uit Denemarken moesten komen.  
Kort daarna werd het materiaal afgeleverd, waarna de vrijwilligers weer voortvarend aan het werk gingen en 
de zaal was op korte termijn weer klaar voor gebruik. 
 
Collage verbouwingsactiviteiten 
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Het bestuur wil alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet en betrokkenheid. Zonder jullie 
zou deze klus niet uitvoerbaar zijn geweest. Er zijn duizenden euro`s bespaard. Een speciaal woord van dank 
voor:  
 

 Jan Kurk die o.a. gezorgd heeft voor een afdoende ventilatiesysteem en zijn bed maar voor het gemak in 
de Schemerpit had neergezet zodat hij geen onnodige reistijd had van zijn huis naar de Schemerpit.  

 Gerard Nor voor de deskundige begeleiding en alles wat hij daar om heen heeft gedaan.  

 Sijmen Keizer die alle ijzeren balken met een speciaal soort menie voorbewerkt heeft , waardoor roestvor-
ming niet meer mogelijk is.  

 Jon de Lange die met zijn deskundigheid dit project begeleid heeft en nu nooit meer onder de vloer hoeft.  

 Daarnaast zijn er vanuit de vereniging een aantal gulle gevers geweest en die wil ik ook van harte bedan-
ken. Als de zaal dadelijk helemaal klaar is, dan zullen wij als bestuur al deze vrijwilligers op gepaste wijze 
bedanken en wil ik nu een groot applaus voor al deze mensen.  

 
In het afgelopen seizoen moesten wij helaas afscheid nemen van Tom Schilder (van Raampoort). Hij werd 79 
jaar. Hij was 44 jaar lid van onze vereniging en hij is op 8 november 2018 overleden. Zoals zijn schoonzoon 
aangaf in een email aan het bestuur: “Hij droeg de tafeltennis altijd een warm hart toe”. Laten wij allen gaan 
staan en één minuut in stilte Tom Schilder gedenken.  
 

2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 juli 2018. 

Deze keer geen opmerkingen vanuit de zaal over de notulen van 13 juli 2018.  

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. 

Bij de senioren waren er dit jaar drie kampioenschappen te vieren. In de najaarscompetitie 2018 kon team 7 
het kampioenschap vieren. In de voorjaarscompetitie 2019 werden team 4 en 8 kampioen. Felicitaties voor alle 
teams. 
 

Kampioenen 
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Ook de jubilarissen werden gehuldigd. Dit jaar waren er vier leden die hun 25 jarig jubileum konden vieren. 
 

 Theo Zwarthoed kwam als 11 jarig ventje in de Schemerpit. Wist in de jeugd al zeer goed zijn batje te 
hanteren, en dat bleef hij ook doen bij de senioren waar hij voor menigeen een geduchte tegenstander 
was. Hij schopte het zelfs tot clubkampioen in 2010. Naast het goed kunnen hanteren van het batje, bleek 
dat hij dit ook kon én kan met drie pijltjes in de volksmond ook wel genoemd ”darten”. De liefde voor de 
pijltjes was groter dan de liefde voor tafeltennis maar Theo is de tafeltennis altijd trouw gebleven en is al 
dan ook alweer 25 jaar lid van onze vereniging.  

 

 Kees Schilder (de Bok) werd pas op veel latere leeftijd lid van onze vereniging. Hij was al ruim de 50 ge-
passeerd toen hij lid werd van onze vereniging. Over ruim een maand wordt Kees 78 jaar en vanwege li-
chamelijke ongemakken (je knieën) kan hij zijn krachten niet meer met de bappen meten. Omdat hij ook 
de tafeltennisvereniging een warm hart toedraagt, is hij lid gebleven en is ook 25 jaar lid van onze vereni-
ging.  

 

 Ook Janneke Hoogland is 25 jaar lid van onze vereniging. Met ouders, die al ruim 40 jaar lid zijn, k on het 
niet uitblijven dat ook Janneke het batje op zou pakken, want dat was natuurlijk met de paplepel ingego-
ten. In het begin zeer fanatiek met het damesteam in de competitie maar ook bij de diverse uitwisselingen 
met Dito. Door werk en gezinsuitbreiding ontbrak de tijd om nog als actief spelend lid door te gaan, maar 
als steunend lid volgt zij de vereniging nog op de voet en is bijna altijd aanwezig op de ALV.  

 

 Theo Kemper is ook 25 jaar lid van onze vereniging. Hij was bijna 40 jaar toen hij lid werd van onze vereni-
ging. Hij ontwikkelde zich met zijn verdedigende spel al snel tot angstgegner voor diverse tegenstanders 
en slaat nog steeds verdienstelijk zijn balletje mee, maar af en toe werkt het lichaam niet altijd zoals hij 
zou willen. Met wat hulpmiddelen hier en daar weet hij het nog steeds te klaren. In februari 2004 nam Theo 
het penningmeesterschap over van Cor Jonk en is dus ook alweer 15 jaar penningmeeste r van onze vereni-
ging. Onze financiële huishouding is bij hem in zeer goede handen. Het financiële jaarverslag is klip en 
klaar en er is geen speld tussen te krijgen, iets wat de KCC al die jaren ook geconstateerd heeft. Hij draait 
altijd mee met bardiensten tijdens allerlei activiteiten en de vroege shift vanaf 06.00 uur op zaterdagmor-
gen tijdens de Zuiderzeewandeltocht is natuurlijk voor Theo en Trudy.  

 
Jubilarissen 

 
 
Na de huldiging van de kampioenen en jubilarissen werd Krelis Kwakman ook nog even naa r voren geroepen. 
Krelis deelde mede dat hij zich om fysieke redenen terugtrekt uit de evenementencommissie.  Hij kan zich niet 
meer inzetten zoals hij zou willen en moet daarom noodgedwongen stoppen.  
De voorzitter bedankt Krelis voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze vereniging en overhandigd 
hem een bos bloemen en een presentje. 
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2.6 Verslag van de kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Siem Jonk, Jan Sier en Marco Sombroek, heeft het verslag van de KCC 
in de zaal verspreid en Siem neemt vervolgens het woord.  
 
Dinsdag 21 mei jl. zijn de leden van de kascontrolecommissie bij elkaar gekomen en zij hebben samen met 
penningmeester Theo Kemper de financiële jaarstukken van het seizoen 2018-2019 doorgenomen. Een en an-
der leidt tot de volgende opmerkingen: 
 

 Wij hebben de door Theo opgestelde stukken nauwkeurig gecontroleerd, in het bijzonder de inkomsten, 
kas en banksaldi en er is een aansluiting gemaakt met de balansgegevens. De uitgaven en stortingen heb-
ben wij steekproefsgewijs gecontroleerd. De administratie was prima in orde waardoor wij geen opmer-
kingen hebben met betrekking tot de juistheid van de gegevens.  

 Uit het jaarverslag blijkt dat de nettowinst is gestegen met € 576 (een stijging van 10% ten opzichte van 
vorig jaar). De stijging wordt veroorzaakt door een toename van de sponsorinkomsten en de kantineop-
brengsten.  

 De in het leven geroepen bierploeg heeft wederom bewezen dat slim inkopen zijn vruchten afwerpt , be-
dankt hiervoor.  

 Verder viel het op dat het saldo van de liquide middelen met € 7.539 is toegenomen. Een positieve ontwik-
keling.  

 Dat dit geen overbodige luxe is blijkt uit het feit dat de vereniging met een enorme financiële tegenvaller 
te maken heeft. De ondervloer en steunbalken in de speelzaal vertonen ernstige gebreken, waardoor het 
onverantwoord was om nog gebruik te maken van de speelzaal. Met behulp van de tomeloze inzet van de 
vele vrijwilligers is gestart met het vervangen van de vloer en hopelijk kan men spoedig weer gebruik ma-
ken van de speelzaal. De kosten van de vervanging kan gefinancierd worden uit het eigen vermogen van 
de vereniging. Het positieve is dat de vereniging voldoende vlees op de botten heeft, zodat dit geen nare 
gevolgen hoeft te hebben voor de continuïteit van de club. 

 
Wij bedanken Theo en Trudy voor de tijd en moeite die zij hebben genomen om dit alles te bewerkstelligen.  
 
De KCC. 

2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

Er zijn dit jaar geen aftredende leden van de KCC waardoor er geen verkiezingen nodig waren.  

2.8 Verslag van de penningmeester. 

Theo Kemper geeft een toelichting op het jaarverslag. Er waren geen op- of aanmerkingen. Theo wordt ge-
complimenteerd met het fantastische verslag en het vele werk en hij wordt beloond met een applaus. 

2.9 Bestuursverkiezingen. 

Er waren dit jaar twee bestuursleden met een aflopende bestuurstermijn. Het betreft penningmeester Theo 
Kemper en PR man Richard Buijs. Beide heren stellen zich weer herkiesbaar en zijn weer voor drie jaar herbe-
noemd.  

2.10 Rondvraag. 

Richard Buys. 

 Meldt dat het handicaptoernooi gehouden zal worden op 19 oktober 2019 in de 1e vrije week van de na-
jaarscompetitie en de clubkampioenschappen in de eerste of tweede week voorafgaand  aan de voorjaars-
competitie.  

  
Jacques van Westen jr. 

 Vraagt of er nog nieuwe tafels aangeschaft worden.  
Na de tegenslag van de vloer in de zaal zal het bestuur zich hier nog over beraden. Afgevraagd wordt of 
het op dit moment verstandig is om nog weer een grote investering te doen.  

 
Kees Plat. 

 Vraagt waarom wij niet mee doen aan de Rabo sponsor actie.  
De voorzitter meldt dat je uitgeloot moet worden, maar geeft ook toe dat wij ons dit jaar niet hebben 
aangemeld. Wij zullen hier volgende keer scherper op zijn en zorgen dat wij er ook bij zijn.  
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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. Nu 
Krelis zich heeft teruggetrokken blijven er weer maar twee man over in deze commissie.  

 
Notulist: Simon Jonk 
 

2.11 Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21:00 uur af en bedankt iedereen voor hun komst. Alle vrijwilligers 
worden wederom bedankt voor hun belangeloze inzet en het vele werk wat zij hebben verricht en hij wenst 
allen een prettige vakantie toe.  
 
Na afloop werd er nog druk nagepraat onder het genot van een gratis consumptie.  

3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2019-2020 

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 

Overlijden Jaap Karregat 
Vorig jaar kwam onverwacht het afschuwelijke bericht dat ons zeer gewaardeerde lid Jaap Karregat net na een 
zware operatie was overleden. De schok onder de leden was groot na het vernemen van de dood van onze 
vriend en teamgenoot. Jaap was vanaf het begin een sierlijke speler en begenadigd met veel talent. In de jeugd 
was hij al succesvol met zijn maatjes en behaalde hij menig kampioenschap. Ook bij de senioren speelde Jaap 
in de hoogste teams mee. Fanatiek als hij was wilde hij altijd winnen zeker als het ging om de winst in de 
onderlinge partijen met zijn teamgenoten. Als hij een keer wist te winnen van Robbert of Stefan tijdens een 
toernooi, was hij zo trots als een pauw en kon zijn dag niet meer stuk. Ondanks zijn lichame lijke problemen 
stond Jaap zeer positief in het leven en probeerde hij er alles uit te halen. Hij stond bekend om zijn goedheid 
en humor en hij was bij iedereen heel geliefd en een graag geziene gast ook bij alle verenigingen waar hij tegen 
gespeeld heeft. Jaap we hebben een mooie tijd met je gehad en rust in vrede.  
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Competitie 
Wat betreft de competitie was het weer een jaar met wisselende successen. Er waren kampioenschappen te 
vieren maar net als in ieder jaar, degradeerden ook een paar teams.  
Voor een uitgebreide versie van het verloop van de najaarscompetitie 2019 verwijs ik naar punt 3.1.1. van het 
verslag. Omdat de voorjaarscompetitie voortijdig is beëindigd, betreft het een beknopt overzicht van de stand 
op dat moment. 
 
Toernooien 
De toernooien waren ook dit jaar weer zeer in trek met een goede opkomst aan deelnemers. Door die vele 
deelnemers en de schitterende wedstrijden waren die een groot succes.  
 
Renovatie speelvloer 
Zoals al is vermeld in het vorige jaarverslag is onze speelvloer in het afgelopen seizoen grondig gerenoveerd. 
Verwezen wordt naar punt 2.1. van dit verslag, waar uitgebreid is ingegaan op de details. 

3.1.1 Competitie 

Najaarscompetitie 
De najaarscompetitie 2019 verliep dit jaar zeer succesvol. Er werden maar liefst drie kampioenschappen be-
haald en dat in de hoogste regionen.  
Het 1e team kon met ruime voorsprong het kampioenschap vieren in de overgangsklasse en mocht in de aan-
staande voorjaarscompetitie nu weer op landelijk niveau de strijd aangaan.  
Maar met alle respect voor het 1e team, waren het vooral de prestaties van het 2e en 3e team die in het oog 
sprongen. Zij werden beide kampioen in de hoofdklasse. 
Met één team in de landelijk competitie en twee teams in de overgangsklasse stonden we er weer heel goed 
voor in het voorjaarsseizoen 2020. 
 
Tegenover de drie kampioenschappen stonden ook drie degradaties. De teams 4,6 en 8 konden het niet bol-
werken en moesten een stapje terug doen. Echter het goede nieuws kwam enkele weken later toen bekend 
werd dat de teams 6 en 8 het toch weer mochten proberen in dezelfde klasse waaruit ze net gedegradeerd 
waren. 
 
Voorjaarscompetitie 
In verband met de ingestelde beperkingen in verband met het coronavirus (Covid 19) is de voorjaarscompetitie 
na 4 gespeelde wedstrijden voortijdig afgebroken. 
 
Verslaglegging verloop competities 

 

1e team 
Najaarscompetitie 2019 (hierna Njc_2019) 

Het 1e team bestaande uit Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen, John Bond en Theerakant Manyam  was, na het 
op het nippertje mislopen van het kampioenschap in het vorige seizoen, gebrand om het kampioenschap nu 
wel binnen te halen. Na een weifelend begin kregen de mannen de smaak te pakken. In een poule van zeven 
gingen de eerste twee over naar de tweede ronde in deze competitie. De behaalde punten gaan dan mee en 
met een ruime voorsprong was het vertrouwen in een goede afloop in de vervolgron de dan ook ruimschoots 
aanwezig. Uiteindelijk werd het kampioenschap met een voorsprong van bijna 20 punten binnengehaald.  
John was goed op dreef en behaalde een mooi percentage van 88% maar ook de rest van de ploeg ging mee in 
zijn kielzog met percentages tussen de 60% en 80%. Klasse mannen en proficiat met het behalen van het kam-
pioenschap. 

 
Voorjaarscompetitie 2020 (hierna Vjc_2020) 

Na vier wedstrijden stond het 1e team er goed voor in de Landelijke 3e divisie. Op een derde plaats met 8 
punten achterstand op de koploper en een ruime voorsprong op de achtervolgers was er geen vuiltje aan de 
lucht. Het kampioenschap was misschien nog te hoog gegrepen maar degradatie was ze ker niet aan de orde. 
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Foto team 1  Kampioen najaarscompetitie 2019 

 
 
 
 

2e team 

 
Njc_2019 

Het 2e team bestaande uit Michel Guijt, Ryan Loch, Jean-Paul van Westen en Jacques van Westen jr. was op-
permachtig in deze poule waarin ook het 4e team uitkwam. Ondanks het feit dat er vanwege de blessure van 
Jacques jr een paar keer met een invaller gespeeld moest worden, werd met een ruime voorsprong het kampi-
oenschap behaald in deze sterke hoofklasse. Een prima prestatie van de jongens waarbij Michel en Ryan deze 
keer met de eer mogen strijken met percentages van respectievelijk 88% en 86%. Jean -Paul bleef deze keer 
iets achter in dit geweld maar hij deed het ook goed met 50%. Jacques jr. raakte net voor de start van de com-
petitie geblesseerd en kon geen enkele wedstrijd meedoen. Petje af voor de jongens want het is geen kattenpis 
om maar even kampioen te worden in de hoofdklasse. 
 
Vjc_2020 

Het tweede team met de spelers Jean-Paul van Westen, Michel Guijt, Ryan Loch en Mike Reuvers stonden in 
de sterke Overgangsklasse Poule A nog niet helemaal veilig maar met 17 punten uit 4 wedstrijden hadden ze 
zich ongetwijfeld gehandhaafd. 
 

3e team 
 

Njc_2019 

Het 3e team bestaande uit “de jongens van buiten” Remko Mulder, Wilco Roes, Edwin Roumimper en Bojan 
Segic, kreeg dit seizoen versterking van Nick Klaver en had daarmee ook gelijk kansen om voor het kampioen-
schap te strijden in de hoofdklasse. Het werd inderdaad een strijd die werd gewonnen door ons team en zij 
gaan nu evenals het 2e team ook spelen in de sterke overgangsklasse.  
Nick sprong er deze keer bovenuit met een geweldig resultaat van 92%. Ook Bojan speelde een prima seizoen 
en behaalde 75% gevolgd door Remko met 54%. Wilco speelde maar twee wedstrijden mee en won ook drie 
van de zes wedstrijden. Edwin kwam vanwege een blessure helemaal niet aan spelen toe maar moedigde zijn 
team wel elke wedstrijd fanatiek aan. Chapeau mannen en veel succes in het volgende seizoen.  
 
Vjc_2020 

Het 3e team stond er na 4 wedstrijden in de overgangsklasse goed voor. Nadat Nick Klaver het vorige seizoen 
al was toegetreden tot dit team, kwam er dit seizoen wederom een speler bij in de persoon van Sadat Girgis.  
Ook Sadat is een geweldige speler en mede door zijn inbreng stonden ze op de 2e plaats. Echter wel met 10 
punten achterstand op koploper Spaarne. Maar met nog 6 wedstrijden te gaan hadden ze misschien toch nog 
een aanval kunnen doen op het kampioenschap.  
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4e team 
 

Njc_2019 

Het 4e team met de spelers Mike Reuvers, Siem Tol, Jon de Lange, Roan Mulder en Albert Huizinga kon het in 
deze zware poule in de hoofdklasse niet bolwerken. Waar het 2e team het kampioenschap in deze poule be-
haalde, moest dit team de handdoek in de ring gooien. De behaalde voorlaatste plaats betekende degradatie. 
Alleen Mike kon nog enigszins meekomen met een percentage van 56%. De rest bleef daar ver achter. Jammer 
maar het volgende seizoen maar weer strijden om de eerste plaats.  
 

Vjc_2020 

Het vierde team, ditmaal met de spelers Jacques van Westen, Albert Huizinga, Vince Schilder, Micha Tol en 
Roan Mulder, stond in de 1e klasse poule A op de één na onderste plaats, dus in de gevarenzone.  
Helaas was Jacques door gezondheidsproblemen en een zware operatie in het begin niet beschikbaar. Mogelijk 
had het team nog uitzicht gehad op behoud in deze poule, na de terugkeer van de van de operatie herstelde 
Jacques. 
 
5e team 

 
Njc_2019 

Het 5e team bestaande uit Stefan Koning, Jacques van Westen sr., Theo Kemper, Micha Tol en Vince Schilder 
ging als een speer van start en scoorde in het begin van de competitie boven verwachting. Op een gegeven 
moment waren ze zelfs koploper in deze poule in de 2e klasse. Toch moesten ze in de loop van de strijd de 
touwtjes wat laten vieren en eindigden zij op een vierde plaats maar wel ruim boven de degradatiestreep. Ste-
fan en Theo waren qua percentage net even beter dan de andere jongens maar het ontliep elkaar niet veel.  
 
Vjc_2020 

Het vijfde team met ditmaal Jacques van Westen jr, Stefan Koning, Jon de Lange en Mitchell Jonk kwam uit in 
de 2e klasse poule G. Het team stond er zeer goed voor op een tweede plaats met maar 1 punt achterstand op 
de koploper en ruim voor op de nummer 3. In deze poule was nog van alles mogelijk en de strijd om het kam-
pioenschap lag nog helemaal open.  
 
 
6e team 

 
Njc_2019 

Het 6e team bestaande uit Kees Plat, Berry Molenaar, Simon Jonk, Jan Kwakman en Jack Groot ging vol goede 
moed van start in de tweede klasse maar het was opnieuw een seizoen van afzien.  
Opnieuw moesten de mannen weer knokken om zich te handhaven. Lang was het nog onzeker maar in de 
allerlaatste wedstrijd viel de beslissing in hun nadeel uit. De tegenstander HTC kon kampioen worden en kwa m 
op volle oorlogssterkte naar de Schemerpit en er werd met 1-9 verloren. Daarmee was ook het doek gevallen. 
Met maar 1 punt verschil was de degradatie een feit.  
Aan Berry lag het niet want hij scoorde een mooi percentage van 71%. Maar de rest kon de 50% niet aantikken 
en dan ga je het net niet redden. Volgend seizoen weer vol goede moed op voor het kampioenschap.  
 
Vjc_2020 

Door de goede rating en omdat er een team was uitgevallen na het vorige seizoen mochten de mannen van het 
6e team het toch weer proberen in de 2e klasse. Jan Kwakman had zich afgemeld voor de competitie en daar-
voor in de plaats kwamen Theo Kemper en Richard Buijs het team versterken. Zoals de laatste jaren gebruike-
lijk stonden de mannen wederom in de degradatiezone. Maar met maar 1 punt achterstand op de nummer 4 
was er nog van alles mogelijk geweest want dit team is al meerdere keren op “Houdini-achtige” wijze aan de-
gradatie ontsnapt.  
 

7e team 

 
Njc_2019 

Het 7e team met Mitchell Jonk, Jaap Kwakman, Richard Buijs, Sander Zwarthoed en Zhang Cheol behaalde een 
knappe 3e plaats in de 3e klasse. Uitblinker was Mitchell met een percentage van 93% ( Jaap Kwakman 48% en 
Richard Buijs 38%. Sander kwam helaas niet tot een positieve score. Zhang heeft niet meegespeeld).  
 
Vjc_2020 

Het 7e team (vorig seizoen team 8) met Lia van Westen, Ab Jonk, Cor Maas, Mark Schilder, Peter Mooijer en 
Frans Brocken mochten het na de degradatie ook nog weer een keer proberen in de 4e klasse poule K. Echter 
ook nu weer stond dit team op de laatste plaats. Evenals voorgaande jaren blijkt de 4e klasse toch te sterk te 
zijn ondanks de terugkeer van Cor Maas 
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8e team 
 

Njc_2019 

Het 8e team bestaande uit Lia van Westen, Ab Jonk, Mark Schilder, Frans Brocken en Peter Mooijer was door 

het wegvallen van Cor Maas en al eerder Zhang danig verzwakt. De 4e klasse is eigenlijk te sterk en sommige 

spelers kwamen de hele competitie nagenoeg niet tot scoren en dan blijft er weinig anders over dan degrada-

tie. Lia haalde nog wel haar niveau en kwam tot een 54% score maar de rest bleef daar ver achter met als 

dieptepunt Peter die in 18 wedstrijden geen enkel punt behaalde. Jammer maar volgend s eizoen weer nieuwe 

kansen. 

 
Vjc_2020 

NVT 

 

Voor de eindstanden en de persoonlijke percentages verwijs ik naar het competitieoverzicht in dit jaarver-
slag. 

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.  
Alle leden en vrijwilligers die daar aan hebben meegewerkt worden hartelijk bedankt. 

 
Onderhoud  
Vorig jaar, net voor de Algemene ledenvergadering, waren er problemen met de zaalvloer geconstateerd.  
Na een grondige inspectie werd de conclusie getrokken dat de hele vloer vernieuwd moest worden.  
Met de hulp van vele vrijwilligers werd in één dag de hele vloer inclusief de balken eruit gesloopt. Nadat een 
aannemersbedrijf de nieuwe balken en ondervloer had gelegd, volgde de megaklus om de speelvloer weer op 
zijn plaats te krijgen. Wederom met de hulp van vele vrijwilligers werd die klus toch nog in redelijk korte tijd 
geklaard. Na het plaatsen van de afwerking zoals de plinten en boarding leek het of er nooit iets was gebeurd . 
Verwezen wordt naar punt 2.1. van dit verslag, waar uitgebreid is ingegaan op de details. 
 
Bij dezen bedankt het bestuur iedereen die zijn steentje heeft bijdragen aan deze activiteiten.  
 
Aanschaf zonnepanelen april 2020 
Medio april 2020 zijn op het dak van onze accommodatie 26 zonnepanelen  (Q-Cells Q.Peak DUO BLK-G8 345 
mono  / PV-generatorvermogen 8,97 kWp) geplaatst. Hierdoor zijn we in staat om een flink deel van ons elek-
triciteitsverbruik zelf op te wekken. In deze tijd dat op het saldo van onze bankrekening(en) geen rente meer 
wordt vergoed, is dit een prima investering. Naar verwachting zal deze investering binnen enkele jaren zijn 
terugverdiend en gaan we in de nabije toekomst flink besparen op de energieuitgaven.  
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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 aan-
gesteld 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 zijn de problemen besproken en in onderlinge 
samenspraak kwam men altijd weer tot een oplossing.  
 
Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend.  

 Voorzitter Jacques van Westen moet volgens de statuten aftreden. Hij heeft aangegeven zich weer 
herkiesbaar te stellen. 

 Ook voor Jean-Paul van Westen zit de driejarige termijn erop maar ook Jean-Paul heeft aangeven zich 
weer 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 evenementencom-
missie zijn van harte welkom. Graag op tijd aanmelden bij het bestuur.  
 

 

3.2.1 Evenementencommissie 

Na het aftreden van Krelis Kwakman, tijdens de vorige ledenvergadering, had Jack Groot zich als vervanger 
aangemeld. Zodoende bleef de evenementencommissie nog steeds uit twee leden bestaan. Het goede nieuws 
kwam even later in de vorm van Jacques van Westen junior, die zich ook beschikbaar heeft gesteld als verster-
king voor de organisatie van de verschillende evenementen.  
 
Frans Brocken en de nieuwe leden hebben dit jaar weer de nodige zaken goed geregeld. Er zijn immers altijd 
evenementen en toernooien waar aandacht aan geschonken moet worden. Bij de bestuursvergaderingen wa-
ren 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 wan-
deltochten van wandelvereniging `n Loopie vergen een hoop tijd en energie. Hiervo or 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 handicap-
toernooi en de uitwisseling met Stede Broec, waarvoor John Bond en Robbert Taalen overigens in grote mate 
de credits voor verdienen. Frans vraagt ieder jaar om versterking van de evenementencommissie en dat blijft 
natuurlijk nog steeds gelden. 
 
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.  

 
 Ook Guyt Tegelwerk (Michel Guyt) heeft het afgelopen seizoen een aanzienlijk bedrag (€ 1.496) ge-

schonken aan onze vereniging in verband met de aanschaf van nieuwe clubtenues.  
Michel hartstikke bedankt voor deze bijdrage. 
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3.2.3 Reclameborden (bordsponsoring) 

De bordsponsors waren ook dit jaar een belangrijke bron van inkomsten.  
Af en toe vallen er sponsors af die dan weer aan anderen hun steun gunnen, maar toch worden er telkens weer 
nieuwe sponsors bereid gevonden om onze club te steunen. Aan de buitengevel zijn enkele fraaie doeken be-
vestigd met het logo van een aantal sponsors, maar in de zaal zijn er nog enkele plekken beschikbaar en wij 
hopen dat we die laatste paar plaatsen ook op kunnen vullen met een mooi reclamebord.  
 
Onze dank gaat uit naar al de mensen die onze vereniging een warm hart toedragen en natuurlijk ook diege nen 
die in het verleden hun steun hebben gegeven. 
 
Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelijk bedanken. 

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 verschil-
lende kleinere geldprijzen ter beschikking gesteld. Ook het komende jaar zullen wij weer met deze a ctie mee-
doen. We hopen dat we weer een beroep kunnen doen op onze “vaste lotenverkopers” en wat nog belangrij-
ker is dat zijn natuurlijk de kopers.  

 

3.4 Klaverjassen 

Er is dit jaar geen klaverjastoernooi georganiseerd.  

3.5 Toernooien 

3.5.1 Gerrit Kwakman handicaptoernooi 

Zaterdag 19 oktober 2019 werden rond 13:00 uur de poules voor het jaarlijkse handicaptoernooi samengesteld. 
Met eenentwintig man op een schone zaterdagmiddag tafeltennissen. Wie wil dat nou niet? En zo konden we 
mooi drie poules van zeven man maken (eigenlijk was er eentje van zes met Lia van Westen).  
De spelers kregen op basis van de rating van de tafeltennisbond een persoonlijke beginscore toebedeeld.  De 
sterksten begonnen met nul, maar er waren er bij die wel vijftien punten voorsprong kregen in gam es tot de 
eenentwintig. En je zal het altijd zien, dan wordt het vanzelf bijna altijd 21 -19 of andersom. En iedereen wil 
natuurlijk een beker mee naar huis als één van het winnende trio. Om die dan pontificaal op het dressoir thuis 
te laten pronken.  
Vanaf één uur was het een spektakel van jewelste, al moesten Jacques van Westen en Ab Jonk bedanken voor 
de strijd vanwege een operatie, Maar de spanning was er niet minder om. En niemand was echt kansloos. En 
van een betere speler winnen, dat is ook wel eens leuk. Pas rond half vijf waren de poules klaar. En dat kwam 
vast omdat al die partijen gewoon langer duurden, want bij de twintig word je vanzelf voorzichtiger en werden 
het driesetters. En zweten was er ook bij medio oktober, het was gewoon in de twin tig graden buiten.  
Ruim het gros van de spelers kon het veld ruimen voor de welverdiende douche, want van elke poule bleven er 
maar twee spelers over, aangevuld met de twee beste nummers drie. En ook nu waren er partijen bij waar je 
van de kant ademloos van kon genieten. Al waren er daarnaast partijen die echt niet op de televisie hoeven.  
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Zoals dat gaat mochten de winnaars van de poules uitkomen tegen een nummer twee of drie uit een van de 
andere poules. Op de eerste tafel was het Mike Reuvers die zonder al te veel problemen Jaap Kwakman met 
acht punten voorsprong van de tafel roste (21-16, 21-15). Michel Guijt mocht het ongeslagen opnemen tegen 
oud kampioen Theerakant Manyam. Hij was een van die twee die met geluk als derde uit zijn poule was ge-
plaatst. Stefan Zwarthoed mocht het tegen zijn teammaatje John Bond opnemen en dat liep voor hem minder 
goed af (22-24, 17-21). Mitchel Jonk was met zijn verdedigende noppen bijna Robbert Taalen  de baas, maar 
met het handicaptoernooi was het vaker bijna maar zonder prijs (17-21, 22-20, 17-21).  
En tegen die tijd gingen de toeschouwers en uitgespeelde mensen er echt voor zitten, w ant de laatste vier 
waren aan elkaar gewaagd en moesten aantreden. Mike Reuvers kwam John Bond tegen, die met zijn onna-
volgbare voetenwerk alle keiharde smashes soepel terugbracht. Een lust voor het oog. Maar John trok  meters 
achter de tafel uiteindelijk aan het langste eind (19-21, 20-22). En Theerakant moest het opnemen tegen Rob-
bert Taalen, die al beter in zijn spel kwam, maar daarmee ook langzaam maar zeker zijn kruit verspeelde. Dood-
vermoeid moest hij uiteindelijk zijn meerdere in Theerakant erkennen (21-7, 20-22, 21-17). Robbert moest 
daarna meteen aantreden om voor de derde plaats te spelen tegen Mike, en hij zag zijn geest al dwalen. In  het 
begin was hij duidelijk beter dan Mike, maar gaandeweg sloeg de vermoeidheid toe en kwam Mike terug. Op 
het laatst moest Robbert de strijd verliezen (14-21, 21-18, 21-16). En rond kwart over zes kwam het spektakel-
duel tussen Theerakant en John, waar iedereen op stond en zat te wachten. En dat was me wat. Het leek wel 
of Theerakant uit een ander vaatje tapte, want hij brak echt los en sloeg John met mokerslagen en loeiharde 
loopings van tafel. Als een slag raak was, dan was hij meteen keihard en onhoudb aar. Daar kun je dan als ver-
dediger alleen maar naar kijken (21-11, 21-16). Een verdiende winnaar. Een mooie dag, en voor alle deelnemers 
ook een goede training.  
 
Podium: 1. Theerakant Manyam  2. John Bond 3. Mike Reuvers  

3.5.2 Clubkampioenschappen 

Zoals verwacht, zaterdagmiddag tegen de wind en door de stromende regen naar “de Schemerpit. Om 13:00  
uur hield Jacques van Westen zijn welkomstwoordje en hij wenste iedereen veel plezier en ook veel succes. 
Daarna konden de zevenentwintig deelnemers van start gaan. Want weer of geen weer, tafeltennissen in Vo-
lendam kan altijd. Er deden zoals gezegd maar liefst 27 spelers mee. Er werd gespeeld in poules van zeven en 
eentje van zes. 
En dat de meesten profijt hadden van de training van John Scott bleek meteen al. Niet ie dereen was op en top 
fit, want er waren er die net terugkwamen van een blessure of een operatie, maar ook dat hoort erbij. En dui-
delijk is, dat als je even je hoofd er niet bij hebt, dat dan de ballen om je oren vliegen. De 8 beste spelers 
uitkomend in het eerste en tweede team, aangevuld met Sadat Girgis, waren geplaatst en werden verdeeld 
over de 4 poules. De rest ging op de grote hoop.  
En toen barstte de strijd met veel plezier los. Ik zag de jongens uit de hoogste teams spelen en uitdagend de 
ballen gemakkelijk aanbieden aan de mindere speler, in de hoop er iets meer spanning in te brengen. Maar bij 
gelijk niveau ging het van dik hout zaag je planken. Geen respijt, geen poespas of lukraak rammen. Alles of 
niks en trefzeker de ander proberen te overtreffen.  
Pas tegen kwart over vier waren de poules afgerond en konden de acht besten tegen elkaar aantreden op de 
eerste twee tafels. En iedereen die was uitgeschakeld verzamelde zich achter de ramen in de kantine om zich 
te vermaken met wat ze op de tafels lieten zien.  
 

 Op de eerste tafel was het John Bond die Ryan Loch zich even liet uitleven met van die knappe smashes. 
Maar ze kwamen gewoon messcherp weer terug (11-9, 11-7, 11-6).  

 En op de tweede tafel liet Nick Klaver de beoogde kampioen Robbert Taalen zien hoe je dicht bij de tafel 
met adembenemend balgevoel talent weet te passeren. Het is een kwestie van je batje in de goede stand 
vast te houden en de bal het werk te laten doen. Maar dat kan je niet zomaar. En als er dan weer een smash 
op je afkomt, stuitert ie met dezelfde snelheid weer bij je terug op tafel. Daar word je op een gegeven 
moment moedeloos van.  

 Daarna versloeg Theerakant Manyam sterspeler Michel Guyt met maar een klein verschil. En dat is natuur-
lijk jammer, maar zo gaat dat aan de top ook (10-12, 11-8, 11-5, 11-9).  

 En meteen daarop speelde Stefan Zwarthoed tegen Sadat Girgis, die nieuw bij onze vereniging is komen 
spelen. En die man heeft een vlijmscherpe backhand die bijna niet te volgen is. Behalve als je Stefan heet, 
en met noppen aan een kant wel vijf meter achter de tafel nog ballen terug weet te slaan. Het werd span-
nend, maar Stefan won knap zijn partij (11-9, 8-11, 11-5, 11-8).  

 In de kruisfinales was het John die Nick tot wanhoop dreef. Want zijn balgevoel was wel subliem, maar de 
ballen kwamen vaker mis van het blad, dan erop. En dan houd je de zaak niet meer droog. Het was dan ook 
snel afgelopen (11-8, 11-7, 11-8).  

 Iets anders was de partij die Stefan en Theerakant op tafel lieten zien. Beiden spelen in het 1e team, ze 
treffen elkaar wekelijks en ze weten wat ze aan elkaar hebben. Ze gaven elkaar niks cadeau en ze maakten 
gebruik van elke mogelijkheid die de tegenstander toeliet. Het werd een heerlijke spannende pot en geen 
enkel moment was er een duidelijk betere. Ze bleven loeihard smashen en retourneren en deden niet voor 
mekaar onder. Echt een partij om ook vanaf de kant te smullen. Uiteindelijk was het Theerakant die de 
winst opeiste (11-9, 9-11, 7-11, 12-10, 7-11).  
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En toen ging het om de bekers. Bekers die bijna een halve meter groot zijn en die de spelers naar huis kunnen 
meenemen. Maar ook nog om de grootste met de wijde oren, die met je naamplaatje een jaar lang op je dres-
soir mag pronken.  
Als eerste knokten Stefan en Nick voor de derde prijs. En het was alsof Nick zijn kruid al had verschoten, want 
binnen een mum van tijd ging hij over de knie bij Stefan. Zijn flitsende blokballen gingen mis. Zijn smashes 
kwamen niet eens in de buurt van de helft van zijn tegenstander. Hij ging roemloos ten onder (4-11, 6-11, 2-
11). Om half zes was het uiteindelijk de finale met John en Theerakant. De droomfinale waar de meesten van 
ons naar uitzagen. John had zich goed voorbereid en liet Theerakant komen met zijn  smashes. In de eerste 
game kon Theerakant niks klaarspelen en dachten we dat het over was. Maar dat was maar schijn, want toen 
pas begon hij raak te meppen en was het John die moest capituleren. Elke keer opnieuw wist hij door de ver-
dediging van John heen te breken en pakte de meest mooie punten. Het was prachtig en om te genieten. Elke 
game opnieuw verliep zoals het in een finale hoort te gaan, tot uiteindelijk Theerakant met een schreeuw het 
laatste punt scoorde (11-3, 8-11, 9-11, 10-12). 
Een prachtige afsluiting van een mooi toernooi, waar we met plezier op terugkijken. De voorzitter bedankte 
iedereen voor deze prachtige middag en reikte de bekers uit aan de winnaars. Grote klasse en tot volgend jaar 
met dan misschien wel dertig deelnemers. 
 
Podium: 3 Stefan Zwarthoed, 1 Theerakant Manyam, 2 John Bond. 
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3.5.3 Uitwisseling met TTV Stede Broec uit Grootebroek 

Uitwisseling met Stede Broec op 11 Januari 2020. 
Traditiegetrouw vond ook dit jaar weer de uitwisseling met onze vrienden van Stede Broec plaats. Door  om-
standigheden was de opkomst iets minder van onze kant, maar het was wel precies genoeg om 6 teams te 
maken. 
Om 14:00 uur werd het welkomstwoordje gedaan door de organisatie vanuit Stede Broec waarna de wedstrij-
den gelijk begonnen. Dit jaar was er gekozen voor een andere opzet. Alle teams werden door elkaar gegooid 
en door middel van de persoonlijke ratings werd er een handicap vastgesteld. De maximale voorsprong die 
iemand kon krijgen was 9 punten. Na de enkel wedstrijden werden er ook nog 2 dubbelpartijen gespeeld per 
tafel. Alle punten zouden daarna bij elkaar opgeteld worden en daar zou dan weer een winnende vereniging 
uitkomen.  
Op 5 van de 6 tafels was het de hele dag een spannende wedstrijd en alle einduitslagen waren dan ook 6 -6 of 
7-5. Echter op tafel 2 werd een megaoverwinning geboekt door Theerakant, Mike en Frank. Het werd daar maar 
liefst 12-0, en dat kon Stede Broec natuurlijk op geen enkele tafel meer goed maken. De einduitslag was uit-
eindelijk 35-49 in het voordeel van Victory`55 en dus ging de beker voor het 4e jaar op rij terug naar Volendam. 
Al met al een geslaagde dag wat zeker voor herhaling vatbaar is.  

 
 
Foto Frank Zwarthoed met de beker. 
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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 Toer-

nooi genoemd. Victory ‘55 was dit jaar niet meer vertegenwoordigd op de zaterdag maar op zondag met de 

senioren waren er maar liefst 16 mensen van onze vereniging. In de morgen werden de dubbelpartijen gespeeld 

en daar was het al gelijk raak. 

 

 In de E behaalde Albert Huizinga de 2e prijs en Micha Tol en Vince Schilder behaalde daar de 1e prijs.  

 In de D was het Theerakant Manyam die daar de 2e prijs binnen haalde. De eerste punten waren dus al 

binnen. 

 

Bij de enkels was het ook weer prijsschieten.  

 Peter Mooijer schopte het tot de kwartfinale in de GH, maar helaas eindigde daar het toernooi voor hem.  

 In de F kwamen ook Micha Tol en Jaap Kwakman tot de kwartfinale maar daar bleef het ook bij. Mitchell 

Jonk kwalificeerde zich wel voor de finale maar verloor die helaas wel met 11-9 in de 5e.  

 In de D kwam Jacques van Westen Jr. na lang blessureleed ook in de kwart finale en nam het daar op tegen 

verenigingsgenoot Mike Reuvers. Mike won overtuigend en plaatste zich voor de halve finale. Sadat Girgis 

ging ook als de brandweer en kwam ook in de halve finale. Die verloor hij helaas wel, maar in de troostfinale 

was hij er weer en pakte toch de 3e prijs. Mike Reuvers was niet te stoppen en won al zijn knock-out wed-

strijden in 3 games en pakte zo de 1e prijs.  

 In de BC ging het nog even door. John Bond en Theerakant Manyam gingen allebei door naar de halve 

finales. John won al zijn wedstrijden in vijven maar kon dat kunstje niet nog een keer flikken tegen Thee-

rakant. John verloor daarna de troostfinale ook nog en moest het doen met een 4e plaats. Theerakant nam 

het daarna in de finale nog op tegen Jens Wiersma. Theerakant had zijn kruid verschoten in de halve finale 

en kon niet echt meer een vuist maken tegen Jens. Maar toch nog een 2e prijs erbij. Aan het eind van de 

dag werd de balans opgemaakt en bleek Victory ‘55 oppermachtig. De verenigingsprijs was na een jaar 

afwezigheid weer binnen, en die zal een mooi plekje krijgen in de prijzenkast.  
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Lente Toernooi  
Het Lente Toernooi dat jaarlijks werd georganiseerd door TTV Stede Broec staat niet meer op de toernooi 

agenda. De afgelopen jaren liep het aantal deelnemers steeds verder terug en was het niet haalbaar meer om 

het nog door te laten gaan. 

 

Afdelingskampioenschappen 2020  
Afgelopen zondag waren de afdelingskampioenschappen voor de senioren. Namens Victory ‘55 deden Albert 

en Vince mee in de B-categorie van het dubbelspel. Zij kwamen net te kort voor een finaleplaats.  Theerakant 

deed met Joel Nabarro (Tempo-Team) mee in de A-categorie van het dubbelspel. Zij werden eerste en mogen 

zich dus het beste koppel van 2020 in Noord-Holland noemen. In het enkelspel deed Vince mee in de C-cate-

gorie en haalde daar een derde plaats. Sadat Girgis werd ook derde in de B-categorie. In de A-categorie be-

haalde Theerakant een mooie vijfde plaats. 

Klasse mannen!!! 

 

Open Volendammer Kampioenschappen  
Dit jaar waren er weer plannen om de Open Volendammer Kampioenschappen nieuw leven in te blazen en de 

eerste voorbereidingen waren al in gang gezet. 

Mede door het afgelasten van het Lente Toernooi zou er weer plaats zijn op de toernooiagenda maar door het 

coronavirus konden de plannen weer in de ijskast worden gezet.  

3.6 Wandelvereniging ’n Loopie 

De wandelvereniging heeft ook dit jaar weer gebruik mogen maken van ons clubgebouw voor hun jaarverga-

dering en als vertrekpunt voor enkele wandeltochten. Dit jaar stond de tweedaagse wandeltocht door Water-

land 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. 

 

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 organisatie en 

uitvoering van dit evenement. 

3.7 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 wor-
den nu overzichtelijk op deze site gepubliceerd.  
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3.8 Eindstanden najaarscompetitie 2019 

 

3.9 Eindstanden voorjaarscompetitie 2020 

In verband met het coronavirus (Covid 19) is de competitie gestaakt. Uit praktische overwegingen worden geen  

tussenstanden opgenomen in dit verslag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

gespeeld punten Naam speler gespeeld punten %

 VICTORY`55 1 10 73 JOHN BOND 6 5 83%

 AMSTERDAM`78 1 10 55 THEERAKANT MANYAM 9 5 56%

 SPAARNE 3 10 54  ROBBERT TAALEN 6 3 50%

US 3 10 53 STEFAN ZWARTHOED 6 3 50%

VICTORY`55 2 10 71 MICHEL GUIJT 26 23 88%

TEMPO TEAM 5 10 63 RYAN LOCH 29 25 86%

THE VICTORY 3 10 57 JEAN-PAUL VAN WESTEN 14 7 50%

 JOVO 1 10 53 JACQUES VAN WESTEN JR 0 0 0%

VICTORY`55 4 10 41

 US 5 10 15

VICTORY`55 3 10 68 NICK KLAVER 26 24 92%

RAPIDITY 2 10 64 BOJAN SERGIC 24 18 75%

 OLYMPIA 1 10 50 REMKO MULDER 26 14 54%

HBC 2 10 42 WILCO ROES 6 3 50%

TEMPO TEAM 6 10 37 EDWIN ROUMIMPER 0 0 0%

DOV 3 10 29

VICTORY`55 2 10 71 MIKE REUVERS 25 14 56%

TEMPO TEAM 5 10 63 ROAN MULDER 20 7 35%

THE VICTORY 3 10 57 SIEM TOL 6 3 50%

JOVO 1 10 53 ALBERT HUIZINGA 20 5 25%

VICTORY`55 4 10 41  JON DE LANGE 13 3 23%

US 5 10 15

VDO 2 10 69 STEFAN KONING 18 11 61%

JOVO 2 10 63 THEO KEMPER 15 9 60%

HBC 3 10 55  JACQUES VAN WESTEN SR 18 9 50%

 VICTORY`55 10 51  MICHA TOL 18 9 50%

SPAARNE 6 10 33    VINCE SCHILDER 21 9 43%

THE VICTOTY 4 10 30

HTC 4 10 66 BERRY MOLENAAR 24 18 71%

JOVO 4 10 64 JACK GROOT 21 9 43%

US 7 10 50 KEES PLAT 17 7 41%

NIEUW VENNEP 2 10 48 SIMON JONK 24 7 29%

VICTORY`55 6 10 47 JAN KWAKMAN 0 0 0%

HBC 4 10 25

HTC 7 10 69 MITCHELL JONK 27 25 93%

AMSTERDAM`78 5 10 61 JAAP KWAKMAN 21 10 48%

VICTORY`55 7 10 52 RICHARD BUIJS 24 9 38%

TSTZ HAARLEM 6 10 43 SANDER ZWARTHOED 6 0 0%

CASTRICUM 1 10 38 ZHANG CHEOL 0 0 0%

TAZANO 2 10 37

ZTTC 7 10 72 LIA VAN WESTEN 24 13 54%

US 11 10 65 MARK SCHILDER 24 8 33%

THE VICTORY 5 10 58 AB JONK 15 4 27%

HET NOOTHWEER 13 10 40 FRANS BROCKEN 9 1 11%

HTC 10 10 36  PETER MOOIJER 18 0 0%

VICTORY`55 8 10 29 COR MAAS 0 0 0%

SENIOREN 8 POULE L

SENIOREN 6 POULE D

SENIOREN 7 POULE I

SENIOREN 4 POULE A

SENIOREN 5 POULE E

SENIOREN 2 POULE A

SENIOREN 3 POULE B

SENIOREN1 POULE B 
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2019-2020 

 
 

4.1 Inleiding 

Het afgelopen seizoen is het jeugdbestuur bezig geweest met het behouden van de huidige jeugdleden. Het 
vorige seizoen is de wens uitgesproken om het jeugdbestand uit te breiden. Om dit voor elkaar te krijgen ston-
den er een aantal activiteiten op de rol. Op het moment dat het nieuwe seizoen begon, kwamen er zonder 
enige inspanning 7 jeugdleden bij. Dit zorgde ervoor dat het enige trainingsuur dusdanig druk was dat de acti-
viteiten voor werving op de langere termijn geschoven zijn. 
 
De andere wens van het jeugdbestuur, het verwezenlijken van een jeugdteam voor het najaar 2020, begon 
vanaf januari 2020 een beetje vorm te krijgen. Op het moment dat de eerste informatie aan de ouders verstrekt 
was en de jeugdleden geënthousiasmeerd werden voor de competitie, kwam Covid-19 om de hoek kijken. Dit 
zorgde ervoor dat wij als jeugdbestuur niet verder konden met de jeugdtrainingen en dat de jeugdleden dus 
ook nog niet voldoende klaar zijn voor het spelen van competitie.  
Voor het nieuwe seizoen blijft de wens voor de samenstelling van een competitieteam bij de junioren staan. 
Daarnaast willen we met het jeugdbestuur ook de werving weer oppakken. Hier waren al enkele activiteiten 
voor gepland, maar door Covid-19 konden deze activiteiten helaas niet doorgaan. Voor het najaar 2020 gaat 
het jeugdbestuur weer activiteiten plannen die ervoor moeten zorgen dat het jeugdbestand weer groter wordt. 
Voor deze activiteiten zal weer contact gezocht worden met MJ Tafeltenn is.  

4.2 Scholentoernooi 

Dit jaar is er geen scholentoernooi georganiseerd. Het scholentoernooi is wel één van de activiteiten die het 
jeugdbestuur weer op wil pakken voor het werven van nieuwe jeugdleden. Zoals vorig jaar is vermeld in het 
jaarverslag is de doelgroep de groepen 3, 4 en 5. Deze doelgroep is bewust gekozen, aangezien de kinderen in 
deze leeftijdscategorie in relatief veel gevallen nog geen ‘vaste’ sport hebben gekozen. De ervaring leert dat 
kinderen uit groep 7 en 8 vaak al lang aan een bepaalde sport doen en dus ook minder snel wisselen van sport.  
Voor het scholentoernooi 2020 zal gekeken worden welke datum het beste past. Voorgaande edities werden 
bijna altijd in de kerstvakantie gehouden. Het jeugdbestuur gaat kijken of deze periode handig is in verband 
met de schoolvakantie en toernooien van andere sporten.  

4.3 Competitie 

In het najaar van 2019 waren er nog twee jeugdleden die competitie speelden bij Victory’55. Micha Tol en Vince 
Schilder kwamen beiden uit in de seniorencompetitie in de tweede klasse. Vince heeft in het najaar van 2019 
ook nog juniorencompetitie gespeeld bij SVE uit Utrecht. Hij speelde in Landelijk B, op dat moment de op één 
na hoogste klasse van Nederland bij de junioren.  
Micha is doorgestroomd naar de senioren, dit betekent dat Vince op moment het enige jeugdlid is die compe-
titie speelt namens Victory’55. Vince komt uit in de eerste klasse bij de senioren. Volgend seizoen speelt Vince 
nog steeds eerste klasse bij de senioren, daarnaast is het ook de bedoeling dat hij Landelijk A gaat spelen bij 
TTV Hilversum. Het is goed te zien dat Vince zich steeds blijft ontwikkelen en ook keer op keer de stap durft te 
zetten om buiten de vereniging ervaring op de doen.  
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4.4 Landelijke jeugdtoernooien 

Nadat Vince vorig jaar zijn B Licentie haalde bij de junioren, moesten Vince en Micha in het najaar van 2019 
apart van elkaar naar toernooien reizen. Dit was voor Micha reden genoeg om definitief te stoppen bij de juni-
oren, zowel in de competitie als de bij de toernooien. Micha, bedankt voor je inzet (bij en voor de jeugd) de 
afgelopen jaren en we hopen je nog lang binnen de vereniging te behouden.  
 
Het eerste ranglijsttoernooi in het najaar van 2019 was het Jeugd Ranglijsttoernooi in Assen. Vince deed na-
mens Victory’55 mee in Assen, waarbij de reisafstand ervoor zorgt dat meedoen al een prestatie  op zich is. De 
afstand ging Vince dan ook niet in de koude kleren zitten. Bij aankomst in Assen om half 9 was de zin nog volop 
aanwezig, maar na een half uur inspelen om vervolgens nog een uur te wachten was dit al stukken minder. 
Nadat Vince zijn eerste wedstrijd verloor tegen een op papier mindere speler was al duidelijk dat het een lastige 
dag zou worden. Dit leek aan het einde van de dag ook zo te zijn. Er werd in de poulefase geen enkele wedstrijd 
gewonnen.  
 
Het volgende jeugd toernooi was de NJM (Nederlandse Jeugd Meerkamp). Op het moment van de NJM was de 
week voorafgaand aan het toernooi al duidelijk dat dit een lastige opgave zou worden voor Vince. De vorm  was 
ver te zoeken, dan maakt het niet zoveel uit dat je in een poule ingedeeld wordt waar je de sterkste speler bent 
en het niveau dicht bij elkaar ligt. De NJM resulteerde in twee winstpartijen uit vier wedstrijden, dit was niet 
voldoende om door te gaan naar de volgende ronde van de Meerkampen. 
 
Vince zijn laatst gespeelde jeugdtoernooi was het Jeugd Ranglijsttoernooi in Soest. Er was duidelijk dat de 
winsterstop in combinatie met een trainingskamp Vince goed hadden gedaan. Vince speelde vijf goede wed-
strijden, waarbij ook tegen de twee sterkste spelers in de poule kansen waren om te winnen. Helaas voor Vince 
trok hij in de wedstrijd tegen de nummers één en twee van de poule maar net aan het kortste eind. Deze spelers 
wonnen alle andere wedstrijden, wat resulteerde in een derde plaats voor Vince, terwijl de eerste twee door 
mochten naar de volgende ronde.  
Er zit zeker vooruitgang in bij Vince. We hopen dan ook als jeugdbestuur en als vereniging dat Vince zijn trai-
ningsarbeid voortzet en in de toekomst nog voor spektakel kan gaan zorgen in ‘De Schemerpit’.  
 

4.5 Toekomst 

Het afgelopen jaar is het aantal jeugdleden toegenomen. De recreatieve jeugd wordt ook steeds actiever be-
trokken bij de vereniging en we hopen dan ook om in het voorjaar van 2021 weer een jeugdteam te kunnen 
formeren.  
In het vervolg van 2020 gaat het jeugdbestuur zich weer inzetten tijdens de jeugdtraining op de donderdag-
middag. Het kan zo nu en dan voorkomen dat niet alle leden van het jeugdbestuur aanwezig kunnen zijn. Er 
wordt dan ook gevraagd of er leden zijn die, mocht het nodig zijn, bereid zijn om t e helpen op donderdagmid-
dag van 15:30 tot 16:30 uur. 
Daarnaast is het jeugdbestuur van plan om weer contact te zoeken met MJ Tafeltennis. Er is vorig jaar een 
clinic verzorgd voor basisscholen in de omgeving van Victory’55. We zijn van plan om meerdere sch olen te 
bezoeken en ook door middel van een scholentoernooi weer binding te krijgen met de jongste generatie binnen 
Edam-Volendam. 
 
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of andere wijze zijn of haar bijdrage heeft geleverd!  
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5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2019-2020 

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 desgewenst en op verzoek 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 
penningmeester opvragen.  
 
We blikken terug op een positief financieel resultaat van €  2.046 . Een daling ten opzichte van het voorgaande 
boekjaar (€ -2.910). Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de toelichting op het financieel 
jaarverslag.  
 

5.2 Ledenadministratie 

5.2.1 Ontwikkeling ledenbestand  

Voor een actueel overzicht en nadere details wordt verwezen naar de toelichting op het financiële  jaarverslag. 
Helaas is het aantal jeugdspelers nog steeds heel erg laag ondanks alle inspanningen om leden te werven in 
het afgelopen seizoen.  

5.2.2 Contributie seizoen 2020-2021 

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 an-
dere 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.  
 
Onze vereniging is ook getroffen door de “Coronamaatregelen”. We lopen behoorlijk wat inkomsten mis. We 
rekenen dan ook op de solidariteit van alle leden om in deze onzekere tijd te kunnen overleven. 
 
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 Sponsoring  

5.3.1 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. We worden momenteel gesteund door 64 sponsoren (+1). 
We hebben helaas afscheid moeten nemen van 4 sponsoren. Verder mochten wij 5 nieuwe sponsoren verwel-
komen. Verder hebben 2 sponsoren een eenmalige bijdrage gedoneerd te weten: 

 CIVIL PRO Civieltechnisch Advies & Engineering  p/a J. de Lange (sponsoring jeugdactiviteiten) )  

 GUYT TEGELWERK (Michel Guyt) (shirtsponsoring). 
 
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 verwe-
zenlijken. 
De sponsorcommissie wordt wederom bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Grote klasse!  

 
 
 

mailto:theokemper84@gmail.com
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5.3.2 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors 

 
  

SOORT naam Adres Postcode Plaats

BORDSPONSOR 100%NL  MAGAZINE MORSEWEG 2 1131PK VOLENDAM

BORDSPONSOR KITBEDRIJF BATTI SCHOOLSTRAAT 10 1131 CL VOLENDAM

BORDSPONSOR George de Boer Stucadoorsbedrijf Ruige Muts 27 1132PM VOLENDAM

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

BORDSPONSOR BORETTI  P/A  DHR. N. ADMIRAAL DE DOLLARD 17 1454AT WATERGANG

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

BORDSPONSOR CBL AFBOUW PAPAVERSTRAAT 25 1131GH VOLENDAM

BORDSPONSOR CIVIL PRO Civieltechnisch Advies & Engineering  ( Jon de Lange) TJASKERMOLEN 2 1135 LM EDAM

BORDSPONSOR COMSAFE BEVEILIGINGSTECHNIEK BV JULIANAWEG 139 F 1131DH VOLENDAM

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

BORDSPONSOR VISHANDEL JAN DRUM & ZN KARVEEL 3 1132 GT VOLENDAM

BORDSPONSOR KITBEDRIJF EUROSEAL  (TAV  DHR. P NANNINGA) PARALLELWEG 58 1131DM VOLENDAM

BORDSPONSOR FREMON TEGELWERKEN VOLENDAM DE WIGGE 23 1132EG VOLENDAM

BORDSPONSOR GAME11  P/A   G. VAN GRUNSVEN DIJNSELBURGERLAAN 1-2 3705LP ZEIST

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

BORDSPONSOR CAFÉ T GAT VAN NEDERLAND P/A DAMCOOGH 89 1132 EB VOLENDAM

BORDSPONSOR GUYT TEGELWERK (Michel Guyt) RUIGE MUTS 16 1132AN VOLENDAM

SHIRTSPONSOR |(Eenm.) GUYT TEGELWERK (Michel Guyt) RUIGE MUTS 16 1132AN VOLENDAM

BORDSPONSOR H&F SCHILDERS VOLENDAM DIESELSTRAAT 7A 1131JZ VOLENDAM

BORDSPONSOR STUCADOORSBEDRIJF HANSEN DE HEMMES 7 1132 EJ VOLENDAM

BORDSPONSOR PETER HANSEN STUCWERKEN MARSSTRAAT 73 1131NG VOLENDAM

BORDSPONSOR HARINGHANDEL A. HOEK POSTBUS 50 2220 AB KATWIJK

BORDSPONSOR JM Afbouw Edammerweg 21 1131DP VOLENDAM

BORDSPONSOR KEES TOL GLAS ( tav Dhr. Thijs Boots) JULIANAWEG 210 1131DL VOLENDAM

BORDSPONSOR MARTIN KEMPER (SCHILDERSBEDRIJF) BOOTSLOT 13 1132 RM VOLENDAM

BORDSPONSOR KIVO PLASTIC VERPAKKINGEN JULIANAWEG 196 1131DL VOLENDAM

BORDSPONSOR KLUESSIEN SPORTMASSAGE HLENA SMITSTRAAT 31 1132CL VOLENDAM

BORDSPONSOR KNEP + DEKKER NIJVERHEIDSTRAAT 31N 1135GE EDAM

BORDSPONSOR HARINGHANDEL DICK KOK NOORDEINDE 42 1131GC VOLENDAM

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

BORDSPONSOR FIETSSERVICE KONING JULIANANWEG 98 1131DE VOLENDAM

SHIRTSPONSOR KRAS RECYCLING B.V ZEEDIJK 1 1131 GG VOLENDAM

BORDSPONSOR KWAKMAN AFBOUW HYACINTENSTRAAT 38 1131HW VOLENDAM

BORDSPONSOR KLAAS LEEFLANG SPORTPRIJZEN OVERSTE LUDENSTRAAT 13 1131EH VOLENDAM

BORDSPONSOR BERRY MOLENAAR SCHILDERSBEDRIJF DICK TOLSTRAAT 56 1132KK VOLENDAM

BORDSPONSOR MOLENAAR & ZWARTHOED ADVISEURS BV POSTBUS 74 1130AB VOLENDAM

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

BORDSPONSOR NIEUW LEVEN BV AANNEMERSBEDRIJF BOKKINGSTRAAT 11 1131CJ VOLENDAM

BORDSPONSOR DENNIS PLAT STUCADOORSBEDRIJF SPAANSE RIJER 12 1132PT VOLENDAM

BORDSPONSOR SCHILDERSBEDRIJF C. PLAT DIJKKAVEL 9 1132 JP VOLENDAM

BORDSPONSOR PRO AIR VENTILATIE

BORDSPONSOR LEVI JAZZ REUVERS HOLDING B.V. ( Mike Reuvers) KERKWEG 19C 1713JE OBDAM

BORDSPONSOR ROOV ACADEMY B.V. KERKWEG 19C 1713JE OBDAM

BORDSPONSOR ROBUUST; p/a  LEKKERS ETEN,DRINKEN & GENIETEN KROKUSSENSTRAAT 24 1131LK VOLENDAM

BORDSPONSOR NBC VAN ROEMBURG & PARTNERS B.V. JULIANAWEG 190A 1131DL VOLENDAM

BORDSPONSOR SNACKBAR ROMA JULIANAWEG 108 1131DJ VOLENDAM

BORDSPONSOR ROYAL FOOK LONG HAGELAND 67, 1066 RD AMSTERDAM

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

BORDSPONSOR RUNDERKAMP | CATERING - BARBEQUE - SLAGERIJ - DINER - KOOKSTUDIO SLOBBELAND 36 1131 AB VOLENDAM

BORDSPONSOR SLAGERIJ RUNDERKAMP HAVENHOF ZEESTRAAT 21/5 1131ZD VOLENDAM

BORDSPONSOR PIET SCHILDER VOF HAVEN 24 1131ER VOLENDAM

BORDSPONSOR SENT ENTERTAINMENT ZILVERGESP 9 1132 RV VOLENDAM

BORDSPONSOR VISHANDEL KEES SIER POSTJES 4 1132JG VOLENDAM

BORDSPONSOR VISHANDEL SIER & JONK KOEMARKT 6 1141 DC PURMEREND

BORDSPONSOR SCHILDERSBEDRIJF SNOEK &KONING BOEZELGRACHT 16 1132PH VOLENDAM

BORDSPONSOR CAS SOMBROEK BV ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU JULIANAWEG 204 1131DL VOLENDAM

BORDSPONSOR LOODGIETERSBEDRIJF SOMBROEK  VOF MORSEWEG 59 1131PH VOLENDAM

BORDSPONSOR SIEM STEUR STAALCONSTRUCTIES PARALLELWEG 7 1131DM VOLENDAM

BORDSPONSOR PLAATWERKINDUSTRIE TOL BV CHRISTIAEN HUYGENSSTRAAT 15 1131VB VOLENDAM

BORDSPONSOR Schilderbedrijf Tol en Kwakman  (tav Dhr. Jaap Kwakman) BURGEMEESTER VAN BAARSTRAAT 23 1131WR VOLENDAM

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

BORDSPONSOR VAB AFBOUWGROEP BV MARCONISTRAAT 20 1131 JW  VOLENDAM

BORDSPONSOR STUKADOORSBEDRIJF VEERMAN & KEMPER BV EDISONSTRAAT 6 1131KA VOLENDAM

BORDSPONSOR LVV STUCWERKEN (LEON VAN VLAANDEREN  ) A. BLEIJSSTRAAT 30 1132VB VOLENDAM

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

BORDSPONSOR METSELSUPPORT VOLENDAM B.V. Beitelstraat 13a 1135 KX Edam
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5.4 Slotopmerkingen 

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

Theo Kemper 
 
 

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 
 

Functie: Naam Telefoonnummer. e-mail 

Voorzitter:  Jacques van Westen 06 51578696 j.van.westen@ziggo.nl 

Secretaris: Simon Jonk 06 30727047 simonjonk1@gmail.com 

Penningmeester: Theo Kemper 06 40512706 theokemper84@gmail.com 

Ledenadministratie: Theo Kemper 06 40512706 theokemper84@gmail.com 

        

        

Jeugdbestuur: Robbert Taalen 06 46432612 Robberttaalen@hotmail.com 

Jeugdbestuur: (webmaster) John Bond 06 30045048 john.bond@hotmail.com  

Jeugdbestuur: Jean-Paul van Westen 06 22139375 jean_paulvanwesten@hotmail.com  

        

        

Nieuwsverzorging en PR: Richard Buijs 06 33319638 richardbuijs33@gmail.com 

        

Kantinebeheer: Frans Brocken 06 40155917 Frans.brocken6@gmail.com 

        

Evenementencommissie: Frans Brocken 06 40155917 Frans.brocken6@gmail.com 

Evenementencommissie: Jack Groot 06 10620167 jack.groot@hotmail.com  
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