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Jubilarissen seizoen 2020-2021. Vlnr Andre Mooijer, Jack Groot, Jacques van Westen, Richard Buijs  

Jaarvergadering tafeltennis 25 juni om 18:30. 
Rond 19:30 opende onze voorzitter de jaarver-
gadering voor vijfentwintig leden en memoreerde 
het afgelopen jaar, waar van tafeltennis helaas 
weinig te vertellen viel. Want van overheidswege 
was het verboden om de binnensport te beoefenen. 
En, ook al ben je bij tafeltennis niet bepaald in de 
buurt van tegenstanders, ook voor ons was het uit-
gesloten de zaal te betreden. Nadat vorig jaar de 
zaal tijdens de zomer maar even toegankelijk was, 
kwam in oktober de lock-down en moest de zaal 
dicht. Dit jaar kwam van overheidswege het bericht  
dat we vanaf 5 juni weer mochten spelen en kon de 
zaal weer op orde gemaakt worden. Het was een 
jaar waar veel mensen het zwaar te verduren had-
den en ook tijdens de vergadering werd aangegeven 
dat Kees Plat en Ab Jonk in het ziekenhuis terecht 
waren gekomen. We wensen ze beterschap toe en 
hopen dat ze binnenkort weer kunnen ontmoeten, al 
zal dat vast nog wel even kunnen duren voordat er 

van tafeltennis sprake is. Jacques werkte voort-
varend de agenda af en vroeg de vergadering of er  
opmerkingen waren over het mooie jaarverslag,. De 
mensen gaven de makers een hartelijk applaus, 
waarbij opgemerkt mag worden dat onze penning-
meester Theo Kemper, nog maar net met pensioen, 
de honneurs voor zowel het verslag van de secre-
taris, de jeugdcommissie als het financieel jaarver-
slag voor zijn rekening had genomen. Dat was zek-
er een compliment waard. Het woord werd gegeven 
aan de kas-controle commissie, die bij Theo op be-
zoek waren geweest. En ze gaven met trots te ken-
nen dat de penningmeester prima werk had 
geleverd en dat de financiën van de vereniging 
piekfijn op orde waren. Van de commissie waren 
twee mensen er al drie jaar voor aan het werk en 
moesten uittreden. Voor komend jaar boden Stefan 
Zwarthoed en Stefan koning zich terstond aan. Ook 
dat werd met applaus begroet. Dit jaar waren er 
geen kampioen te huldigen, maar wel degelijk een 



aantal jubilarissen, die inmiddels hun sporen in de 
vereniging verdiend hebben. Naast Piet Meeder, die 
helaas niet aanwezig kon zijn, en Jack Groot, bei-
den vijfentwintig jaar lid, was onze voorzitter 
Jacques van Westen, wel veertig jaar al lid. Maar 
zeker vermeldenswaard was dat we Andre Mooijer 
en Richard Buijs feliciteerden, die al wel vijftig 
jaar tafeltennis spelen. Ga er maar aanstaan. Van 
het bestuur waren secretaris Simon Jonk, en 
jeugdbestuursleden John Bond en Jean-Paul van 
Westen aftredend en verkiesbaar. En omdat er geen 
tegen-kandidaten waren aangemeld, blijven zij 
weer drie jaar in functie. Ook dat werd door de ver-
gadering gewaardeerd. Tijdens de vergadering werd 
aangegeven dat binnenkort de teams voor de 
komende competitie aan de bond moeten worden 
doorgegeven en dat de secretaris dat samen met 
enkele mensen naar beste weten zullen opstellen en 
dat het binnen enkele weken met de teams zal wor-
den doorgesproken. Door omstandigheden zullen 
enkele teams van samenstelling moeten wijzigen, 
maar veel zal dat niet zijn. Jean-Paul gaf te kennen 
dat Game-11 binnenkort weer een avond zal ver-
zorgen, voor tafeltennis spullen en kleding. Dat zal 
eind Augustus worden. Per 11 September worden 
de clubkampioenschappen gespeeld. Tenslotte be-
dankte de voorzitter alle aanwezigen, die netjes op 
anderhalve meter afstand van elkaar de vergadering 
hadden bijgewoond en bood namens het bestuur 
alle aanwezigen een versnapering aan. Het was een 
geslaagde vergadering en het bestuur bedankte alle 
aanwezigen en wenste iedereen een mooie zomer 
toe om binnenkort weer gezellig te komen spelen in 
onze mooie zaal. 


