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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 25 juni 2021 om 18:30 uur  
 

1 Agenda 

1. Opening door de voorzitter.  

 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 juli 2020  

 

3. Jaarverslag van de secretaris.  

 

4. Jaarverslag van de jeugdcommissie.  

 

5. Verslag van de kascontrolecommissie (Lia van Westen-Karregat, Jan Sier en Marco Sombroek).  
 

6. Verslag van de penningmeester.  

 

7. Huldiging van de jubilarissen.  

 Richard Buys (50jr) en Andre Mooijer (50jr). 

 Jacques van Westen (40jr.). 

 Jack Groot (25jr) en Piet Meeder (25jr). 
 

De aanwezigheid van de jubilarissen wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld.  
 

8. Huldiging van de kampioenen. 
In verband met de coronaperikelen en de staking van de competities zijn er geen kampioenschappen te vie-
ren. 
 

9. Bestuursverkiezingen. 
Simon Jonk (secretaris) en Robbert Taalen en John Bond (jeugdbestuur) zijn aftredend en herkiesbaar.  
Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het bestuur aanmelden. 
 

10. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie.  
Jan Sier en Marco Sombroek zijn aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tijdens de vergade-
ring verkiesbaar stellen. 
 

11. Wvttk.  

12. Rondvraag.  

13. Sluiting.  
 
Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.  
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2 Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 10 juli 2020. 

(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. 
 
25 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: Roan Mulder, Piet Meeder, Theo en Aaffien Hoogland, Stefan 
Zwarthoed, Mark Schilder en Jacques van Westen jr.  
 

 
 
Namens het bestuur heet de voorzitter allen van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering en 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.  
Wat een vreemd verenigingsjaar hebben wij met zijn allen achter de rug. Dit begon al direct op 1 mei 2019 toen 
onze vloer in de speelzaal geheel ontmanteld moest worden. In het openingswoord van vorig jaar heb ik daar 
reeds uitgebreid bij stilgestaan. Gelukkig was het door de inzet van de ingeschakelde aannemer KBRT Bouw 
en de vele vrijwilligers mogelijk om de najaarscompetitie in begin september 2019 aan te vangen. Drie teams 
werden kampioen. Ons vlaggenschip promoveerde naar de landelijke 3 e divisie en onze mannen waren weer 
terug op het oude niveau. Team 2 werd kampioen in de Hoofdklasse en promoveerde naar de Overgangsklasse. 
Ook bij team 3 kon de kampioensvlag in top. Dit team met spelers van “buiten het derde klaphek”(je moet 
tegenwoordig voorzichtig zijn met wat je zegt, maar deze mannen zijn inmiddels volledig ingeburgerd bij onze 
vereniging) werd ook kampioen in de Hoofdklasse en promoveerde naar de Overgangsklasse. Bij de overige 
teams deed het ene team het wat beter dan het andere team. 
 
Dan start eind januari 2020 het voorjaarsseizoen. Iedereen was er klaar voor maar toen gooide één of ander 
virus roet in het eten. Op 10 maart 2020 kon door het 7 e team nog competitie gespeeld worden tegen ZTTC. 
Dit bleek naderhand het laatste balletje dat geslagen kon worden. Allerlei informatie kwam tot ons en op vrij-
dag 13 maart 2020 (jawel vrijdag de 13e) moest het bestuur, in navolging van wat er allemaal in de wereld om 
ons heen gebeurde, besluiten om de Schemerpit te sluiten. Niets mocht meer en alle competities werden ge-
ëlimineerd. Afgelopen 1 juli 2020, en dat is natuurlijk al weer het nieuwe vereniging sjaar maar nog maar 10 
dagen geleden, mochten de deuren weer open en konden wij weer lekker aan de bak. Laten we hopen dat wij 
het virus met zijn allen buiten de deur kunnen blijven houden. Dus ook voor vanavond, houd hier rekening mee.  
 
Positief punt van het afgelopen seizoen is dat er 26 zonnepanelen op onze accommodatie zijn geplaatst door 
Zonnepanelen Volendam in de persoon van Dennis Tol. Medio april heeft dit zijn beslag gekregen. Volgend 
jaar zullen wij in de jaarrekening zien wat ons dat heeft opgeleverd. 
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Ondanks alle malaise (Schemerpit potdicht en dus geen kantineomzet, geen Zuiderzeewandeltocht en geen 
toernooitjes), wisten wij toch ons boekjaar af te sluiten met een minimale winst van € 2.000. De kascontrole-
commissie zal hierover verder verslag doen. 
 
Ook vermeldenswaardig is de aanwezigheid van Frans Brocken. Iedereen weet hoeveel hij voor de vereniging 
doet. Sinds zijn pensionering eind 2019 zit hij echter in de lappenmand. Enige tijd geleden heeft Frans een 
beroerte gehad en is hij opgenomen in het ziekenhuis. Door het coronavirus mocht hij geen bezoek ontvangen 
behalve zijn directe familie. Na een aantal weken in het Dijklander ziekenhuis te hebben gelegen, werd hij 
overgeplaatst naar Heliomare in Wijk aan Zee waar hij weken moest verblijven om te revalideren. Sinds twee 
weken is hij gelukkig weer thuis. Aldaar werkt hij verder aan zijn herstel. Tijdens mijn bezoek aan Frans in 
Heliomare vertelde hij dat hij voor zijn revalidatie geprobeerd had te tafeltennissen maar dat dit hem niet zo 
goed was afgegaan. Ik antwoordde daarop dat er dan ten opzichte van de periode daarvoor niet zoveel veran-
derd was, waarop Frans bulderde van het lachen. Gelukkig heeft hij zijn humor nog. Hij is op de weg terug maar 
heeft nog een lange tijd te gaan. Frans, wij zijn blij je weer in ons midden te hebben.  
 
In het afgelopen seizoen moesten wij helaas afscheid nemen van Jaap Karregat.  
Hij werd slechts 28 jaar. Hij was vanaf zijn jeugd lid van onze vereniging en hij is op 1 augustus 2019 overleden. 
Allemaal weten wij wel wat te vertellen over Jaap en wat hebben wij met hem én om hem gelachen. Een bege-
nadigd tafeltennisser maar ook een begenadigd nazitter. Een aderlating voor onze vereniging maar natuurlijk 
vooral een groot gemis voor zijn ouders Evert en Tiny en zijn zus Lysanne. Evert en Tiny bedanken de vereni-
ging voor de mooie memorial in het jaarverslag.  
 
Laten wij allen gaan staan en één minuut in stilte onze Jaap gedenken.  
 
Ik wens alle aanwezige een goede vergadering toe.  

2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 juli 2019. 

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen van 5 juli 2019.  
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. 

Bij de senioren waren er dit jaar drie kampioenschappen te vieren. In de najaarscompetitie 2019 werden team 
1,2 en 3 kampioen. De voorjaarscompetitie 2020 werd zoals bekend niet uitgespeeld. Felicitaties voor alle 
teams die het kampioenschap konden vieren in de najaarscompetitie 2019. 
 
Ook de jubilarissen werden gehuldigd. Dit jaar waren er twee leden die hun 25 jarig jubileum konden vieren.  
Jan Mooijer, die over drie maanden alweer 62 jaar oud wordt, is sinds 1 april 1995 lid van onze vereniging. Dit 
betekent dat hij zijn zilveren jubileum bij onze vereniging mag vieren. Vroeger speelde Jan nog competitie 
maar op enig moment werden de wedstrijden doordeweeks, met het late thuiskomen, een te grote belasting 
en heeft Jan zijn batje aan de wilgen gehangen. Soms duikt Jan zomaar op bij het handicaptoernooi en dan zie 
je maar dat je het spelletje niet zomaar verleert. We zouden je best wel wat vaker willen zien tijdens trainings-
avonden maar wie weet komt dit wel weer. Bedankt voor je trouw aan onze vereniging en op naar de 40 jaar.  
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Cor Maas, ook alweer 56 jaar hoewel je dit niet zou zeggen, is sinds 1 januari1995 lid van onze vereniging en 
viert dus ook zijn zilveren jubileum. Cor heeft met verschillende spelers in diverse teams gespeeld. De laatste 
jaren spelen wat lichamelijke ongemakken op waardoor Cor verstek moest laten gaan in de competitie. Dit 
betekende voor zijn team een forse aderlating, waardoor steeds gevochten moest  worden tegen degradatie. 
Nu door de verplichte stop het lichaam van Cor een aantal maanden rust heeft gekregen, is hij klaar voor het 
nieuwe seizoen en kunnen de tegenstanders hun borst nat maken. Hij is ook lid van de bierploeg dus voor het 
op peil houden van de voorraad kunnen we altijd een beroep op hem doen. Cor, jij ook bedankt voor 25 jaar 
trouwe lidmaatschap van onze vereniging. 
 

 
 
Met het vieren van jubilea zijn er altijd wel zaken die niet helemaal goed gaan. Staat de datum van aanmelding 
goed in onze administratie? Heeft iemand zijn lidmaatschap wel eens opgezegd en is toen later weer lid ge-
worden en tellen de voorafgaande jaren dan mee? Zijn alle gegevens bij overgang van het oude bestuurslid 
naar het nieuwe bestuurslid goed overgedragen? Wanneer worden jubilea gevierd? 
 
In de wandelgangen werd vernomen dat de zeer oudgedienden enigszins ontstemd waren over het feit dat 
jubilea na 50 jaar niet benoemd werden. Het huidige bestuur is in de archiefdozen gedoken en heeft de oude 
statuten (de huidige statuten dateren van 2014) en het huishoudelijke reglement, dat dateert van 19 september 
1973, boven water weten te krijgen. Het toenmalige bestuur heeft niets vastgelegd over het vieren van een 60 
jarig jubileum. Op zich wel logisch want iedereen was nog jong en werd er niet stilgestaan bij een dergelijk 
jubileum. Ook alle besturen daarna hebben dat nooit aangepast in statuten en/of huishoudelijk reglement. 
Omdat 60 jaar lidmaatschap toch wel erg apart is, heeft het huidige bestuur besloten om die leden ti jdens de 
ALV speciaal te benoemen maar geen plaquette te geven omdat er dan verschil gemaakt wordt met leden die 
nu al langer dan 60 jaar lid zijn. Daarnaast is niet bekend of iedereen wel prijs stelt op een plaquette die op de 
schoorsteen of misschien wel op zolder belandt. 
 
De leden die dit thans betreffen zijn: Gerrit Kwakman die vanaf de oprichting lid is en dus 65 jaar lid is.  
Jaap Binken is 64 jaar lid. Henk Konter is 62 jaar lid. Kees Jonk is 61 jaar lid en Sijmen Runderkamp is 60 jaar 
lid. Er zijn leden die acte de presence geven op de bappenmiddagen maar er zijn ook leden die dat niet meer 
doen of kunnen maar nog wel steunend lid blijven. Een groot applaus voor deze mensen.  
 
 
 
  



  10 

 

 
 
 

werken

06 30379944



  11 

2.6 Verslag van de kascontrolecommissie. 

Het verslag werd in de zaal verspreid namens de kascontrolecommissie bestaande uit Siem Jonk, Jan Sier en 
Marco Sombroek. 
  
Siem neemt het woord en doet verslag. 
Vrijdag 26 juni 2020 zijn de leden van de kascontrolecommissie bij elkaar gekomen en zijn samen met penning-
meester Theo Kemper de financiële jaarstukken van het seizoen 2019/2020 doorgenomen.  
 
Wij hebben de door Theo opgestelde stukken nauwkeurig gecontroleerd, in het bijzonder de inkomsten, kas 
en banksaldi en aansluiting met de balans. De uitgaven en stortingen hebben wij steekproefsgewijs gecontro-
leerd. De administratie was prima in orde waardoor wij geen opmerkingen hebben met betrekking tot de ju ist-
heid van de gegevens. 
 
Uit het jaarverslag blijkt dat de nettowinst € 2.046 bedraagt wat een daling van € 2.910 ten opzichte van vorig 
jaar betekend. De daling wordt veroorzaakt door de invloed van het welbekende coronavirus waardoor de ver-
eniging genoodzaakt was om de accommodatie te sluiten waardoor de laatste competitiewedstrijden en eve-
nementen zoals het Loopie geen doorgang konden vinden.  
Inmiddels is door de regering per 1 juli groen licht gegeven en mag er met inachtneming van de regels weer 
getafeltennist worden. 
 
De liquiditeit van de vereniging is afgenomen met € 25.483. Dit onder andere als gevolg van de vervanging van 
de vloer in de speelzaal en de aanschaf van zonnepanelen. Voor de zonnepanelen is een subsidie aangevraagd 
die kan oplopen tot 30% van de aanschafkosten. In de toekomst kan door de aanschaf hopelijk flink bespaar d 
worden op de energiekosten. 
 
Voorts kan worden opgemerkt dat de sponsorinkomsten nagenoeg gelijk zijn gebleven en dat het ledenaantal 
ook stabiel te noemen is. 
 
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. 

Siem Jonk was dit jaar aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Lia van Westen -Karregat stelde zich 
beschikbaar en werd met applaus begroet als nieuw lid.  
 

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 waarvan hun bestuurstermijn afliep.  Voorzitter Jacques van Westen en 
jeugdbestuurslid Jean-Paul van Westen waren aftredend.  
Beide heren stelden zich weer herkiesbaar en aangezien er geen tegenkandidaten waren werden zij weer 
voor drie jaar herbenoemd.  
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2.10 Rondvraag. 

Richard Buys. 
Meldt dat het handicaptoernooi gehouden zal worden op 17 oktober in de 1e vrije week van de najaarscompe-
titie en de clubkampioenschappen in de eerste of tweede week voorafgaand aan de voorjaarscompetitie.  

  
Jean-Paul van Westen. 
Meldt dat Game 11 weer langs wil komen om de leden de gelegenheid te geven om hun materiaal en overige 
uitrusting weer op peil te brengen. 
 
Frans Brocken. 
Wil van de gelegenheid gebruik maken om de bierploeg nog een keer te bedanken voor alle keren dat zij heb-
ben 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.  
 
Jon de Lange. 
Vraagt hoe het zit met de subsidie aanvraag.  
Er wordt maximaal € 5.000 uitgekeerd voor de aanschaf van zonnepanelen al naar gelang de kosten. Er is echter 
niet alleen subsidie aangevraagd voor de zonnepanelen maar ook de kosten van de  nieuwe vloer en andere 
verbeteringen zijn meegenomen in de aanvraag.  
Het totale bedrag wat is ingediend bedraagt € 8.380. 

2.11 WVTTK. 

Tijdens de sluiting van de Schemerpit door de corona uitbraak heeft het bestuur een steunpakketten actie op 
touw gezet om de voorraad onder de leden te verkopen. Dit was een succes en heeft ruim €700 opgebracht. 
 
Ook heeft het bestuur het ondersteuningspakket van de overheid aangevraagd. Dat is gehonoreerd en heeft 
de vereniging € 4.000 opgeleverd.  
 
Het jeugdbestuur heeft tijdens de corona sluiting de jeugd toch proberen bezig te houden. Buiten werden er 
spelletjes georganiseerd om de jeugd betrokken te houden bij de club. Inmiddels is de jeugd weer volop aan 
het trainen. 
 
De penningmeester meldt dat één van de twee bankrekeningen is opgeheven. Er liep een rekening bij de ING 
en de Rabobank. De ING rekening is opgeheven. 
 
Notulist: Simon Jonk 
 

2.12 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.  
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2020-2021 

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

In verband met de gevolgen en de naweeën van het coronavirus werden nagenoeg alle activiteiten binnen onze 
vereniging verplicht stilgelegd. Onze accommodatie ging in de perioden mei t/m juni 2020 en vanaf december 
2020 tot 18 mei 2021 in lockdown.  
De NTTB heeft de najaarscompetitie 2020 stilgelegd en ook de voorjaarscompetitie 2021 ging niet door. De 
gebruikelijke interne toernooien konden ook niet doorgaan. Verder was onze accommodatie niet beschikbaar 
voor trainingsdoeleinden.  
 
Het bestuur heeft dan ook besloten om het jaarverslag van de secretaris en het verslag van het jeugdbestuur 
te beperken tot enkele algemene opmerkingen. 

3.1.1 Competitie 

Door covid-19 ging onze accommodatie grotendeels in lockdown. De NTTB heeft de najaarscompetitie stilge-
legd en ook de voorjaarscompetitie ging niet door. 

3.1.2 Clubgebouw 

Openstellen kantine  
Er waren slechts beperkte activiteiten. Net als in het vorige jaar is het gelukt om de kantine draaiende te hou-
den tijdens de opengestelde tijden.  
Alle leden en vrijwilligers die daar aan hebben meegewerkt worden hartelijk bedankt. 

 
Onderhoud  
Er was slechts sprake van beperkt onderhoud. 
In het afgelopen seizoen ( 4 juni 2020) is onze Cv-installatie vervangen. 
 
Energiekosten  
Door de vermindering van de activiteiten en de aanschaf van de zonnepanelen hebben we flink bespaard op 
de energieuitgaven. 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.  
Dit jaar zijn drie bestuursleden aftredend. Simon Jonk (secretaris) en Robbert Taalen en John Bond (jeugdbe-
stuur) zijn aftredend en herkiesbaar.  

3.2.1 Evenementencommissie 

Onze “kantinecoördinator” Frans Brocken werd in het vorige seizoen getroffen door ernstige gezondheidspro-
blemen. Hij werkt thans hard aan zijn herstel met als gevolg dat een aantal “kantineactiviteite n” op een lager 
pitje zijn gezet. Wij wensen hem beterschap toe en dat hij maar weer snel de “oude Frans” zal worden.  
 
De inkoopactiviteiten en de activiteiten van de evenementencommissie zijn in het afgelopen seizoen dan ook 
(op de bekende voordelige wijze, gebruikmakende van de reclameaanbiedingen bij de diverse supermarkten!) 
grotendeels overgenomen door Jacques van Westen en Jack Groot, waarvoor onze dank.  
 
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet.  
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3.2.2 Shirtsponsoring 

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

 
 

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 plek ken 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 diegenen 
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 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.  
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3.4 Deen sponsoractie  

In het afgelopen jaar organiseerde DEEN een jeugdsponsoractie. Een actie waarbij duizenden euro’s ten goede 
komen aan de jeugdverenigingen in onze regio, met als doel om kinderen te laten sporten, bewegen en hun 
hobby te beoefenen.  
Ook onze vereniging mocht hieraan deelnemen en wij hebben een mooi bedrag weten te vergaren van € 750. 
Wij bedanken bij dezen Deen supermarkten voor hun sponsorbijdrage. Onze vereniging heeft het afgelopen 
seizoen meegedaan aan de Deen sponsoractie.  
 

 
 
 

3.5 Rabo ClubSupport 2020 

In het afgelopen seizoen was T.T.V. Victory '55 inge-

loot voor deelname aan de onderwerpelijke sponsor-

actie van de Rabobank. Met Rabo ClubSupport biedt 

de bank kennis, hun netwerk en financiële onder-

steuning aan clubs en verenigingen. Leden van Ra-

bobank Waterland en Omstreken. Via een email aan 

onze leden en kennissen hebben wij deze actie ge-

promoot en de leden gevraagd hun stem op onze 

vereniging uit te brengen. 

Onze vereniging heeft via deze actie een mooi be-

drag van € 607,60 ontvangen met als bestedings-

doel het stimuleren van de jeugdactiviteiten. 

Wij bedanken de Rabobank voor hun mooie bij-

drage. 
 

 



  17 

3.6 Klaverjassen 

Er is dit jaar geen klaverjastoernooi georganiseerd.  

3.7 Toernooien 

Door covid-19 ging onze accommodatie grotendeels in lockdown. De gebruikelijke interne toernooien gingen 
niet door.  

3.8 Wandelvereniging ’n Loopie 

Door covid-19 ging onze accommodatie grotendeels in lockdown. De jaarlijkse wandeltocht werd afgeblazen. 

3.9 Nieuwsverzorging 

Richard Buijs heeft de wekelijks verslaglegging van alle wetenswaardigheden in de “NIVO” over onze vereni-
ging 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 g eniet wordt veelvuldig bezocht 
door onze leden. Alle nieuwtjes, wetenswaardigheden en activiteiten met betrekking op onze vereniging wor-
den nu overzichtelijk op deze site gepubliceerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2020-2021 

In verband met de gevolgen en de naweeën van het coronavirus werden nagenoeg alle activiteiten binnen onze 
vereniging verplicht stilgelegd. Onze accommodatie ging in de perioden mei t/m juni 2020 en vanaf december 
2020 tot 18 mei 2021 in lockdown. Onze accommodatie was helaas ook niet beschikbaar voor trainingsdoel-
einden en voor jeugdactiviteiten. 
Wel werden de jeugdspelers en hun ouders via email op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom 
de coronamaatregelen. 
 
We staan te popelen om onze activiteiten weer in de nabije toekomst te mogen hervatten. 
 
 
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 2020-2021 

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 € 3.912 . Een stijging ten opzichte van het voorgaande 
boekjaar (€1.866). 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 2021-2022 

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 62 sponsoren.  
 
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!  
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5.3.2 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors 
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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  

 
 

 


