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Uitnodiging aan de leden van  
tafeltennisvereniging Victory’55  

tot het bijwonen van de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op: 

 
Vrijdag 19 juni 2015 om 20.00 uur in onze  

eigen accommodatie “De Schemerpit”. 

1 Agenda 

1. Opening door de voorzitter.  

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 juli 2014  

3. Jaarverslag van de secretaris.  

4. Jaarverslag van de jeugdcommissie.  

5. Verslag van de kascontrolecommissie (Siem Tol (Moos), Stefan Zwarthoed en Jon de Lange).  
6. Verslag van de penningmeester.  

7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.  
Jon de Lange is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering ver-
kiesbaar stellen.  
PS: Als de vergadering akkoord gaat met de aanstelling van Stefan Zwarthoed in het bestuur (zie 
punt 10) , dient er een vervanger te worden gekozen voor Stefan als lid van de KC (leden van de 
KC mogen geen lid zijn van het bestuur!!). 

8. Huldiging van de jubilarissen.  
Johan Steur en Tom Schilder. Beiden zijn inmiddels 40 jaar lid van onze vereniging. 
De aanwezigheid van de jubilarissen wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld.  

 
9. Huldiging van de kampioenen van zowel de senioren als de junioren.  

Zie hiervoor de eindstanden van de najaarscompetitie 2014 en de voorjaarscompetitie van 2015. 
De aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur zeer op prijs 
gesteld.  

 
10. Bestuursverkiezingen. 

Simon Jonk (secretaris) is aftredend maar stelt zich herkiesbaar. Piet Meeder en Frank Zwarthoed 
(beiden jeugdbestuur) zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Stefan Zwarthoed en Robbert 
Taalen hebben zich beschikbaar gesteld om zitting te nemen in het Bestuur. Tegenkandidaten kun-
nen zich voor de vergadering bij het Bestuur aanmelden.  

 
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 4 juli 2014 

(gehouden in De Schemerpit te Volendam. Aanvang van de vergadering was om 20.00 uur) 

2.1 Opening 

Om 20.00 opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen 
van harte welkom. 
 

 
 
Dit jaar hebben veel leden de moeite genomen om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van 
onze vereniging. Met de aanwezigheid van 35 leden was de opkomst bij deze jaarvergadering zeer 
goed te noemen. 
Van het bestuur was alleen Piet Meeder vanwege vakantie afwezig. Leden die zich vooraf hadden 
afgemeld waren: Theo en Aaffien Hoogland, Jan Mooijer, Piet Smit, Jan de Wit, Marc van Westen, en 
Cor Maas. 
 
De voorzitter is weer verheugd om te zien hoeveel werk er is gemaakt van het jaarverslag en compli-
menteert de makers ervan. Ook bedankt hij alle vrijwilligers en in het bijzonder de jeugdtrainers die zich 
dit jaar weer hebben ingezet om er een geslaagd jaar van te maken. 
Ook noemt de voorzitter het vele werk dat is gedaan door de bouwcommissie die met succes vele 
sponsors heeft binnengehaald en met een uitgewerkt bouwplan komt voor de renovatie van onze ac-
commodatie.  
Dank aan de chauffeurs die er voor hebben gezorgd dat de jeugdteams op de plek van bestemming 
kwamen en onze jeugd heeft begeleid. Ook dank aan Aaffien en Theo Hoogland die bijna elke thuis-
wedstrijd van de jeugd op zaterdag de kantinedienst voor hun rekening namen met ondersteuning van 
een aantal overige leden. 
 
We kunnen terugkijken op een sportief geslaagd seizoen. 
De competitie voor de senioren is met wisselend succes verlopen maar de twee jeugdteams hebben 
het goed gedaan. Het eerste jeugdteam gaat steeds een stapje hoger en werd twee keer kampioen. 
Ook het vermelden waard is de knappe prestatie van John Bond bij het Nederlands kampioenschap 
waar hij kampioen werd in zijn klasse. 
 
Het jaarverslag was ook dit keer digitaal te bekijken, alleen voor de oudere  leden onder ons zonder 
computer was er nog een verslag in boekvorm beschikbaar.  
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2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2013. 

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen van 07-06-2013. 
 
Opmerking:  
Naar aanleiding van het voorwoord vraagt Sijmen Runderkamp of er ook nieuwe leden aan de compe-
titie deel gaan nemen.  
 
Antwoord: 
Er gaat één nieuw lid deelnemen aan de competitie, de andere spelers komen uit de overige teams 
zodat er 1 team meer in competitieverband uit komt. 

2.3 Verslag van de secretaris 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de secretaris. 
Voor het prachtige en uitgebreide verslag waar weer veel werk en aandacht aan is besteed wordt de 
maker Simon Jonk met een luid applaus bedankt. 

2.4 Verslag van de jeugdcommissie 

Ook op het verslag van de jeugdcommissie zijn geen aanmerkingen.  
Voor dit mooie en volledige verslag wordt de jeugdcommissie bedankt met een applaus.  

2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 

De jeugd kon dit jaar één kampioenschap vieren. John Bond, Jacques van Westen jr. en Ryan Loch 
promoveren naar de landelijke B-klasse. 
 
Bij de senioren waren er dit jaar twee kampioenschappen te vieren De voorjaarscompetitie werd afge-
sloten met het kampioenschap van team 2 met de spelers: Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen, Jon de 
Lange en Jaap Karregat. Zij promoveren naar de eerste klasse. 
Ook team 6 met Lia van Westen, Ab Jonk, Cor Maas , Frans Brocken en Mark Schilder sloten de 
voorjaarscompetitie af met het kampioenschap en komen volgend seizoen uit in de vierde klasse.  
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Dit jaar waren er tien jubilarissen: 
 

Sijmen Keizer 50 jaren lid 

Riek van de Berg 40 jaren lid 

Kees Kwakman 40 jaren lid 

Siem Tol (Moos) 40 jaren lid 

Cees Schilder 40 jaren lid 

Jan Koning 25 jaren lid 

Timo Kras 25 jaren lid 

Thames Kwakman 25 jaren lid 

Jan de Wit 25 jaren lid 

Edy Plat 25 jaren lid 

 
 
Jubilarissen: Jan de Wit, Thames Kwakman, Timo Kras en Jan Koning 

 
 
 

 
  

Ook Sijmen Keizer wordt 
gehuldigd voor zijn 50 ja-

rig lidmaatschap. 
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Jubilarissen: Riek vd Berg en Kees Kwakman 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Pauze om 20:30 - Namens de vereniging wordt alle aanwezigen een consumptie aangeboden.  
 
 
 
 

Jubilaris Siem Tol 

Jubilaris: 

Cees Schilder 
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2.6 Verslag van de kascontrolecommissie 

Het verslag werd in de zaal verspreid namens de kascontrolecommissie bestaande uit Stefan Zwart-
hoed, Jon de Lange en Sander Zwarthoed. 
  
Sander neemt het woord en doet verslag van hetgeen is doorgenomen.  
 
- Het financiële overzicht omtrent de verbouwing, 

Zowel de begroting als de administratie en de gehele bewaking van het project ziet er zeer verzorgd 
uit en wordt goed bewaakt door zowel het bestuur als de bouwcommissie. Dit verdient een groot 
compliment. 

 

 De gegevens voor de verlies -winst rekeningen, 
De uitgaven zijn gedaald doordat de uitgaven van Buma Stemra €1.063 en de bijzondere baten en 
lasten  €1.518 lager uit vielen en door de dotatie van het onderhoud gebouw te verlagen van €7.500 
naar €3.500. 

 
- De kasadministratie en de bijbehorende corresponderende facturen, 

Middels enkele steekproeven is gecontroleerd of/en hoe betalingen en rekeningen zijn genoteerd.  
 
- Saldi van de bankrekeningen 

Komen overeen met de desbetreffende bankafschriften.  
 
- Energienota`s en waterverbruik 

De kosten van de energie zijn dit jaar gestegen ondanks de zachte winter. Wat opvalt is dat het 
verbruik van stroom de laatste jaren blijft stijgen. Met ingang van het nieuwe seizoen vindt er een 
overstap plaats naar een nieuwe leverancier welke een stuk voordeligere tarieven hanteert dan de 
huidige.  

 
- Kantinebeheer 

De omzet van de kantine is gedaald met €1.996, dit verlies wordt o.a. toegeschreven aan de reno-
vatie. 

 
Alles bij elkaar genomen stond het afgelopen boekjaar in het teken van de grootscheepse renovatie 
van onze accommodatie. Hierdoor is de schuldenlast groter geworden maar hopen we dat de verbou-
wing een positieve invloed heeft op o.a. ledenaantal, de energiekosten en omzet, zodat onze vereniging 
financieel sterk en gezond blijft. 
 
De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester (en zijn echtgenote Trudy) voor de wijze 
waarop hij het financiële reilen en zeilen van onze vereniging heeft beheerd en inzichtelijk heeft ge-
maakt. 
De KCC stelt de vergadering derhalve voor om de penningmeester decharge te verlenen.  
 

2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

Voor Sander zwarthoed zit de 3 jarige termijn erop en is aftredend. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.  
Siem Tol (Moos) meldt zich aan om de plaats van Sander in te nemen en wordt met applaus begroet 
als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

2.8 Verslag van de penningmeester. 

Theo Kemper geeft toelichting op het jaarverslag.  
 
Ook aan de leden is gevraagd om een machtiging te geven om de contributie automatisch te innen in 
plaats van een acceptgiro. Van de leden heeft 75% gehoor gegeven aan deze vraag en er wordt een 
dringend beroep gedaan aan de overige 25% om dat ook te doen.  
 
Theo wordt gecomplimenteerd met het fantastische verslag en het vele werk en wordt beloond met een 
applaus. 
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2.9 Bestuursverkiezingen. 

Er waren dit jaar twee bestuursleden aftredend. 
Voorzitter Jacques van Westen en jeugdbestuurslid Jean-Paul van Westen stelden zich echter ook 
weer herkiesbaar. Omdat er geen tegenkandidaten waren aangemeld werden zij met instemming van 
de vergadering weer voor drie jaar herkozen. Ook het kantinebeheer en evenementencommissielid 
Kees Plat werd weer voor drie jaar aangesteld. 
 

 
 

2.10 Rondvraag. 

Richard Buys 
Meldt dat het handicap toernooi gehouden zal worden in de 1e vrije week van de najaarscompetitie en 
de clubkampioenschappen in de week voorafgaand aan de voorjaarscompetitie. 

 
 

Enige toelichting van de voorzitter tijdens het doornemen van het jaarverslag.  
 
Ledenaantal 
De ledenaanwas was afgelopen jaar +10. Doelstelling is binnen een aantal jaar naar 150 leden.  
 
Contributie 
Het bestuur stelt een contributie verhoging voor van €15, dit is nodig omdat de afdracht aan de bond 
omhoog gaat. Tevens zijn de exploitatiekosten gestegen. De vergadering gaat akkoord met de voorge-
stelde verhoging. 
 
Sponsoring 
Edwin Karregat en Jan Sier worden bedankt voor hun inspanningen voor het binnenhalen van nog weer 
enkele sponsoren. Zes sponsoren hebben opgezegd maar Edwin en Jan hebben ook weer zes nieuwe 
sponsoren aan de club weten te binden. Applaus voor Edwin en Jan. 
 
Schenkingen 
Bij het ter perse gaan van het jaarverslag was de hoogte van het bedrag wat ABN/Amro zou schenken 
nog niet bekend. Jacques meldt dat het bedrag inmiddels bekend is en wel € 1600. Dit bedrag is ge-
bruikt voor de aanschaf van de geluidsinstallatie.  
Ook de notaris heeft een bijdrage gedaan in de vorm van een gehalveerde rekening. 
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Wat verder ter tafel kwam. 
 
Sleutelplan 
 
Sleutels zijn onderverdeeld onder de leden die daar de bevoegdheid voor hebben gekregen. Zodoende 
hebben onbevoegden zonder toezicht geen toegang tot de kantine. 
 
Jan de Wit vraagt of de sleutels uitgeleend mogen worden. 
Dit is niet de bedoeling van het sleutelplan. De sleutels zijn persoonlijk.  In geval van verlies/diefstal zijn 
de sleutels programmeerbaar. 
 
Openingstijden/alcoholbeleid. 
 
Voor de para commerciële horeca, waar onze vereniging ook onder valt, gelden bepaalde openingstij-
den. Dit houdt in maandag t/m donderdag; 1 uur voor- tot 2 uur na de activiteiten. Met als maximum 
van 16.00 tot 01.00 uur. Vrijdag t/m zondag; 1 uur voor- tot 2 uur na de activiteiten. Met als max van 
12.00 tot 01.00 uur. 
De activiteiten bestaan niet alleen uit tafeltennis maar ook onze nevenactiviteiten zoals het Loopie en 
dart. Voor de competitieavond is 1 uur verlenging aangevraagd maar daar is nog niet op gereageerd 
door de gemeente. 
 
Onder de 18 geen alcohol verstrekken. Tijdens jeugdwedstrijden wordt geen alcohol geschonken. 
 
Kantinedienst 
 
Om de openingstijden te bewaken, de baromzet te optimaliseren en om toezicht te houden in de nieuwe 
accommodatie wordt voorgesteld om een kantinedienst in te voeren.  
De vergadering is het hier mee eens en het bestuur zal een schema opstellen en onder de leden ver-
spreiden.  
 
Dart. 
 
De bijdrage van de darters zal tijdens toernooien worden verhoogd van € 1 naar € 2,50.  
Enkele leden zijn het hier niet mee eens, zij zien liever dat de darters ook contributie gaan betalen. Dit 
is echter moeilijk te realiseren aangezien de darters niet zijn verenigd in een vereniging. Het bestuur 
en de meerderheid van de leden willen de darters ook niet kwijt aangezien hun omzet een wezenlijk 
deel uitmaakt van de totale begroting. 
 

Notulist: Simon Jonk 
 

2.11 Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 en bedankt iedereen voor hun komst. In het bijzonder 
worden alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor hun belangeloze inzet en vele werk en wenst allen een 
prettige vakantie. Na afloop werd er nog druk nagepraat onder het genot van een gratis consumptie.  
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2014-2015 

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 verwel-
komen.  

3.1 Terugblik 

Opening accommodatie na verbouwing 
Zondagmiddag 31-8-2014 van 13.00 tot 16.00 uur vond de openingsreceptie plaats van de grondig 
gerenoveerde tafeltennishal en kantine van Victory ‘55, “De Schemerpit”. Voorzitter Jacques van Wes-
ten sprak een dankwoord uit. De opening werd verricht door Gerrit Kwakman en een jeugdlid.   
Op de voorpagina van dit jaarverslag is aandacht besteed aan deze ceremonie. De “NIVO” heeft des-
tijds het volgende bericht geplaatst. 
 
=================================================================================== 

 
 
==================================================================================== 
 
 
Het was een jaar met twee gezichten. Aan de ene kant is de competitie zelden zo succesvol verlopen 
als dit jaar en heeft de vereniging na de renovatie ook een opkikker gekregen qua ledental en omzet. 
Maar aan de andere kant kwam het overlijden van enkele trouwe leden als een schok. Jan Koning en 
Jan de Wit speelden tot kort voor hun plotselinge dood nog hun partijtje mee met de bappen. Jan Koning 
was in 1955 één van de oprichters van onze vereniging en heeft zich als penningmeester jarenlang 
ingezet om Victory`55 op de kaart te zetten. Ook voor en tijdens de renovatie vorig jaar was Jan nog 
nauw betrokken bij de bouw en stond de bouwcommissie met raad en daad bij. Ook Jan de Wit heeft 
in de afgelopen jaren het nodige bijgedragen aan het welzijn van onze vereniging.  
Jan en Jan bedankt en dat jullie mogen rusten in vrede. Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte toe 
in het dragen van dit grote verlies. 
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Buiten de trieste dingen die gebeuren gaat het de vereniging toch goed. Met een stijging van het aantal 
leden en een toename van competitiespelers c.q. teams kunnen we met een goed gevoel terugkijken 
op het afgelopen jaar. 
De najaarscompetitie 2014 ging van start met een team meer dan het jaar ervoor. Zeven competitie 
spelende teams op één avond is teveel en daarom werd besloten om de competitieavond op te splitsen 
naar twee avonden. 
Dat was even wennen met op de ene vrijdag vier teams en op de andere vrijdag drie teams maar met 
de komst in de voorjaarscompetitie 2015 van een achtste team kon het niet meer stuk.  
De voorjaarscompetitie verliep nog niet spectaculair met drie gedegradeerde teams (waarvan team 2 
achteraf toch in de eerste klasse mocht blijven spelen) maar de najaarscompetitie maakt dit jaar in één 
klap een top jaar. 
Maar liefst vier kampioenschappen konden er gevierd worden. Team 5 werd kampioen in de derde 
klasse, team 3 werd kampioen in de tweede klasse en als klap op de vuurpijl werden zowel team 1 als 
team 2 kampioen in de eerste klasse. Dat wordt genieten volgend seizoen op de vrijdagavond met 
spectaculaire wedstrijden op tafel één.   
Ook is er door een aantal leden deelgenomen aan enkele toernooien die zeer succesvol zijn verlopen. 
Het open Langedijker kampioenschap georganiseerd door Spirit en het Lentetoernooi in Grootebroek 
bijvoorbeeld werden gedomineerd door Victory`55 waardoor naast de individuele prijzen ook de vereni-
gingsprijs werd gewonnen. 
 

3.1.1 Competitie 

Het 1e team bestaande uit Kees Kwakman, Michel Guyt, Leon van Vlaanderen en jeugdlid Gerry Klues-
sien. Om ervaring op te doen voor de toekomst is dit seizoen Gerry toegevoegd aan het eerste team. 
Er waren de afgelopen seizoenen aspiraties om het kampioenschap te behalen maar met een driemans 
team is dat onbegonnen werk vandaar ook het besluit om Gerry een kans te geven in de eerste klasse. 
De mannen gingen voortvarend van start en de kampioensrace bleef spannend tot aan de laatste wed-
strijd. Kees was als vanouds de spil van het team waar Michel en Leon zich aan optrokken. Kees 
eindigde met 90% als tweede in de poule maar ook Michel eindigde in de top 12 met 71% waar Leon 
met 63% ook zijn aandeel had in de goede resultaten. Gerry (28%) moet nog leren om zijn emoties 
beter in bedwang te houden en dan is het kampioenschap zeker haalbaar. Nu was de achterstand op 
de nummer één slechts 2 punten dus nog een keer alles op alles om de stap naar de hoofdklasse te 
maken. 
 
In de voorjaarscompetitie steeg het eerste team ver boven het niveau dat we de laatste jaren van ze 
gewend waren. De ene na de andere tegenstander werd aan de zegekar gebonden en na een prima 
eerste helft van de competitie was al duidelijk dat het kampioenschap in het verschiet lag. Ook de 
tweede helft verliep probleemloos alleen was het jammer dat Kees één partij liet lopen (en wel tegen 
Roberto Ory waarvan zelfs ondergetekende nog eens van wist te winnen) maar dat mocht de pret niet 
drukken. Leon was deze keer de beste en bleef met een 100% score ongeslagen waarna Kees en 
Michel, die ook een geweldig seizoen speelde, volgden met respectievelijk 97% en 87%. Gerry was 
ook goed op dreef en bleef met 53% aan de goede kant van de score. Met een voorsprong van maar 
liefst 24 punten op de nummer twee is een  prestatie van formaat geleverd. Van harte gefeliciteerd. 
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Het 2e team bestaande uit Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen, Jon de Lange en Jaap Karregat mochten 

wederom hun krachten meten met tegenstanders in de eerste klasse. De verwachtingen waren hoog 

gespannen na het met grote overmacht behalen van het kampioenschap in de tweede klasse. Helaas 

mocht het niet zo zijn want na een slechte start in de eerste wedstrijden was het doek eigenlijk al 

gevallen. Toch werd het in de tweede helft van het seizoen nog spannend mede door een goed herstel 

van Jaap die er alles uit haalde wat er in zat. Het was echter net niet genoeg om degradatie te ontlopen 

en voor de jonge honden was dit een hard gelag. Robbert was dit seizoen weer de beste met 56% op 

de voet gevolgd door Stefan met 52%. Jaap speelde zoals gezegd ook een goed seizoen en behaalde 

44% en Jon volgde met slechts drie gespeelde wedstrijden met 22%.  

  

Omdat er nog een plaats vrij was in de eerste klasse en onze jongens de beste rating van de degra-

danten hadden werd degradatie ontlopen en mochten zij het nog een keer proberen in de eerste klasse. 

Gebrand op revanche werd dit seizoen alles uit de kast gehaald om deze keer mee te strijden om het 

kampioenschap in plaats van te vechten tegen degradatie. Naast hun normale trainingsschema onder-

ling gingen de spelers op woensdag richting Hoorn om daar bij Disnierats onder professionele begelei-

ding te trainen. Dit wierp zijn vruchten af want het niveau ging met sprongen vooruit en van het begin 

af aan werd meegestreden om de bovenste plek in de poule. Na een uiterst spannend verlopen strijd 

werd in de laatste wedstrijd, uitgerekend tegen hun trainingsmaatjes van Disnierats, uitgemaakt wie de 

eerste plaats zou bemachtigen. Het werd 5-5 en dat was net voldoende om het kampioenschap te 

behalen. Een super prestatie van de jongens en dat zal volgend seizoen een prestigestrijd gaan worden 

met het eerste team in de hoofdklasse. De resultaten in cijfers zien er als volgt uit: Robbert en Stefan 

deden niet voor elkaar onder met 85% maar Jaap kwam in de tweede helft helemaal los en volgt hen 

op de hielen met 79%. Jon speelde maar twee wedstrijden mee en wist slechts 1 partij te winnen. 

Mannen van harte gefeliciteerd en veel succes volgend seizoen.  
 

 
 

 
Het 3e team met de spelers John Bond, Frank Zwarthoed, Jean-Paul van Westen, Jacques van Westen 
jr en Ryan Loch kwam uit in de tweede klasse. Het nieuwe derde team speelde voor het eerst in deze 
samenstelling  en de er werd gedacht dat de jonge garde wel mee zou doen om het kampioenschap. 
Maar het blijkt toch iedere keer weer dat de tweede klasse niet onderschat mag worden. Dat bleek ook 
deze keer weer want de jongens moesten alles uit de kast halen om niet te degraderen. Mede door een 
blessure van John werd het nog een hele opgave om degradatie te ontlopen. Maar door een eindsprint 
van met name Jean-Paul (62%) en Frank (54%) eindigde het team toch nog ruim boven de streep. John 
was ondanks zijn blessure de beste man met 86% en Jacques jr speelde voor zijn eerste seizoen een 
goed percentage van 39% gevolgd door Ryan die slechts één partij wist te winnen.  
 
Vorig seizoen waren de verwachtingen hoog gespannen maar moest het derde team hun draai nog 
vinden in de tweede klasse. Maar zoals gedacht was die draai snel gevonden en speelden de jongens 
een geweldige voorjaarscompetitie met als beloning het kampioenschap. John was evenals de vorige 
competitieronde de rots in de branding waar de andere spelers zich aan optrokken. Heel lang leek het 
of John de honderd procent score vast kon houden maar helaas moest hij toch één keer zijn tegenstan-
der feliciteren. Met zoveel talent in dit team was de weg naar het kampioenschap een gelopen koers 
want dat er geen zwakke schakels meer zijn bewees ook Ryan die met vijf uit vijf een honderd  procent 
score wist te behalen en ook Jacques jr wist twee van de drie wedstrijden te winnen. Deze jonge garde 
mocht hun diensten bewijzen nadat de “oude garde” het kampioenschap reeds veilig had gesteld want 
Jean-Paul en Frank hadden met 76% en 71% hun aandeel reeds geleverd.  
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Ook hier zijn felicitaties op hun plaats want de tweede klasse mag niet onderschat worden. Veel succes 
volgend seizoen in de eerste klasse zonder John die een sprong gaat maken naar het eerste team in 
plaats van Gerry die stopt met competitie spelen.  
 
 

 
 

 
Het 4e team bestaande uit Kees Plat, Krelis Kwakman, Edwin Karregat en Simon Jonk moest zoals 
eigenlijk de laatste jaren gebruikelijk is knokken om te overleven in de tweede klasse. De teams waren 
zo aan elkaar gewaagd dat pas in de tweede helft een klein verschil in  de stand tot uiting kwam. Kees 
en Krelis lieten zich echter niet van de wijs brengen en door hun ervaring  wisten zij hun partijtjes mee 
te pikken en behaalde beiden een redelijk percentage van 54%. Edwin die ietwat tegenviel wist zes van 
de twaalf wedstrijden te winnen en die 50% is iets beneden zijn stand. Simon speelde alle wedstrijden 
mee en speelde voor zijn doen een beregoed seizoen. Jammer van de laatste twee wedstrijden waarin 
hij een paar partijen liet glippen zodat het percentage (37%) toch nog tegenviel.  
                   
Zoals hierboven reeds gemeld moest ook deze keer wéér alles uit de kast om degradatie te ontlopen. 
Na een redelijke start ging het bergafwaarts en moest er gevochten worden om enkele puntjes te sprok-
kelen. Na zes wedstrijden was degradatie haast onvermijdelijk. Simon speelde tot dan toe een zeer 
ongelukkige competitie maar kreeg vanaf toen een opleving en ging zijn partijtjes winnen. Toch bleef 
het tot aan de laatste wedstrijd spannend maar de opleving van Simon gaf ook de anderen een boost 
en zodoende kon een plaats in de tweede klasse worden behouden. Edwin speelde drie wedstrijden 
mee en behaalde een goede score van 75%. Bij Kees en Krelis gaan de jaren toch meetellen want hun 
percentage gaat heel geleidelijk naar beneden. Zi j eindigden op 64% en 52% terwijl Simon toch nog 
zijn gemiddelde haalde met een schamele 35%. 
 
 
Het 5e team bestaande uit Theo Kemper, Jacques van Westen sr, Richard Buijs en Jack Groot speelt 
ook al jaren, al is het niet in deze samenstelling, tweede klasse dus aan het begin van het seizoen leek 
er geen vuiltje aan de lucht. Toch kwamen de heren van een koude kermis thuis en was al na enkele 
wedstrijden duidelijk dat het degradatiespook wel heel nadrukkelijk aanwezig was. Jacques kwam goed 
terug na zijn blessure en was met afstand de beste van het team. Hij behaalde een percentage van 
48%. Daar bleven Theo en Richard met al hun ervaring ver achter en eindigden met 30% ver beneden 
hun stand. Ook Jack was niet in vorm en wist slechts één partij te winnen. Met een achterstand van 16 
punten op de nummer vier was het een teleurstellend seizoen maar dat betekent wel dat volgend sei-
zoen met twee vingers in de neus het kampioenschap zal worden binnengehaald.    
 
Zoals verwacht had het vijfde geen moeite om het kampioenschap in de derde klasse binnen te halen. 
Niets ten nadele van Jack maar gezien zijn percentage kan toch wel opgemaakt worden dat er een 
groot verschil zit tussen de derde en tweede klasse. Heel lang mocht Jack ervaren hoe het voelt om op 
een 100% score te staan maar helaas moest hij in de laatste wedstrijden toch nog twee keer capitule-
ren. Jammer Jack maar het was toch een zeer geslaagd en goed seizoen. Niet alleen Jack was suc-
cesvol want ook zijn medespelers deden niet voor hem onder. Richard behaalde met vijf verloren wed-
strijden een percentage van 83% en Theo en Jacques volgden met maar drie verloren wedstrijden op 
de voet met 82% en 75%. Gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap en volgend seizoen gewoon 
weer in de tweede klasse waar jullie thuis horen. 
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Het 6e team bestaande uit Siem Jonk, Piet Meeder, Sander Zwarthoed, Berry Molenaar en Jaap Kwak-
man mochten wederom bewijzen dat ze in de derde klasse thuishoren. Met nieuwkomer Jaap Kwakman 
in de gelederen had het team echter een stroeve start. Jaap moest nog wennen aan het ritme in com-
petitieverband maar ook Piet en Siem bleven onder hun niveau. Met een eindsprint van Sander, Berry 
en Jaap kon er toch nog een gaatje geslagen worden met de onderste twee en werd wederom aan 
degradatie ontsnapt. Sander was constant met 57% door Berry op de voet gevolgd met 56%. Siem 
behaalde 33% en Jaap wist toch nog 4 partijen te winnen en eindigde met 22% net voor Piet die 20% 
scoorde. Volgend seizoen mag er toch iets meer van dit team verwacht worden want het talent is zeker 
aanwezig. 
 
De verwachtingen van het zesde team kwamen niet uit de verf en gaandeweg het seizoen keerden hun 
kansen. Toch wel onverwacht kon aan degradatie niet meer ontkomen worden. Hun strijd om in de 
derde klasse te blijven spelen moesten ze uiteindelijk opgeven. Het spel van de spelers was gewoon 
niet voldoende voor handhaving. Sander haalde nog wel zijn niveau met een percentage van 67% en 
ook Jaap pakt na één seizoen competitie zijn partijtjes mee maar oudgedienden Siem en vooral Piet 
blijven achter. Tijdens de training spelen ze de sterren van de hemel maar het komt er in de wedstrijd 
niet uit. Het was jammer dat Berry een tijd geblesseerd was want hij werd node gemist. In de wedstrijden 
die hij wel meespeelde behaalde hij 63%. Zonde want het scheelde maar vier punten voor handhaving. 
Volgend seizoen in de vierde klasse waar het kampioenschap lonkt maar deze spelers  horen eigenlijk 
mee te strijden om het kampioenschap in de derde klasse. 
 
Het 7e team met de spelers Cor Maas, Ab Jonk, Lia van Westen, Frans Brocken en Mark Schilder, 
zoals de afgelopen seizoenen nog steeds in dezelfde samenstelling uitkomend, konden na het behalen 
van het kampioenschap in de vijfde klasse geen potten breken in de vierde klasse. Met een straatlengte 
achterstand op de nummer vijf was het vanaf het begin vechten tegen de bierkaai. Ondanks een fan-
tastisch seizoen voor Lia was het al snel duidelijk dat er geen eer te behalen was. Vooral na het uitvallen 
van Cor Maas met een ernstige blessure en Ab die ook al snel uitviel met een blessure kon het tij niet 
meer gekeerd worden. Lia was wel in topvorm en won acht wedstrijden met als resultaat een prachtig 
percentage van 30%. Frans won evenals Ab slechts twee partijen en Mark was met 0% hekkensluiter. 
Wanneer volgend seizoen de ploeg weer hersteld en compleet is zal er zeker weer gestreden worden 
om het kampioenschap.  
 
Zoals voorspeld streed het zevende vanaf het begin mee om het kampioenschap. De eerste plaats leek 
steeds binnen handbereik maar ZTTC wilde maar niet van wijken weten. Het was duidelijk dat de strijd 
tussen deze twee teams zou gaan. Cor was weer hersteld en wist tot aan zijn laatste wedstrijd de 
honderd procent te houden maar moest in die laatste wedstrijd toch nog één keer zijn tegenstander 
feliciteren. Ook Lia en Ab waren zeer goed op dreef met 74% en 72% en ook Frans en Mark met 56% 
en 47% haalden het beste dat ze in zich hadden naar boven. Al met al zou je denken dat met zulke 
percentages het kampioenschap binnen zou zijn maar zoals eerder gezegd was ZTTC niet van de 
eerste plaats te branden en met maar vier puntjes verschil moest team 7 met de tweede plaats genoe-
gen nemen.  
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Het 8e team bestaande uit de nieuwe leden Stefan Koning, Stefan Jonk, Henk Kluessien en Tim van 
Vlaanderen begonnen hun competitie avontuur met een schone lei in de vijfde klasse. Het was even 
gissen of zij deze klasse aankonden maar tijdens de training werd al snel duidelijk dat dit wel goed zou 
komen. Na een aarzelend begin en de pech dat Tim al na één wedstrijd de rest van het seizoen af 
moest haken met een blessure kwamen de mannen toch in hun ritme. Stefan Koning was in zijn eerste 
competitieseizoen weergaloos met een percentage van 82% maar ook Stefan Jonk bleef goed mee-
draaien en kwam ook uit boven de 50%. Henk moest in het begin zijn draai nog vinden maar wist op 
het eind ook een paar partijen te winnen. Het resultaat was een prima derde plaats en met vo lgend 
seizoen de hulp van Tom Jonk en Jan Kwakman zal het kampioenschap zeker binnengehaald worden.  
 
Voor de eindstanden en de persoonlijke percentages verwijzen wij naar het competitieoverzicht in dit 
jaarverslag.  
 

3.1.2 Clubgebouw 

Openstellen kantine 
Tijdens de vorige algemene ledenvergadering werd op aanraden van enkele leden een voorstel aan-
genomen om de kantinedienst weer in het leven te roepen. Zowel Piet Meeder (1e opzet) als Lia van 
Westen (2e opzet) hebben hiervoor een schema met potentiele deelnemers opgesteld. Het blijkt toch 
moeilijker te zijn dan het lijkt en uiteindelijk is het alleen voor de vrijdagen gelukt om een werkbaar 
schema op te stellen. Voor de overige dagen is een andere oplossing bedacht. Leden die over een 
sleutel beschikken en die op een vaste dag aanwezig zijn sluiten de Schemerpit af. Op maandag en 
woensdagmiddag zijn de bappen aanwezig en wordt er afgesloten door een lid die daartoe bevoegd is. 
Op dinsdag en donderdag wordt het clubgebouw geopend door leden die de jeugdtraini ng verzorgen 
en weer afgesloten door de al eerder genoemde leden. Het is nog geen ideale situatie maar er is zo 
wel toezicht. 
 
Onderhoud 
Er was dit jaar na de verbouwing natuurlijk weinig onderhoud nodig aan de Schemerpit. Er kwamen na 
verloop van tijd nog wel enkele kinderziektes boven drijven die verholpen moesten worden en sommige 
vernieuwingen vereisten nog een enkele aanpassing. Ook werd er nog een afdak geplaatst voor de 
rokers. Een prachtige overkapping die geheel bedacht, gemaakt en geplaatst is door Siem Jonk. Siem 
hartelijk dank hiervoor.  
 
Energiekosten 
Het energie verbruik is na de verbouwing nog niet op het niveau dat voorzien was. Doordat de defini-
tieve cijfers bij het ter perse gaan van dit verslag en mede door de hierboven genoemde kinderziektes 
kan er nog geen objectief beeld worden geschetst van de werkelijke kosten. Wellicht dat de penning-
meester tijdens de vergadering hier meer over kan vertellen. 
 

3.2 Het Bestuur 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar weer voor de volle honderd p rocent ingezet om het reilen en 

zeilen van onze vereniging in goede banen te leiden. Het jeugdbestuur had tijdens de trainingen de 

handen weer vol aan de jeugd maar onder leiding van Jean-Paul van Westen, Stefan Zwarthoed, Rob-

bert Taalen en Frank Zwarthoed werd weer goed werk afgeleverd. Onder de bezielende leiding van 

Jean-Paul van Westen en Piet Meeder hebben onze twee jeugdteams goede resultaten behaald mede 

door de training natuurlijk van Robbert Taalen en consorten. Ook de voorzitter en penningmeester 

hebben weer veel werk verzet maar ook de rest van het bestuur heeft zijn steentje weer bijgedragen. 

Tijdens de reguliere vergaderingen werden de problemen besproken en in onderlinge samenspraak 

kwam men altijd weer tot een oplossing. 

Dit jaar zijn drie bestuursleden aftredend. Piet Meeder lid van het jeugdbestuur is drie jaar in functie en 

moet volgens de statuten aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. Frank Zwarthoed, ook lid van het 

jeugdbestuur, is aftredend maar niet herkiesbaar en secretaris Simon Jonk moet aftreden maar stelt 

zich wel weer herkiesbaar. 

Twee kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld om plaats te nemen in het bestuur. Stefan Zwarthoed 

en Robbert Taalen hebben aangegeven om zich in te willen zetten ten behoeve van de jeugd.  

Overige leden die zich beschikbaar willen stellen om plaats te nemen in het bestuur zijn van harte 

welkom. Gaarne op tijd aanmelden bij het bestuur. 
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Evenementencommissie 
 

De evenementencommissie bestaande uit Kees Plat, Krelis Kwakman en Frans Brocken hebben dit 

jaar weer de nodige zaken goed geregeld er zijn altijd evenementen en toernooien  waar aandacht aan 

geschonken moet worden.  

Bij de bestuursvergaderingen waren alti jd leden van de evenementencommissie aanwezig om de da-

gelijkse beslommeringen te bespreken zoals het kantinebeheer. Kees heeft dit in samenwerking met 

Frans Brocken en Jan Kwakman (Morning), die hier ook de nodige aandacht aan besteed, weer  prima 

geregeld. Ook de voorbereidingen voor bijvoorbeeld `n Loopie en het Tom Kakes dart toernooi vergen 

een hoop tijd en energie. Hierbij mag Frans wederom niet ongenoemd blijven evenals alle vrijwilligers 

die zich hiervoor hebben ingezet. 

Verder werden ook dit jaar weer enkele activiteiten georganiseerd zoals de clubkampioenschappen, 

het handicaptoernooi, de klaverjasavond en de uitwisseling met DITO.  
 
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 

 

 

3.3 Sponsoring 

 
 

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

lijke dank.  

 

Daarnaast waren de bordsponsors dit jaar de belangrijkste bron van inkomsten.  

Na de verbouwing vorig jaar zijn er weer enkele sponsors bereid gevonden om onze club te  steunen. 

Aan de buitengevel zijn enkele fraaie doeken bevestigd met het logo van een deel van deze sponsors 

maar ook in de zaal wordt het dringen om de laatste paar plaatsen op te vullen met een mooi reclame-

bord. Onze dank gaat uit naar al de mensen die onze vereniging een warm hart toedragen. Edwin 

Karregat en Jan Sier van de sponsorcommissie natuurlijk ook bedankt voor jullie inzet om steeds weer 

nieuwe sponsors te vinden. 

 

Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelijk bedanken.  
 

3.4 Sponsortoernooien 

Enkele sponsors hebben in het afgelopen seizoen gebruik gemaakt van onze accommodatie voor het 

houden van tafeltennistoernooien (teambuilding). Hierdoor hebben wij als vereniging ook op een prak-

tische wijze iets kunnen betekenen voor deze onmisbare financiële steunpilaren.  

In april 2015 heeft zelfs een grote groep sponsors een onderling toernooi gehouden. Van dit toernooi 

heeft de “NIVO” het volgende bericht geplaatst. Wederom een goede reclame voor onze vereniging  en 

de betrokken sponsors. 
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============================================================================= 

Tafeltennistoernooi voor sponsors van Victory ’55  16-4-2015 
Tafeltennisvereniging Victory ‘55 heeft na de grondige verbouwing een schitterend onderkomen gekre-
gen. De kantine, speelzaal en kleedkamers zijn helemaal vernieuwd en het ziet er top uit. Veel sponsors 
hebben hieraan meegeholpen. Uit dank werd er voor hen zaterdagmiddag een toernooi georganiseerd 
waaraan 32 sponsors deelnamen. Er werden zo 8 teams gevormd. Onder het genot van een drankje 
en hapje werd de hele middag tafeltennis gespeeld. Winnaar was het team met Big Willem Jonk, Simon 
Jonk, Carlo Jonk en Frank Karregat. 
 

 
============================================================================= 

 

3.5 Grote Clubactie 

Het afgelopen jaar bracht de Grote Club actie weer een mooi bedrag op. Onder de bezielende leiding 

van Theo Kemper werden de loten binnen de vereniging verdeeld of gelijk verkocht aan de leden.   

In onze verkochte serie vielen opnieuw geen grote prijzen en van onze inkomsten zijn daarom verschil-

lende kleinere geldprijzen ter beschikking gesteld. Ook het komende jaar zullen wij weer met deze actie 

meedoen. We hopen dat we weer een beroep kunnen doen op onze “vaste lotenverkopers” en wat nog 

belangrijker is dat zijn natuurlijk de kopers. 

 

3.6 Klaverjassen 

Met 38 inschrijvingen is er weer een record neergezet v.w.b. het aantal deelnemers. Ieder jaar stijgt de 
populariteit van dit toernooi dat steeds weer nieuwe deelnemers aantrekt. Het was alleen jammer dat 
er per ronde twee man uitgeloot moesten worden maar dat mocht de pret niet drukken. Nog een paar 
extra deelnemers en dan zitten we aan onze max. Dit zegt veel over de populariteit van het klaverjas-
toernooi waar alle deelnemers iedere keer weer naar uitkijken. Om acht uur s `avonds werd door Cor 
Jonk en Jan Sier het startsein gegeven en was de kantine het gezellige strijdtoneel van enthousiaste 
kaarters die elkaar het vuur na aan de schenen legden.  
Er werd net zoals in alle voorgaande jaren zonder een vaste partner gespeeld in vier ronden. Na elke 
ronde moest men loten met wie zou worden gespeeld, zodat de meest verrassende combinaties tot 
stand kwamen. Iedereen maakte door deze opzet evenveel kans op een van de aardige prijzen die door 
de tafeltennisvereniging ter beschikking waren gesteld. Zoals gewoonlijk werd de innerlijke mens weer 
verwend door onze vaste sponsor Ab Jonk.  
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Rond elf uur verzamelde regelneven Cor en Jan de scores en kon de balans van vier ronden klaverjas-
sen opgemaakt worden. Net als vorig jaar waren ook nu weer enkele nieuwe gezichten te bewonderen 
en kwam de winnaar opnieuw uit die hoek. De gebroeders Veerman (Puppe) namen voor het eerst deel 
aan het toernooi maar drukten wel gelijk hun stempel op de einduitslag. Andre Veerman werd eerste 
en bleef de ontketende Niels Veerman maar nipt voor. De geslepen en inmiddels ook routinier Jan Sier 
werd op geringe afstand derde. Het was wel zeer verrassend dat de broer van Andre, Gerry Puppe, de 
poedelprijs in ontvangst mocht nemen. Als koppel zijn ze bijkans onverslaanbaar maar als solo speler 
krijgt het spel toch een andere wending. De naam Veerman kwam vaak voor bij de winnaars want ook 
de speler die de meeste marsen op zijn naam schreef was een Veerman en wel Ab Knep. Het was weer 
een bijzonder geslaagde avond met soms verrassende uitslagen. Iedereen bedankt voor jullie deel-
name en met hopelijk nog enkele nieuwe spelers erbij zal het er volgende keer nog spannender aan 
toe gaan. 
 
Met dank aan de organisatie die in handen was van Jan Sier, Jack Groot en Simon Jonk en aan alle 
deelnemers van dit evenement voor de zeer geslaagde avond die zeker navolging za l krijgen.  
 

 
 

 

3.7 Handicap toernooi 

Zaterdag 17 oktober, met een voor deze tijd van het jaar zeer hoge buitentemperatuur, kwamen 19 
deelnemers naar de Schemerpit om samen te strijden om de eerste prijs van het jaarlijkse handicap-
toernooi. Het was jammer dat er geen enkel niet competitie spelend lid had ingeschreven. Dat zou meer 
spektakel hebben gegeven vanwege de grote voorsprong aan het begin van de wedstrijd. In de nieuwe 
goed geventileerde en verlichte speelzaal werden in vier poules de degens gekruist. Het toeval wilde 
dat bij de loting veel spelers uit hetzelfde team ook in dezelfde poule ingedeeld werden. Dus van een 
grote voorsprong bij games tot de eenentwintig was meestal geen sprake. Omdat veel teamgenoten 
het tegen elkaar moesten opnemen was het wel gelijk op alle tafels spannend met spectaculaire wed-
strijden. Van elke poule gingen de eerste twee over naar de volgende ronde waarin werd uitgemaakt 
wie in de halve finale terecht zou komen. In de afvalronde waren verassende uitslagen te zien. Eindelij k 
kon het talent van Frank Zwarthoed eruit spetteren en sloeg hij de tot dan toe ongeslagen Michel Guyt 
van tafel. Stefan Zwarthoed maakte korte metten met Sander Zwarthoed en Kees Kwakman liet Leon 
van Vlaanderen rennen tot hij er zowat bij neerviel. Jacques van Westen, die nog geen half uur daarvoor 
door Kees Plat was verslagen, pakte zijn voormalig teamgenoot genadeloos en op overtuigende wijze 
terug en won in deze afvalronde. In de halve finale gingen de rappe voeten van Jacques nog even 
gesmeerd en met een muurvaste verdediging werd Stefan verrassend verslagen. In de andere halve 
finale moest Kees Kwakman het opnemen tegen Frank Zwarthoed. Kees overtrof Frank `s capriolen en 
plaatste zich voor de finale tegen Jacques. De strijd om de derde plaats was een slijtage slag die toch 
wel enigszins verrassend werd gewonnen door Frank Zwarthoed die de winnaar van vorig jaar Stefan 
Zwarthoed wist te verslaan. In de finale tussen Kees en Jacques kwam het klasse verschil nu toch 
bovendrijven. Jacques was moegestreden maar had, nog overtuigd van zijn supervorm, stiekem de 
hoop op een stunt. Maar Kees liet zich niet gek maken en won op overtuigende wijze zijn zoveelste 
prijs. Vanuit de kantine kon door de nieuwe glazen schuifpui iedereen meegenieten van al deze mooie 
wedstrijden. Alle deelnemers en aanhang bleven dan ook aandachtig toeschouwer tot de laatste bal 
geslagen was. 
Rond zeven uur droeg onze voorzitter (en tevens verrassend finalist) zorg voor de felicitaties en de 
prijsuitreiking waarna nog even werd nagepraat over dit bijzonder geslaagde toernooi.  
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3.8 Clubkampioenschappen 

Op zaterdag 21 januari, de week voordat de competitie zou losbarsten, werden de clubkampioenschap-
pen gehouden. Er was een grote opkomst dit jaar met dertig deelnemers , voor de strijd om de trofee 
met de grote oren een jaar op het dressoir te mogen koesteren. Ook enkele oude getrouwe leden  met 
tientallen jaren ervaring, zoals Cor Klepper en Andre Mooijer, hadden zich aangemeld om het de jonge 
garde moeilijk te maken. Door het grote deelnemersveld was de poule indeling een discussiepunt, maar 
er werd uiteindelijk besloten om twee poules van acht en twee poules van zeven te loten. Hierdoor 
moesten er minimaal zes wedstrijden worden gespeeld en dat ging de deelnemers niet in de koude 
kleren zitten. De loting bepaalde dat enkele titelkandidaten bij elkaar in de poule zaten zodat er na de 
poulefase al meerdere favorieten, zoals meervoudig winnaar Kees Kwakman en Robbert Taalen, waren 
uitgeschakeld. Rond vijf uur kwamen de nummers één en twee uit de poules tegen elkaar uit in de 
kwartfinales. Na een spannende strijd, met fantastische wedstrijden, stonden uiteindelijk vier toppers 
tegenover elkaar in de halve finales. John Bond moest het opnemen tegen Leon van Vlaanderen die 
na een zenuwslopende vijfsetter (11-9, 8-11, 11-6, 10-12, 7-11) de eerste was die naar de finale ging. 
De tweede halve finale ging tussen Jaap Karregat en Michel Guijt. Deze twee zorgden voor een spek-
takel dat Michel in vier games naar zich toetrok. Hierna barste de strijd om de ereplaatsen pas echt los. 
Voor de derde plaats werd er op het scherpst van de snede gestreden door John en Jaap. Na een 
fantastische wedstrijd, die gezien de eindstanden om het even was (11-7, 9-11, 11-8, 11-9), kon John 
de beker voor de derde plaats ophalen. Maar het klapstuk werd bewaard voor het laatst. In de finale 
tussen Leon en Michel werd een niveau gehaald die alleen in de hoogtij dagen van onze vereniging, 
toen er nog eredivisie werd gespeeld, te zien was. Na een weergaloze finale mocht Leon eindelijk de 
felbegeerde titel op zijn naam schrijven.  
Na de prijsuitreiking en felicitaties van onze voorzitter aan de winnaars werd er aan de bar nog gezellig 
nagepraat over het welslagen van deze dag. Een super toernooi dat alle spelers en toeschouwers nog 
lang zal heugen.  
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3.9 Uitwisseling met Dito uit Grootebroek 

Zaterdag 10 januari was het alweer voor de 32e keer dat onze sportvrienden uit het Westfriese Stede 
Broec de spreekwoordelijke degens kruisten met de spelers van onze vereniging. Dit keer was het in 
Volendam te doen. Even over eenen kwamen de gasten in de Schemerpit binnen en zij keken hun ogen 
uit naar onze geheel gerenoveerde accommodatie. Nadat de beste wensen waren uitgewisseld en de 
koffie met cake was genuttigd, werden de teamopstellingen bekend gemaakt door Kees Bakker (orga-
nisator van de bezoekende vereniging) en onze voorzitter Jacques van Westen. Tafeltennisvereniging 
Stede Broec had dit keer, mede door enkele geblesseerde trouwe deelnemers, wat minder spelers op 
de been kunnen brengen dan wat we van ze gewend zijn. 22 deelnemers tegenover een record aantal 
van 33 deelnemers aan onze kant. Om tot volwaardige teams te komen, werden een aantal van de 
spelers van Victory`55 bij Stede Broec ingedeeld en werden ploegen van vier thuisspelers tegen drie 
tegenstanders opgesteld. Op deze manier bleef een vergelijk tussen de beide verenigingen mogelijk. 
Op alle acht tafels ontbrandde om 14.00 uur een titanenstrijd die tot wel 18.00 uur duurde , voordat de 
laatste wedstrijd was gespeeld. Nadat alle spelers lekker gedoucht hadden, kon iedereen zich tegoed 
doen aan het overheerlijke visbuffet dat stond opgesteld in de kantine. Daarna maakten de voorzitters 
de uitslagen bekend. Bij bijna alle teams waren de onderlinge verschillen klein maar ons zesde team 
bestaande uit Sander Zwarthoed, Jack Groot, Sijmen Runderkamp en Cor Klepper had met een 13 -3 
mega overwinning de einduitslag in het voordeel van Victory`55 beslist. Het werd uiteindelijk 52 -42 
waarmee de wisselbeker weer een jaartje in Volendam mocht blijven. Daarna werd nog enkele uurtjes 
gezellig nagepraat over deze sportieve dag en werd de datum voor volgend jaar – 9 januari – alweer 
gepland.  

3.9.1 Overige externe toernooien 

Er werden door het jaar heen ook nog enkele toernooien bezocht door onze vereniging.  
Zo ging een bus met 17 man richting Broek op Langedijk om daar deel te nemen aan de open Lange-
dijker kampioenschappen georganiseerd door TTV Spirit. Dit toernooi verliep uiterst succesvol met vele 
prijzen voor onze spelers. Waar Jaap Karregat en Leon van Vlaanderen (die Leon won) streden om de 
3e plaats stond Stefan Zwarthoed op tafel één te spelen in de finale die hij ook won. Zodoende was de 
eerste en derde plaats voor Victory`55. Maar ook in het dubbelspel werden successen geboekt. We-
derom Stefan Zwarthoed met partner Robbert Taalen werden eerste in hun klasse maar ook Jack Groot 
die een dubbel vormde met Simon Jonk wisten door te dringen tot de finale. Die werd helaas op het 
nippertje verloren maar de tweede prijs was toch binnen. Na de poulefase waren er ook nog enkele 
spelers tot de volgende ronde doorgedrongen maar Simon Jonk, Berry Molenaar en Jacques van Wes-
ten jr konden daarna niet doorstomen. Toch waren al de inspanningen niet voor niks want als kla p op 
de vuurpijl werd door de goede resultaten ook nog de verenigingsprijs gewonnen. Een zeer geslaagde 
sportieve dag die zeker navolging verdient. 
 
Ook werd deelgenomen aan het lentetoernooi in Grootebroek. Ook daar werd Stefan Zwarthoed eerste 
en werd mede door de resultaten van de overige deelnemers ook hier de verenigingsprijs door Vic-
tory`55 binnengehaald. 
 
Het word eentonig maar bij de afdelingskampioenschappen ging de finale tussen (wederom) Stefan 
Zwarthoed en Jaap Karregat. Deze titanenstrijd werd deze keer gewonnen door Jaap. Ook John Bond 
deed mee en werd derde. Jacques van Westen jr kwam er net niet aan te pas. Ook het dubbel werd 
nog gewonnen door Jaap en Stefan. Met al deze 1e, 2e en 3e plaatsen voor onze club en door de 
resultaten zoals hierboven beschreven, is Victory`55 het afgelopen jaar stevig op de kaart gezet. Ge-
feliciteerd en goed gedaan jongens.  

3.10 Darten 

 
 
 
 
Ook dit jaar maken de spelers van de dartsvereniging gebruik van onze accommodatie.  
Elke dinsdagavond zijn er vele leden aan het trainen. Ook op vrijdagavond is het dit jaar druk met 
spelers van de Darts. Omdat enkele teams gekozen hebben om hun competitieprogramma in de sche-
merpit af te werken is het bij onze thuiswedstrijden altijd gezellig druk. Naast enkele kleine toernooitjes 
die gedurende het jaar gespeeld worden, werd ook dit jaar het Open Volendammer Darttoernooi beter 
bekend als het Tom Kakes Dart toernooi gehouden. Er was dit jaar na een aarzelende start bij de 
inschrijving toch een prima opkomst met ruim 60 deelnemers. Al deze darters maakten er een super 
gezellige dag van. Na een spannende strijd was pas om acht uur de winnaar bekend en werd er tot in 
de late uurtjes nagepraat. Mede door het vele werk van onze vrijwilligers werd het een zeer geslaagd 
evenement dat volgend jaar zeker weer een vervolg mag krijgen. 
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3.11 Wandelvereniging ’n Loopje 

De wandelvereniging heeft ook het afgelopen seizoen weer gebruik mogen maken van ons clubgebouw 
voor hun jaarvergadering en als vertrekpunt voor enkele wandeltochten. Dit jaar stond de tweedaagse 
wandeltocht door Waterland gepland in het weekend van 17 en 18 mei. De “Schemerpit” werd omgeto-
verd 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. Mede door het prachtige weer waren er een groot aantal 
deelnemers die konden genieten van de natuur in ons prachtige waterland. De wandelaars die zich 
hadden ingeschreven konden kiezen voor een tocht van 5-10-15-25 of 40 kilometer.  
 
De wandelvereniging ’n Loopje en ons bestuur bedanken alle vrijwilligers voor de perfecte or-
ganisatie en uitvoering van dit evenement.  
 
 
 Enkele deelnemers in mei 2015 

 
 

3.12 Nieuwsverzorging 

Richard Buijs verzorgde ook dit afgelopen jaar wekelijks de verslaglegging van de competitie en andere 
wetenswaardigheden in de “NIVO” over onze vereniging en tafeltennis in het algemeen. Als vanouds 
werd het nieuws gretig door leden en niet leden gelezen. Naar verwachting zal hij dit ook het volgende 
jaar blijven doen.  
Onze website die sinds enige jaren is opgezet en steeds meer bekendheid geniet wordt veelvuldig 
bezocht door onze leden. Alle nieuwtjes, wetenswaardigheden en activiteiten met betrekking op  onze 
vereniging worden nu overzichtelijk op deze site gepubliceerd. 
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3.13 EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE 2014 

 

 

SENIOREN  1 POULE C gespeeld punten Naam speler gespeeld punten per-cen-tage

AMSTERDAM`78 2 10 65 KWAKMAN KEES 21 19 90%

VICTORY`55 1 10 63 GUYT MICHEL 24 17 74%

ZTTC 1 10 48 VLAANDEREN VAN LEON 24 15 63%

TSTZ HAARLEM 2 10 46 KLUESSIEN GERRY 18 5 28%

DOV 2 10 44

SPAARNE 1 10 34

SENIOREN 1 POULE D

THE VICTORY 2 10 67 TAALEN ROBBERT 27 15 56%

OLYMPIA 2 10 56 ZWARTHOED STEFAN 27 14 52%

DISNIERATS 3 10 54 KARREGAT JAAP 27 12 44%

JOVO 1 10 48 LANGE DE JON 9 2 22%

VICTORY`55 2 10 45

ESOPUS 2 10 30

SENIOREN 2 POULE D

AMSTERDAM`78 4 10 78 BOND JOHN 14 12 86%

AMVJ 1 10 56 WESTEN VAN JEAN-PAUL 21 13 62%

TAZANO 96 1 10 53 ZWARTHOED FRANK 24 13 54%

VICTORY`55 3 10 51 WESTEN VAN JACQUES 18 7 39%

TSTZ HAARLEM 3 10 37 LOCH RYAN 9 1 11%

RAPIDITY 4 10 24

SENIOREN 2 POULE E

NOOTHWEER 2 10 67 KWAKMAN KRELIS 24 13 54%

JOVO 2 10 56 PLAT KEES 24 13 54%

HTC 6 10 55 KARREGAT EDWIN 12 6 50%

VICTORY`55 4 10 48 JONK SIMON 30 11 37%

AMSTERDAM`78 5 10 38

HEEMSKERK 1 10 36

SENIOREN 2 POULE B

ASSV 2 10 74 WESTEN VAN JACQUES 21 10 48%

ZTTC 3 10 72 KEMPER THEO 23 7 30%

UITGEEST 1 10 60 BUIJS RICHARD 20 6 30%

JOVO 3 0 46 GROOT JACK 23 1 4%

VICTORY`55 5 10 30

HTC 7 10 18

SENIOREN 3 POULE G

NIEUW VENNEP 3 10 76 ZWARTHOED SANDER 21 12 57%

NOOTHWEER 4 10 74 MOLENAAR BERRY 18 10 56%

HBC 6 10 53 JONK SIEM 18 6 33%

VICTORY`55 6 10 40 KWAKMAN JAAP 18 4 22%

SPAARNE 3 10 34 MEEDER PIET 15 3 20%

ZTTC 6 10 23

SENIOREN 4 POULE H

ASSV 3 10 78 MAAS COR 6 2 33%

HTC 10 10 65 WESTEN VAN LIA 27 8 30%

TSTZ HAARLEM 8 10 55 JONK AB 12 2 17%

GSV HEEMSTEDE 1 10 51 BROCKEN FRANS 21 2 10%

MEO 2 10 35 SCHILDER MARK 21 0 0%

VICTORY`55 7 10 16
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3.14 EINDSTANDEN VOORJAARSCOMPETITIE 2015 

 
 
 

SENIOREN 1 POULE C gespeeld punten Naam speler gespeeld punten per-cen-tage

VICTORY`55 1 10 83 VLAANDEREN VAN LEON 17 14 100%

STEDEBROEK 3 10 59 KWAKMAN KEES 23 22 96%

JOVO 1 10 54 GUYT MICHEL 23 20 87%

TEBUNUS ALKMAAR 1 10 50 KLUESSIEN GERRY 15 8 53%

DE ROEMER 2 10 38

HET NOOTWHEER 2 10 16

SENIOREN 2 POULE D

VICTORY`55 2 10 78 TAALEN ROBBERT 27 23 85%

DISNIERATS 3 10 73 ZWARTHOED STEFAN 26 22 85%

DE ROEMER 1 10 47 KARREGAT JAAP 29 23 79%

OLYMPIA 1 10 46 LANGE DE JON 6 1 17%

US 5 10 36

ASSV 1 10 20

SENIOREN 2 POULE E

VICTORY`55 3 10 83 LOCH RYAN 5 5 100%

US 8 10 67       BOND JOHN 29 28 97%

ZTTC 3 10 52 WESTEN VAN JEAN-PAUL 25 19 76%

RAPIDITY 5 10 39 ZWARTHOED FRANK 24 17 71%

HTC 6 10 30 WESTEN VAN JACQUES JR 3 2 67%

HET NOOTWHEER 3 10 29

.

SENIOREN 2 POULE D

US 6 10 72 KARREGAT EDWIN 8 6 75%

ZTTC 4 10 59 PLAT KEES 25 16 64%

VICTORY`55 4 10 53 KWAKMAN KRELIS 23 12 52%

HBC 3 10 52 JONK SIMON 23 8 35%

DOKO 1 10 42

JOVO 4 10 21

SENIOREN 3 POULE H

VICTORY`55 5 10 82 GROOT JACK 23 21 91%

DOKO 2 10 57 BUIJS RICHARD 29 24 83%

ASSV 3 10 52 KEMPER THEO 17 14 82%

HBC 6 10 48 WESTEN VAN JACQUES SR 12 9 75%

TEMPO TEAM 5 10 42

HET NOOTWHEER 7 10 19

SENIOREN 3 POULE L

PATRIOS 1 10 73 ZWARTHOED SANDER 18 12 67%

TSO 2 10 58 MOLENAAR BERRY 8 5 63%

HBC 5 10 52 KWAKMAN JAAP 18 7 39%

HTC 8 10 56 JONK SIEM 26 9 35%

VICTORY`55 6 10 42 MEEDER PIET 17 2 12%

NIEUW VENNEP 5 10 29

SENIOREN 5 POULE H

ZTTC 12 10 73 MAAS COR 12 11 92%

VICTORY`55 7 10 69 WESTEN VAN LIA 27 20 74%

TEMPO TEAM 13 10 46 JONK AB 18 13 72%

GSV HEEMSTEDE 3 10 42 BROCKEN FRANS 18 10 56%

JOVO 7 10 39 SCHILDER MARK 15 7 47%

HTC 14 10 31

SENIOREN 5 POULE F

DOKO 7 10 63 KONING STEFAN 28 23 82%

GTTC HAARLEM 1 10 54 JONK STEFAN 28 15 54%

VICTORY`55 8 10 52 KLUESSIEN HENK 23 4 17%

TSTZ HAARLEM 8 10 41 VLAANDEREN VAN TIM 3 0 0%

FLITS/THERESIA 2 10 40

ASSV 7 10 40
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 Voorwoord 

Het seizoen 2014-2015 was weer een seizoen vol positieve ontwikkelingen voor de vereniging.  
Na een jaar hard werken kunnen we met trots zeggen dat ons 1e jeugdteam het hoogste competitie 
niveau in Nederland heeft weten te bereiken, landelijk A! Als we deze stijgende lijn kunnen voortzetten, 
kunnen we dit niveau ook gaan bereiken met de nieuwe lichting!  
 

4.2 Terugblik 

Kijkend naar de doelstellingen van vorig jaar zijn we als jeugdbestuur tevreden met de resultaten. Het 
eerste jeugdteam wist kampioen te worden in landelijk B en Jacques haalde individueel zijn B licentie.  
 
Het scholentoernooi in het begin van het jaar was een groot succes. Met een opkomst van 60 deelne-
mers heeft het toernooi gezorgd voor een volle zaal op donderdag en een aantal nieuwe leden. Stefan 
en Robert hebben dit toernooi georganiseerd en verdienen hier een pluim voor!  
Het aantal georganiseerde toernooien en bezochte toernooien vonden we ook voldoende voor het af-
gelopen seizoen.  
 
We moesten het tweede en derde team helaas weer samenvoegen tot 1 team. Dit is een negatieve 
ontwikkeling die we uiteraard zo snel mogelijk tegengaan in het seizoen 2015/2016.  
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4.3 Competitie 

Hieronder volgen de standen van 2014 en een kort verslag per team van het voorjaar 2015.  
 

4.3.1 Najaar 2014 

 

 
 
 

4.3.2 Voorjaar 2015 

Het 1e jeugdteam werd dit seizoen gevormd door John Bond, Jacques van Westen, Ryan Loch. John 
had wat goed te maken omdat hij in het najaar 2014 niet alles mee kon spelen vanwege blessureleed. 
Dit konden we aan John wel overlaten, die meer uren in de pit aanwezig was dan bij zijn moeder thuis. 
Deze trainingsarbeid resulteerde in een knappe 97%, John verloor slechts één pot, ironisch genoeg 
van een verdediger. Jacques heeft vooral mentaal wat stappen gemaakt dit seizoen. Met een leger aan 
coaches wist hij zich wat meer te beheersen en won meer de helft van zijn partijen, 53%. Daarbij wisten 
John en Jacques maar liefst 8 van de 10 dubbelpartijen naar zich toe te trekken, punten die precies het 
verschil kunnen betekenen tussen de 1e en 2e plaats! Ryan was over het jeugdseizoen niet heel tevre-
den met een score van 27%, waarbij bijna alle potjes eindigden in de welbekende 5-setter. Wel moet 
vermeld worden dat Ryan voor het eerst meegedaan heeft bij de senioren dit seizoen in de 2e klasse. 
Hier haalde hij een 100% score, het gezwoeg in landelijk B gaat dus straks in de senioren zeker zijn 
vruchten afwerpen!  
Het bleef in de poule tot aan de laatste wedstrijd spannend, er konden zelfs nog 4 ploegen kampioen 
worden. Na twee zenuwslopende telefoontjes naar Yerseke en Sittard bleek dat onze jongens verdiend 
kampioen waren geworden in landelijk B en promotie naar de hoogste divisie een feit geworden was. 
We zijn trots op onze mannen!  
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Vanwege problemen met vervoer werd besloten om twee teams samen te voegen tot 1 team bestaande 
uit 7 personen. Jelle en Jim zijn duidelijk te sterk voor deze klasse en haalden respectievelijk 100% en 
73%. Micha en Collin ontliepen elkaar niet veel qua trainingsuren en wonnen beiden ongeveer de helft 
van hun partijen. Franklin ontwikkelde zijn forehand en durft meer aanvallend te spelen waardoor hij 
een stap maakte van 10% naar 43%, doorgaan zo! Stef en Sander zullen iets serieuzer en vaker aan 
de bak moeten willen ze de rest bijblijven. Beiden scoorden onder de 33%, we gaan hier alles aan doen 
om stappen vooruit te zetten in het volgende seizoen! Al met al eindigde het tweede in de middenmoot 
waarbij er nooit kans was op degradatie.  
 

 
 
 

4.4 Toernooien 

Afgelopen seizoen hebben de jongens meegedaan aan een aantal toernooien. In chronologisc he volg-
orde waren er eerst de clubkampioenschappen jeugd tijdens de opening van de nieuwe accommodatie, 
het scholentoernooi Volendam, ranglijst toernooi B Tilburg en het Spirittoernooi.  
 

4.4.1 Opening Clubkampioenschappen Jeugd 

Tijdens de opening van de gerenoveerde Schemerpit vonden de Club-
kampioenschappen voor de jeugd plaats. Vol goede moed begonnen de 
leden aan de poulewedstrijden. Deze keer extra speciaal en spannend 
met zo veel publiek achter de glazen wand! In de rust periodes tijdens de 
poule, zorgden diverse leden voor extra vermaak voor het publiek door op 
tafel 1 de robot af te peigeren.  
Na de poulewedstrijden werden de finales gevormd door Jelle, Eric, Collin 
en Micha. Eric was favoriet maar moest na de finale toch Jelle voor zich 
laten op het podium. Jelle liet met trots zien waarom hij dit seizoen kop-
man van team 2 zou worden. Collin won de strijd om de derde plaats van 
Micha. De aanvallende linkshandige Collin maakte een sterke indruk  
 

4.4.2 Scholentoernooi 

De basisscholen waren nog geen week geopend, of Stefan Zwarthoed en Robert Taalen hadden de 
inschrijfformulieren al bij elke school in de gemeente achtergelaten. Op maandagmiddag 13 november 
was het dan zo ver, 62 gemotiveerde scholieren gingen het gevecht om de titel aan!  
Enthousiaste jeugdleden fungeerden als scheidsrechter zodat de wedstrijden in goede banen werden 
geleid. Na een spannende poulefase bereikten Jim Zwarthoed en Roy Kluessien de finale bij de jon-
gens. De finale bleek een nek aan nek race waarin Jim Zwarthoed van het Kofschip aan het langste 
eind trok.  Bij de dames moest Madelon Tuyp haar meerdere kennen in Ellen Veerman.  
 

4.4.3 Ranglijst Toernooi Tilburg 

Op een regenachtige zaterdagmorgen reden Jacques en Ryan samen met begeleider Jean-Paul rich-
ting Tilburg om de felbegeerde B licentie in de wacht te slepen, slechts 100 junioren in heel Nederland 
hebben deze licentie.  
Jacques en Ryan waren gelukkig niet bij elkaar ingedeeld maar speelden wel tafel aan tafel in de 
gigantische sporthal T-Kwadraat. Op deze manier konden ze elkaar aanmoedigen tijdens de pauzes.  
Ryan speelde sterk aanvallend blokspel in de poule maar ging uiteindelijk op onderling resultaat net 
niet door.  
Jacques werd eerste in zijn poule en ging logischerwijs door naar de kruisfinales. Met strak aanvallend 
spel behaalde Jacques de finale die werd afgewikkeld op het centercourt onder leiding van een officiële 
scheidsrechter. Na een lange dag bleek de conditie parten te gaan spelen en werd Jacques 2 e als 
gevolg van een 3-1 nederlaag. Met de verdiende punten voor deze 2e plaats behaalde Jacques zijn B 
licentie, dit was toch een mooie pleister op de wonde.  
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4.4.4 Spirit Toernooi 

Noord-Scharwoude, Sporthal Geestmerambacht, de plaats waar jaarlijks een groot toernooi plaatsvindt: 
het Spirit Toernooi. Onze vereniging werd dit jaar vertegenwoordigd door John, Stef, Collin, Franklin, 
Sander en Jim. Niet gelet op klassenverschil, worden de spelers bij dit toernooi simpelweg op leeftijd 
ingedeeld. Als gevolg hiervan kunnen onze 4e klassers dan in de poule komen bij 1e of 2e klassers. Niet 
geïntimideerd gingen onze jongens de strijd gewoon aan.  
Alleen Collin wist door te dringen naar de kruis finales waar het toernooi helaas ook voor hem eindigde. 
Geen bekers mee naar huis maar wel een berg aan ervaring die weer gebruikt kan worden voor alle 
competitiewedstrijden die nog gaan volgen.  

4.5 Jeugdtraining 

De trainingsavond op donderdag werd dit jaar goed bezocht. De trainingen werden verzorgd door Ro-
bert en Jean-Paul. Daarbij waren Stefan en John ook veel aanwezig. Omdat we met veel mensen 
waren, kon er veel persoonlijke aandacht aan de jongens besteed worden. Samen met de ballenrobot 
en Multi-ball training zorgde dit voor betere resultaten in de competitie ten opzichte van vorig jaar. We 
hebben nu 2 competitie spelende teams en hopen dat er meer jonge leden enthousiast worden om in 
wedstrijdverband te spelen. We merken dat er dit jaar ook vaak jeugdspelers op dinsdag en woensdag 
beginnen te komen en dit is natuurlijk een positieve ontwikkel ing.  

4.6 Toekomst 

Voor het seizoen 2015-2016 hebben we een aantal nieuwe doelen. Het tweede team bestond uit 7 
jongens die niet veel wedstrijdritme opdeden omdat ze alle wedstrijden eerlijk moesten verdelen. Er is 
besloten om dit team op te breken voor volgend seizoen en twee teams te vormen van drie en vier 
personen. Op deze manier kan iedereen veel wedstrijden spelen en verwachten we dat er meer moti-
vatie en beleving ontstaat in het team. Deze teams zullen beide uitkomen in de 4 e klasse. We willen 
dat het 1e team twee keer promoveert en volgend jaar dus uitkomt in de 2e klasse. Van het tweede team 
stellen we als doel om 1 keer te promoveren in 2 seizoenen. Op de lange termijn willen we zo snel 
mogelijk weer een landelijk team op de been hebben.  
 
Verder merken we dat er veel jongens enthousiast zijn op donderdag maar de stap naar de competitie 
niet willen maken omdat ze al gebonden zijn aan andere sporten zoals voetbal en handbal. We willen 
volgend jaar weer beginnen met een scholentoernooi en ons dan meer focussen op de allerjongsten. 
Hopelijk kunnen deze jongens van tafeltennis hun prioriteit maken waardoor we meer competitie spe-
lende teams op de been kunnen brengen.  
 
Net zoals vorig seizoen willen we weer 3 toernooien in eigen accommodatie verzorgen waarvan in ieder 
geval het scholentoernooi en clubkampioenschappen. Daarbij  willen we met de competitie spelende 
jongens 2 toernooien afgaan buiten het dorp om op deze manier extra wedstrijdritme op te doen tegen 
tegenstanders die ze niet kennen.  
 

 
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of andere wijze zijn of haar bijdrage heeft gele-
verd! 
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5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2014-2015 

5.1 Inleiding 

We blikken terug op een positief financieel resultaat van € 8.228. Een verbetering ten opzi chte van het 
vorige boekjaar (+ € 5.276). Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de toelichting 
op het financieel jaarverslag.  

5.2 Jaarrekening (en toelichting) 2014-2015 en begroting 2015-2016 

De jaarrekening over het afgelopen seizoen en de begroting met betrekking tot het komende seizoen 
zijn niet opgenomen in het jaarverslag. Deze stukken zijn separaat aan de leden via e-mail toegezon-
den. De leden die hun email-adres niet ter beschikking hebben gesteld, of degenen die niet beschikken 
over een e-mailadres, kunnen een kopie van het financiële jaarverslag (en de toelichting op het verslag) 
bij de penningmeester opvragen.  
 
 

5.3 LEDENADMINISTRATIE 

 

 
 

5.3.1 Ontwikkeling ledenbestand  

In voorgaande jaarverslagen zijn de beweegredenen voor de renovatie van onze accommodatie be-
schreven. Wij verwachtten destijds een positief effect op het ledenaantal. Deze verwachting is bewaar-
heid geworden. In het afgelopen seizoen is ons ledenaantal met 13 leden gestegen. Voor nadere details 
wordt verwezen naar de toelichting op het financiële jaarverslag.  
 
Helaas hebben wij onverwacht ook afscheid moeten nemen van 2 dierbare leden te weten Jan Koning 
en Jan de Wit. Wij zijn hun dankbaar voor alles wat zij voor onze vereniging hebben betekend  en 
wensen hun nabestaanden veel sterkte toe in het dragen van dit grote verlies.   
 

5.3.2 Contributie seizoen 2014-2015 

De vereniging hanteert de volgende tarieven: 
 

GROEP CON-

TRIBU-

TIE  

Competitie spelende senioren / ongeacht leeftijd 110,00 

Recreanten 90,00 

Jeugdleden 70,00 

65+ -ers 55,00 

Steunende leden 25,00 

 
 

Graag vestigen wij nog de aandacht op het volgende. 
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. Het is weer tijd voor het betalen van de contributie. In het afgelopen 
seizoen hebben alle leden een brief ontvangen waarin onder andere is gevraagd om een machtiging tot 
automatische incasso af te geven. Wij zijn verheugd over het feit dat ruim 80% van onze leden hun mede-
werking hebben verleend.  
 
De leden die een machtiging hebben afgegeven hoeven verder geen actie te ondernemen. Het verschuldigde 
bedrag wordt rond 15 juli as. van de opgegeven bankrekening afgeschreven. 
De leden die geen medewerking hebben verleend aan voormeld verzoek, ontvangen een persoonlijke brief 
waarin zij worden uitgenodigd de contributie te voldoen. Zij dienen het door hen verschuldigde bedrag vóór 
15 juli as. over te maken op de bankrekening van de tafeltennisvereniging.  
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5.4 SPONSORING  

5.4.1 Shirtsponsoring en reclameborden 

In het afgelopen seizoen zijn we financieel gesteund door diverse trouwe sponsors, hetzij in de vorm 
van een reclamebord, hetzij in de vorm van shirtsponsoring. De opbrengst van het afgelopen seizoen 
(€ 11.768) is toegenomen (€ 2.188) ten opzichte van het vorige seizoen.  
We worden momenteel gesteund door 67 sponsoren (+15). We hebben helaas afscheid moeten nemen 
van 3 sponsors. Gelukkig hebben we, door de inspanningen van Edwin Karregat en zijn kompanen Jan 
Sier en Simon Jonk, maar liefst 18 nieuwe sponsors kunnen verwelkomen. Grote klasse. 
 
 

5.4.2 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors 

 
 
 
 
 

SOORT NAAM ADRES PC 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 VISHANDEL CENTRUM  N.C. BOND HAARLEMMERDIJK 4 1013JC AMSTERDAM

BORDSPONSOR SCHILDERSBEDRIJF BOND EN SMIT BV POSTBUS 114 1130AC VOLENDAM

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

BORDSPONSOR C&F SCHILDERS DESIDERIUS ERASMUSSTRAAT 18 1132 SV VOLENDAM

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

BORDSPONSOR CBL AFBOUW PAPAVERSTRAAT 25 1131GH VOLENDAM

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

BORDSPONSOR VISHANDEL JAN DRUM & ZN  (TAV. DHR BEN STEUR) KARVEEL 3 1132 GT VOLENDAM

BORDSPONSOR KITBEDRIJF EUROSEAL  (TAV  DHR. P NANNINGA) ZILVERIJZER 11 1132PX 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 (TAV DHR. NIELS VEERMAN) P/A DAMCOOGH 89 1132 EB VOLENDAM

BORDSPONSOR AFBOUW COMBINATIE GOUWEOORD BV PARALLELWEG 61 1131DM VOLENDAM

BORDSPONSOR GUYT & HANSEN BV DE KUUL 2-4 1131PD VOLENDAM

BORDSPONSOR H&F SCHILDERS VOLENDAM MORSEWEG 3/ C 1131PE VOLENDAM

BORDSPONSOR BESTRATINGBEDRIJF HENNEPHOF EN JONK BV AAMBEELDSTRAAT 7 1135GC EDAM

BORDSPONSOR HARINGHANDEL A. HOEK POSTBUS 50 2220 AB KATWIJK

BORDSPONSOR IMS NEDERLAND BV TIMMERFABRIEKSTRAAT 29 2861GW BERGAMBACHT

BORDSPONSOR JM Afbouw (tav dhr. Johan Molenaar)
 Werengouw 10 1132EX VOLENDAM

SPONSOR/NATURA AANNEMINGSBEDRIJF KBK BOUW BV MORSEWEG 1 1131PE 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 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 RIJWIELHANDEL TON KONING JULIANAWEG 149 1131DH VOLENDAM

SHIRTSPONSOR KRAS RECYCLING B.V ZEEDIJK 1 1131 GG VOLENDAM

SPONSOR/NATURA KWAKMAN AFBOUW HYACINTENSTRAAT 38 1131HW VOLENDAM

BORDSPONSOR KLAAS LEEFLANG SPORTPRIJZEN OVERSTE LUDENSTRAAT 13 1131EH VOLENDAM

BORDSPONSOR MASTERMATE DIVEMA B.V. P/A  DHR.  D. VEERMAN  JUPITERLAAN 16 1131 VD VOLENDAM

BORDSPONSOR MEYN FOODPROCESSING TECHNOLOGY B.V.    (TAV  DHR. E. BLOM) WESTEINDE 6 1511MA OOSTZAAN

BORDSPONSOR BERRY MOLENAAR SCHILDERSBEDRIJF KRAGGENBURG 12 1132BN 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 PE-LE STUCADOORS A. BLEIJSSTRAAT 30 1132VB VOLENDAM

BORDSPONSOR DENNIS PLAT STUCADOORSBEDRIJF SPAANSE RIJER 12 1132PT VOLENDAM

BORDSPONSOR PLATO GEZONDHEIDSCENTRUM MGR. C. VEERMANLAAN 6 1131KH VOLENDAM

SPONSOR/NATURA PRO AIR VENTILATIE

BORDSPONSOR TEGELZETBEDRIJF RENÉ EN COR BOOTSLOT 21 1132RM VOLENDAM

BORDSPONSOR SNACKBAR ROMA JULIANAWEG 108 1131DJ VOLENDAM

BORDSPONSOR RSBS PROFS IN GELD & ZEKERHEID  P/A DHR. B. STEENS; STATIONSPLEIN 2  1404AM BUSSUM 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 VISHANDEL SIER & JONK KOEMARKT 6 1141 DC PURMEREND

BORDSPONSOR SMIT & BOND  VISHANDEL ZIJDSTRAAT 47 1431EB AALSMEER

BORDSPONSOR SCHILDERSBEDRIJF PIET SMIT SCHOKLANDSTRAAT 45 1131KW VOLENDAM

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) Jan Platstraat 110 1132HJ VOLENDAM

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

BORDSPONSOR VAB AFBOUW MARCONISTRAAT 20 1131 JW  VOLENDAM

BORDSPONSOR STUCADOORSBEDRIJF VEERMAN EN HANSEN BV DONATA STEURHOF 108 1132DN VOLENDAM

BORDSPONSOR STUKADOORSBEDRIJF VEERMAN & KEMPER BV EDISONSTRAAT 6 1131KA VOLENDAM

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

BORDSPONSOR METSEL EN BOUWBEDRIJF K. ZWARTHOED BV DICK TOLSTRAAT 90 1132KL VOLENDAM

BORDSPONSOR TEGELSHOWROOM ZWARTHOED-KIRRY BV OOSTHUIZERWEG 13 1135GH EDAM
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Alle sponsors worden wederom hartelijk bedankt voor de financiële bijdrage 
in het afgelopen seizoen. Zonder hun steun is onze vereniging niet in staat 
om haar begroting rond te krijgen en haar doelstellingen te verwezenlijken. 
 
 

5.5 Slotopmerkingen 

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

 
Tafeltennisvereniging Victory ’55  
Wester Ven 43 
1131 RC Volendam  

 
Opgericht 3 mei 1955. 
Koninklijk goedgekeurd op 19-09-1973. 
 
Telefoon: 0299 363660 
Internet:  www.victory55.nl 
E-mail:  info@victory55.nl 
 
 

 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

 
 

Functie: Naam Adres PC en Woonplaats Telefoonnummer. email

Voorzitter: Jacques van Westen De Kust 6  1132 KE Volendam (0299) 361293 j.van.westen@ziggo.nl

Secretaris: Simon Jonk Donata Steurhof 151 1132 DG Volendam 06-30727047 sjonk@quicknet.nl

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

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

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

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

Jeugdbestuur: Jean Paul van Westen Waddenstraat 639 2036LS Haarlem 0622139375 jean_paulvanwesten@hotmail.com

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

Kantinebeheer: Kees Plat Dijkkavel 9 1132 JP Volendam (0299)-365849 cam.plat@versatel.nl

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

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

Evenementencommissie: Crelis Kwakman De Kust 13 1132 KA Volendam (0299)-369019 kwakpok@ziggo.nl

Evenementencommissie: Kees Plat Dijkkavel 9 1132 JP Volendam (0299)-365849 cam.plat@versatel.nl


