
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  2 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 AGENDA ...............................................................................................................................................................4 

2 NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VRIJDAG 20 JUNI 2008 .......................................6 

3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2008/2009. ...........................................................................12 
3.1 TERUGBLIK ................................................................................................................................12 

3.1.1 Competitie ..........................................................................................................................12 
3.1.2 Clubgebouw ........................................................................................................................17 

3.2 HET BESTUUR ............................................................................................................................18 
3.2.1 Evenementencommissie .......................................................................................................19 

3.3 SPONSORING...............................................................................................................................19 
3.4 GROTE CLUBACTIE .....................................................................................................................19 
3.5 KLAVERJASSEN ..........................................................................................................................20 
3.6 HANDICAP TOERNOOI .................................................................................................................20 
3.7 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ..........................................................................................................21 
3.8 UITWISSELING MET DITO UIT GROOTEBROEK ..............................................................................22 
3.9 DARTEN .....................................................................................................................................22 
3.10 WANDELVERENIGING ’N LOOPJE .............................................................................................23 
3.11 NIEUWSVERZORGING...............................................................................................................23 
3.12 EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE 2008................................................................................24 
3.13 EINDSTANDEN VOORJAARSCOMPETITIE 2009 ...........................................................................25 

4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2006-2007.................................................................................................26 
4.1 VOORWOORD..............................................................................................................................26 
4.2 ONTWIKKELINGEN JEUGDAFDELING: ...........................................................................................27 
4.3 EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE 2008 ...................................................................................27 
4.4 EINDSTANDEN VOORJAARSCOMPETITIE 2009 ...............................................................................28 
4.5 VERVOER ...................................................................................................................................28 
4.6 NATIONALE KLASSEN TAFELTENNIS KAMPIOENSCHAP EINDHOVEN...............................................29 
1.6 JEUGDTRAINING ..............................................................................................................................29 
4.7 TOERNOOIEN ..............................................................................................................................30 

4.7.1 Open Langedijker kampioenschappen .................................................................................30 
4.7.2 Herfsttoernooi tafeltennis groepen 7/8 (jongens).................................................................30 
4.7.3 Kersttoernooi tafeltennis groepen 7/8 (jongens) ..................................................................31 
4.7.4 Kersttoernooi tafeltennis groepen 7/8 (meisjes) ..................................................................31 
4.7.5 Basisschool kampioenschappen groepen 7/8 .......................................................................32 

4.8 HET MOLENAAR & ZWARTHOED STIMULERINGSFONDS................................................................32 
4.9 TOEKOMST .................................................................................................................................33 

5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2008-2009 ............................................................34 
5.1 INLEIDING ..................................................................................................................................34 
5.2 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2008-2009 ..........................................................................34 
SPONSORING.....................................................................................................................................35 
5.3 SHIRTSPONSORING EN RECLAMEBORDEN .....................................................................................35 
5.4 TOTAALOVERZICHT (SHIRT, BORD EN OVERIGE) SPONSORS...........................................................35 

6 LEDENADMINISTRATIE......................................................................................................................................36 
6.1 SAMENSTELLING LEDENBESTAND EN OVERZICHT CONTRIBUTIEONTVANGSTEN .............................36 
6.2 CONTRIBUTIE SEIZOEN 2009-2010 ..............................................................................................36 

7 SLOTOPMERKINGEN .........................................................................................................................................36 

8 CONTACTGEGEVENS ........................................................................................................................................37 

 
 



  3 

  
 
 

    
 
 
 

  
 

  
     

 

      

  

  
  
 

  
 
 
 
 



  4 

Uitnodiging aan de leden van  
tafeltennisvereniging Victory’55  

tot het bijwonen van de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op: 

 
Vrijdag 19 juni 2009 om 20.00 uur in onze 

eigen schitterende accommodatie “De 
Schemerpit”. 

 
1 Agenda 

 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2008. 
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de jeugdcommissie. 
5. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Jan Koning, Aaffien Hoogland en Jan 

Kwakman. 
6. Verslag van de penningmeester. 
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. Aftredend is Jan Koning. Kandidaten kunnen zich 

tijdens de vergadering verkiesbaar stellen. 
8. Huldiging van de jubilarissen. 
9. Huldiging van de kampioenen van zowel de senioren als de junioren. Zie hiervoor de 

eindstanden van de najaarscompetitie 2008 en de voorjaars- competitie 2009. De 
aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door Het Bestuur zeer op 
prijs gesteld. 

10. Bestuursverkiezingen. Piet Meeder, Simon Jonk en Jacques van Westen zijn aftredend maar 
herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering aanmelden. 

11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

 
Het Bestuur stelt uw aanwezigheid bij de Algemene Ledenvergadering zeer op prijs. 
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2 Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 20 juni 2008 

(gehouden in De Schemerpit te Volendam. Aanvang van de vergadering was 20.05 uur) 
 
2.1 Opening 
Om 20:05 uur opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering. Hij heet 
iedereen van harte welkom. De opkomst valt in vergelijking met vorig jaar wat tegen. Inclusief het 
bestuur nemen 22 leden deel aan de vergadering. Van het bestuur waren niet aanwezig: Piet Meeder 
(schoolverplichtingen), Frans Brocken en Richard Buys (vakantie). 
De leden met afzegging waren Wim Kwakman (gezondheid) en Lia van Westen (drukke 
werkzaamheden).  
 
Jacques heet iedereen van harte welkom en bedankt namens het bestuur alle leden ook hun partners 
die als vrijwilligers voor de vereniging hun steentje hebben bijgedragen aan de organisatie, de 
schoonmaak en de hulp bij de evenementen en de dagelijkse gang van zaken. Ook refereerde hij aan 
de samenwerking en de lange uren die zijn gemaakt ten bate van de vereniging voor de wandel- en 
de dartsvereniging.  
 
Iedereen die zich de afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging wordt bedankt.  
 
2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2007. 
Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen: 
 
Blz.10  Aaffien Hoogland reageert op de vraag van Theo Zwarthoed over het gebruik van het biljart.
 Is er nog animo voor en wordt er überhaupt nog op gespeeld? Er wordt volgens de bappen 
 nog gebruik van gemaakt dus blijft het voorlopig staan. Het blijft echter wel een punt van 
 aandacht. 
Blz. 21 Jacques haakt nog even in op de uitwisseling met Dito. Het was ondanks de nederlaag weer 
 een zeer geslaagde ontmoeting met de vereniging uit Grootebroek. Ook omdat het extra 
 feestelijk was vanwege het 25 jarig jubileum. 
 
Blz. 23 Jaap Binken ontdekt een fout in de eindstanden van de najaarscompetitie. De verenigingen 
 Haarlem 4 en VDO 2 staan twee keer vermeld, zowel in de 3e klasse als in de 4e klasse.
 Simon maakt zijn verontschuldiging en zal in het vervolg beter opletten.  
Blz. 28  Er wordt gevraagd hoe de stand van zaken is aangaande de Russische trainster. Helaas 
 kan deze Yana Timina vanwege een druk speelschema en training voor de Olympische 
 spelen geen tijd vrij maken om onze jeugd te trainen. In een later stadium zal weer contact 
 met haar worden gezocht. 
Blz. 29  Wim Kwakman zou graag zien dat de datums voor de scholierentoernooien vaker in de 
 media vermeld worden. Richard zal hier zorg voor dragen. 
 
De vergadering bedankt de notulist (Richard Buijs) voor het maken van de uitgebreide notulen. 
 
2.3 Verslag van de secretaris 
Het verslag van de secretaris was blijkbaar heel compleet en duidelijk want er waren geen vragen, op 
of aanmerkingen vanuit de zaal. 
  
Voor het prachtige verslag wordt opnieuw de maker met een applaus bedankt (Simon Jonk). 
 
2.4 Verslag van de jeugdcommissie 
Ook de jeugdcommissie heeft prima werk afgeleverd met hun verslag. De ledenvergadering had geen 
op - of aanmerkingen. 
 
Voor de makers van het jeugdverslag wordt geapplaudisseerd en de jeugdcommissie en het 
bappenteam worden bedankt voor hun inzet voor de jeugd van de vereniging. 
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2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 
Het derde jeugdteam is in de najaarscompetitie als eerste geëindigd en zodoende kampioen 
geworden. André de Boer, Gerry Kluessien, Frank Zwarthoed en Marc van Westen krijgen van het 
jeugdbestuur namens de vereniging een aardigheidje aangeboden. 
Het vierde seniorenteam bestaande uit Piet Meeder, Siem Jonk, Theo Hoogland en Piet Smit is 
wederom kampioen geworden in de vijfde klasse maar wordt niet gehuldigd. Dit vanwege de jaarlijks 
terugkerende promotie-degradatie cyclus. 
 
Het vijfde team wordt wel gehuldigd met het behalen van het kampioenschap. Jack Groot, Jean-Paul 
van Westen, Lia van Westen, Frans Brocken en Frank Bond worden naar voren geroepen en krijgen 
een mooie beker uitgereikt door Janneke Hoogland. 
 
Er zijn dit jaar geen jubilarissen. 
 

 Pauze om 20:30 uur  - Op kosten van de vereniging ontvangen alle aanwezigen een consumptie. 
 
2.6 Verslag van de kascontrolecommissie 
Het verslag is in de zaal verspreid en namens de kascontrolecommissie (Kees Schilder, Jan Koning 
en Aaffien Hoogland) leest Jan Koning de bevindingen van de commissie voor. Jan doet verslag van 
de controle en geeft aan dat de financiële verslaglegging er weer puik uitziet. Hij geeft een 
compliment aan penningmeester Theo Kemper voor de grondige boekhouding en de degelijke en 
heldere uitleg. 
Over de opmerking dat er niet is deelgenomen aan de Deen sponsoractie meldt Jacques dat er geen 
animo onder de jeugd was om gehoor te geven aan de oproep om te helpen. Overigens is het geen 
zekerheid dat je mee doet wanneer men zich aanmeldt want er wordt geloot. Het is de bedoeling om 
volgend jaar zeker weer mee te doen. 
 
De vergadering stemt toe om decharge te verlenen en bedankt de kascontrolecommissie voor hun 
degelijke en duidelijke verslag.  
 
2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie. 
Voor Kees Schilder zit de 3 jarige termijn er op en treedt af. Na enige druk vanuit de vergadering 
stemt Jan Kwakman in om Kees op te volgen. Dit wordt zeer gewaardeerd en beloond met een 
applaus. 
 
2.8 Verslag van de penningmeester. 
Theo Kemper geeft een toelichting op het jaarverslag.  
 
Jaap Binken merkt op dat het bruto winstpercentage (110%) flink is gedaald ten opzichte van vorig 
jaar (135%). Theo heeft dit probleem onderkend en heeft de mogelijke oorzaken beschreven in de 
toelichting op het financieel jaarverslag. Het bestuur zal zich in de komende bestuursvergaderingen 
beraden op het nemen van aanvullende maatregelen om het toezicht op de financiën verder aan te 
scherpen. 
Jaap Binken wil ook weten of er een verschil is in omzet met betrekking tot “het Loopie” met vorig 
jaar. Jaap heeft zijn twijfels over het nut van deze dagen.  
De omzet van dit jaar bedraagt € 1.799. Vorig jaar werd € 2.151 ontvangen. Helaas dit jaar wat 
minder door het slechte weer en de lagere opkomst. Gelet op de omvang van de bedragen is het 
zeker de moeite waard om hier mee door te gaan. 
Ook is Jaap Binken het niet eens met de contributieverhoging. Jaap ziet liever dat de prijzen van de 
consumpties omhoog gaan, hij spreekt van vooroorlogse prijzen. Het punt van de contributie 
verhoging is vorig jaar echter vanuit de vergadering (uit naam van Wim Kwakman) voorgedragen en 
is door het bestuur geformaliseerd. Het bestuur zal ook de prijzen van de consumpties evalueren en 
waar nodig aanpassen. 
Jaap Binken vraagt of het assortiment van de consumpties niet beperkt kan worden. De diversiteit 
kan volgens Jaap sterk verminderd worden. Ook de grote voorraad kan zeker omlaag. Het bestuur 
kan zich hier in vinden en zal hier aandacht aan schenken. 
Jan de Wit vraagt zich af of wandelvereniging het Loopie geen bijdrage kan leveren voor het gebruik 
van onze accommodatie. Het wandelevenement wordt echter in samenwerking met de wandelbond 
georganiseerd. Zodoende is er geen ruimte om geld vrij te maken voor onze vereniging. Het gemis 
wordt echter gecompenseerd door de prijzen die gehanteerd worden. 
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Blz.35.  
Penningmeester Theo Kemper heeft een prachtige collage gemaakt over de wetenswaardigheden van 
dit seizoen. Na bestudering van deze collage herkent Jaap zichzelf op een van de foto`s op pagina 
35. 
 
2.9 Bestuursverkiezingen. 
Jeugdbestuurslid Jon de Lange en alleskunner Kees Plat zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn vanuit 
de vereniging geen aanmeldingen geweest voor de vacatures. Zoals gezegd zijn beiden herkiesbaar 
en met instemming van de vergadering worden zij weer voor drie jaar herkozen. 
Jean-Paul van Westen heeft te kennen gegeven zijn steentje te willen bijdragen aan de vereniging en 
treedt toe tot het jeugdbestuur. Hij volgt een cursus jeugdbegeleider en wil fungeren als 
bruggenbouwer tussen jeugd en bestuur. De aanwezigen waarderen dat met een warm applaus. 
 
2.10 Rondvraag. 
 
Jacques van Westen  
De voorzitter vraagt tijdens de rondvraag de aandacht voor het aanmelden van vrijwilligers voor het 
vervoer van de jeugd bij uitwedstrijden, de kantinedienst bij thuiswedstrijden in de Schemerpit op 
zaterdagmorgen en voor de training voor de jeugd. Het zouden niet altijd dezelfde mensen moeten 
zijn. Zetten we met elkaar de schouders eronder, dan kunnen we de vereniging in stand houden en 
blijft de jeugd komen. 
 
Spontaan melden een aantal leden zich als chauffeurs aan. We noteren: Froek Zwarthoed, Michel 
Guyt, Jacques van Westen, Theo Kemper, Jon de Lange. Theo Hoogland en Jean-Paul.  
Voor de kantinedienst melden zich: Jan Sier, Theo Zwarthoed, Jack Groot, Aaffien Hoogland, Michel 
Guyt, Krelis Kwakman en Jacques van Westen. Uiteraard zal het jeugdbestuur ook zijn steentje 
bijdragen.  
Het trainen van de jeugd ligt in handen van de jeugdtrainers Kees Kwakman en Jon de Lange die dat 
al jaren doen. De nodige assistentie wordt aangeboden door Michel Guyt. 
De vergadering uit zijn waardering voor al deze mensen met een welgemeend applaus. 
 
Michel Guyt: vraagt wat de indeling gaat worden van de jeugdteams. Alle teams blijven ongewijzigd 
alleen Marc van Westen zal overstappen naar de senioren.  
 
Jon de Lange: wil weten of er bij de senioren nog wat gaat veranderen bij de teamindeling. Ook hier 
verandert weinig alleen wordt Leon van Vlaanderen toegevoegd aan team twee en Marc van Westen 
zal worden toegevoegd aan team vijf. 
 
Aaffien Hoogland: vraagt welke maatregelen er worden genomen met betrekking tot het rookverbod. 
Uiteraard zal ook in de Schemerpit een rookverbod gaan gelden. Voor de rokers zal er een afdak 
geplaatst worden boven de buitendeur en een asbak ernaast.  
 
Theo Zwarthoed: vraagt of er een zonwering kan komen. De zon geeft overlast tijdens het darten. Het 
bestuur zal zich hier in overleg met de darters over beraden. 
 
Wim Kwakman: vraagt aandacht voor de vergrijzing binnen de vereniging. Voorzitter Jacques vraagt 
alle leden en sympathisanten om het tafeltennis bij de mensen en vooral bij de jeugd te promoten en 
onder de aandacht te brengen. 
 
2.11 Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21:00 uur en bedankt iedereen voor hun komst. In het 
bijzonder worden alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor hun belangeloze inzet en het vele werk en 
wenst allen een prettige vakantie.  
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2008/2009.  

In dit overzicht zullen wij zoveel mogelijk melding maken van de belangrijkste gebeurtenissen in het 
afgelopen jaar. Wij wensen iedereen veel leesplezier met dit jaarverslag, dat met veel zorg en aandacht is 
samengesteld en hopen zoveel mogelijk leden op de Algemene Ledenvergadering te mogen verwelkomen.  
 
3.1 Terugblik 
 
Voor sommige teams was het seizoen 2008/2009 er een van pieken en dalen en voor sommigen 
alleen maar pieken. Team 1 werd eerst glorieus kampioen maar degradeerde gelijk weer. Ook team 2 
degradeerde maar mocht toch  weer in dezelfde klasse uitkomen. Team 3 werd zelfs 2 twee keer 
kampioen en het nieuwe team 4 overtrof de stoutste verwachtingen. Het nieuwe team 5 degradeerde 
maar werd in dezelfde sneltreinvaart ook weer kampioen. Kees Kwakman mocht zich als vanouds 
weer de sterkste van de vereniging noemen en DITO was weer beter dan Victory`55. Evenementen 
die werden georganiseerd vanuit de Schemerpit waren, mede door de inzet van vele vrijwilligers, een 
groot succes. De toernooien, zowel bij de jeugd als bij de senioren, waren sterk bezet. Al met al 
kunnen we terugzien op een geslaagd en gezellig seizoen.  

3.1.1 Competitie 

Het 1e team bestaande uit Kees Kwakman, Jon de Lange, Theo Zwarthoed, Edy Plat en Michel Guyt 
waren in de najaarscompetitie 2008 oppermachtig. Doordat de mannen een gigantisch hoog 
percentage speelden van 90 % en 83%, werd met ruime voorsprong het kampioenschap behaald en 
werd de stap gezet naar de eerste klasse waar zij al zo lang thuishoorden. 
Na de winterstop gingen zij vol goede moed van start maar gaandeweg werden de resultaten steeds 
minder. Alleen Kees kon het niveau van deze sterke klasse aan en stond lange tijd op 100%. Jammer 
was het dat de rest van het team het tempo niet kon volgen en ver onder de maat presteerde. Ook 
Kees liet wat steekjes vallen en daarom was degradatie onvermijdelijk. 
Ik wil niet suggereren dat het misschien anders was gelopen als Theo Zwarthoed nog had 
meegespeeld, maar Theo had misschien net die paar extra punten binnen kunnen halen om 
degradatie te voorkomen. Feit blijft dat het jammer is dat er weer een competitiespeler is afgevallen. 
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Het 2e team, bestaande uit, Krelis Kwakman, Richard Buijs, Theo Kemper en Cor Klepper speelden na 
vorig jaar te zijn gedegradeerd toch weer in de tweede klasse door een goede teamrating. Cor kon door 
blessures weinig spelen en kon hierdoor zijn vorm niet te pakken krijgen. Ook Krelis had last van 
mankementen en omdat Sijmen definitief is afgevallen moesten Theo en Richard het vier keer met zijn 
tweeën zien te redden. Helaas kon het team degradatie op een paar punten na niet meer ontlopen.  
De voorjaarscompetitie 2009 begon voor het tweede wederom gewoon weer in de tweede klasse. Doordat 
het derde team kampioen was geworden, en zijn plaats in de tweede klasse afstond, kon het 2e team weer 
spelen op het niveau dat bij het tweede hoort. Dat dit terecht was blijkt uit de prima tweede plaats die zij 
behaalden. Leon van Vlaanderen was toegevoegd aan het team zodat er wat meer rek zat in de 
spelersgroep. Leon is een goede aanwinst want het tweetal wedstrijden dat hij meespeelde wist hij te 
winnen. Ook de rest van het team presteerde naar behoren en zodoende kon het seizoen met opgeheven 
hoofd worden afgesloten. 
 
 

 
 
 
 
Het 3e team met de spelers Kees Plat, Jacques van Westen, Simon Jonk en Cor Maas spelen al 
weer enige jaren in de derde klasse en waren deze najaarscompetitie 2008 zo gewend geraakt aan 
deze klasse dat het team er met kop en schouders boven uit stak. Kees speelde zoals altijd een zeer 
hoog percentage maar ook de rest kon goed meekomen. Met een voorsprong van bijna twintig punten 
was het kampioenschap ruim voor het einde van de competitie al een feit.  
Zoals hier boven al gemeld had het derde team het recht om in de tweede klasse uit te mogen komen 
afgestaan aan het tweede team dat eerder was gedegradeerd. Zoals verwacht gingen de mannen 
gewoon door met winnen in deze derde klasse al was er wel meer tegenstand dan vorig seizoen. Met 
name Amsterdam`78 hield de race om het kampioenschap tot het laatst vol. Maar tegen het geweld 
van Kees en Jacques waren zij niet opgewassen. Kees stond tot de laatste twee wedstrijden nog op 
100% maar moest toen toch het hoofd buigen tegen Van Poelgeest. Jacques had tot dan toe echter 
ook nog maar één partij verloren en pakte tegen dezelfde Van Poelgeest en consorten de volle winst 
zodat hij evenveel wedstrijden op zijn naam schreef als Kees. Doordat Kees een wedstrijd meer 
speelde eindigde hij toch boven Jacques met een persoonlijk resultaat van 96% tegen 95% voor 
Jacques. Een geweldige prestatie van onze voorzitter die dit huzarenstukje zonder te trainen tot stand 
bracht. Door dit kampioenschap spelen het volgende seizoen maar liefst drie teams in de tweede 
klasse.  
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Het 4e team bestaande uit Siem Jonk, Theo Hoogland, Piet Meeder en Piet Smit heeft zijn bijnaam 
“het heen en weer team” wederom waargemaakt. Zij kunnen de vierde klasse net niet overleven en 
komen iedere keer net een paar punten tekort om een jaar te overwinteren. Alleen Piet Meeder kon 
meer dan vijftig procent scoren. Ook Theo kon nog redelijk meekomen maar Siem Jonk had een 
slecht seizoen en zijn teller bleef staan op 28%. Piet kwam ook maar mondjesmaat tot scoren en 
zodoende was er niet meer aan degradatie te ontkomen. 
Door deze degradatie heeft dit team stuivertje gewisseld met het vijfde team. De tweede helft 
speelden de mannen in de vijfde klasse als team vijf. Voor het gemak blijf ik maar even in deze 
column. De voorjaarscompetitie speelden de mannen weer als vanouds. Piet Meeder speelde een 
fantastische reeks wedstrijden en verloor maar twee partijen. Ook Siem herpakte zich en eindigde 
met 89% maar net achter Piet die 91% scoorde. Piet Smit en Theo Hoogland pikten ook hun partijtjes 
mee en zodoende werd met een ruime voorsprong op de nummer twee weer het kampioenschap 
binnen gehaald.  
 
 
 

 
 
 
Het 5e team, bestaande uit Jack Groot, Jean-Paul van Westen, Frans Brocken en Lia van Westen 
heeft met de komst van Jean-Paul een zekere plaats weten te verwerven in de vierde klasse. Jack en 
Jean-Paul streden weer om wie het hoogste percentage zou behalen. Deze strijd beslechte Jack nipt 
in zijn voordeel met 59% tegenover 58% voor Jean-Paul. Frans en Lia konden ook goed meekomen 
met als resultaat een vierde plaats in de poule.  
Zoals hierboven reeds gemeld werd het vijfde team gepromoveerd tot het vierde team. Jack en Jean-
Paul wisten hun persoonlijk resultaat weer wat op te krikken in vergelijking met vorig jaar en 
eindigden in de bovenste regionen van hun poule. Het nieuwe vierde team wist zich wederom knap te 
handhaven en eindigde op een prima derde plaats.  
 
Volgend seizoen zullen er enkele wisselingen plaatsvinden in de verschillende teams. Dit is het 
gevolg van de deelname van enkele jeugdleden die doorstromen naar de seniorencompetitie. Leden 
die ook graag competitie willen gaan spelen dit gaarne zo spoedig mogelijk melden bij Simon Jonk.   
Voor de eindstanden en de persoonlijke percentages verwijzen wij naar het competitieoverzicht in dit 
jaarverslag.  
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3.1.2 Clubgebouw 

 
Openstellen kantine 
De openstelling van de kantine is dit jaar met passen en meten toch weer gelukt. Met dank aan de 
mensen die elk jaar weer hun beste beentje voorzetten. Vooral Gerrit en zijn “medebappen” en 
natuurlijk Kees Kwakman en Jon de Lange, die met assistentie van Jean-Paul van Westen, samen de 
jeugdtraining verzorgen. Ook Kees Bond mag niet onvermeld blijven voor zijn inzet op de 
vrijdagavond.  
 
Hopelijk kunnen we het volgende seizoen ook weer een beroep doen op deze mensen anders 
heeft dit grote gevolgen voor de ontwikkeling van onze jeugdspelers. Wij zijn Gerrit en Kees, 
maar ook de overige vrijwilligers die hieraan hun steentje hebben bijgedragen, zeer erkentelijk 
voor hun inzet en trouwe aanwezigheid.  

 
 
 

 
 
 
Onderhoud 
Het afgelopen jaar is bijzonder goed geweest voor de kas. Er zijn niet of nauwelijks uitgaven geweest 
voor onderhoud. De aanpassingen en vernieuwingen die er zijn geweest zijn belangeloos en zonder 
kosten door enkele leden verricht. Onze speciale dank gaat uit naar Michel Guyt voor de prachtige 
nieuwe tegelvloer in de gang, Siem Jonk die veel tijd heeft gestoken in het fabriceren van het afdak 
en Tom Mooyer die heeft gezorgd dat er weer fraaie nieuwe lampen hangen.  
Verder is er niet veel gebeurd wat helaas niet voor het aankomende jaar geldt. Er zijn vernieuwingen 
aan de buitengevels noodzakelijk. Vooral de kopse kanten zijn aan vervanging toe en misschien moet 
zelfs de hele voorzijde ook vernieuwd worden. Ook de kozijnen moeten weer onder handen genomen 
worden, al gaat het hier alleen om het schilderwerk. 
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Energiekosten 
Na de installatie van de nieuwe ketel was het de bedoeling om na dit afgelopen jaar een goed beeld 
te krijgen van ons gasverbruik ten opzichte van voorgaande jaren. Maar door ons zeer grillige klimaat 
is er nog geen duidelijk verschil te merken. De afgelopen strenge winter en het warme voorjaar geven 
mogelijk een vertekend beeld. Misschien, wanneer de cijfers van het hele seizoen bekend zijn, kan 
door de penningmeester op de vergadering een toelichting worden gegeven. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. Vooral het jeugdbestuur had een hele kluif aan 
onze `lieverdjes` die met hun pubergedrag voor veel hoofdbrekens zorgden. Ook de voorzitter en 
penningmeester hebben weer veel werk verzet. Tijdens de reguliere vergaderingen zijn de problemen 
besproken en in onderlinge samenspraak kwam men altijd weer tot een oplossing. Alle plaatsen rond 
de bestuurstafel zijn bezet en we hebben afgelopen jaar zelfs versterking gekregen in de persoon van 
Jean-Paul van Westen die zitting heeft genomen in het jeugdbestuur. 
Dit jaar zijn drie bestuursleden aftredend. Voorzitter Jacques van Westen, Jeugdbestuurslid Piet 
Meeder en secretaris Simon Jonk. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten 
kunnen zich melden bij het bestuur. 
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3.2.1 Evenementencommissie 

De evenementencommissie bestaande uit Kees Plat, Krelis Kwakman en Frans Brocken hebben dit jaar 
een relatief rustig jaar achter de rug. Toch zijn er altijd zaken waar aandacht aan geschonken moet worden. 
Bij de bestuursvergaderingen waren altijd leden van de evenementencommissie aanwezig om de dagelijkse 
beslommeringen te bespreken zoals het kantinebeheer. Kees heeft in samenwerking met Jan Kwakman 
(Morning) de nodige aandacht aan het kantinebeheer besteed. Ook de voorbereidingen voor bijvoorbeeld `t 
Loopie en de “Cup de Gras” vergen een hoop tijd en energie. Hierbij mag vooral Frans Brocken niet 
ongenoemd blijven en alle andere vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. 
Verder zijn ook dit jaar weer enkele activiteiten georganiseerd zoals 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 hartelijke dank. Daarnaast waren 
ook de bordsponsors dit jaar weer een belangrijke bron van 
inkomsten.  
 
 
 
 
Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelijk bedanken.  
 

3.4 Grote Clubactie 

Het afgelopen jaar bracht de Grote Clubactie weer een mooi bedrag op. Nagenoeg alle loten zijn 
weer binnen de kortste keren aan de man of vrouw gebracht. Onder leiding van Jon de Lange heeft 
onze jeugd een flink aantal loten verkocht. Riek van de Berg neemt al jaren het grootste aandeel voor 
haar rekening (chapeau Riek!).  
In onze verkochte serie vielen opnieuw geen grote prijzen en van onze inkomsten zijn daarom 
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 wij bedanken hun voor hun inzet. 
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3.5 Klaverjassen 

Met 34 inschrijvingen ging het jaarlijkse klaverjastoernooi van onze vereniging met een record aantal 
deelnemers van start. Om acht uur s`avonds werd door Cor Jonk het startsein gegeven en was de 
kantine het gezellige strijdtoneel van enthousiaste kaarters die elkaar het vuur aan de schenen 
legden. Er waren dit jaar aanmerkelijk minder marsen dan voorheen en de kenners zijn het oneens 
over de oorzaak. Of het te maken heeft met de routine die de deelnemers zich na zoveel jaar hebben 
weten eigen te maken, de tafelverdeling of de speelhand is niet zeker. Er werd net zoals in alle 
voorgaande jaren zonder een vaste partner gespeeld in vier ronden. Na elke ronde werd geloot met 
wie zou worden gespeeld, zodat de meest spannende 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. Rond elf uur verzamelde regelneef Cor de scores en kon 
de balans van vier ronden klaverjassen opgemaakt worden. Als eerste eindigde Fred Mooyer 
(Barney) met 6912 punten op de voet gevolgd door Stefan Lindeboom die met 6909 punten als 
tweede eindigde. De derde plaats was ditmaal weggelegd voor routinier Jan Bloemenweelde met 
6737 punten. Doordat vier spelers met elk drie marsen gelijk eindigden moest er doormiddel van 
dobbelstenen de winnaar van de marsenprijs worden aangewezen. Theo Snoek had de meest 
gelukkige hand en nam de prijs in ontvangst. Er was ook nog een poedelprijs voor de speler met de 
minste punten en dat was ditmaal Richard Buijs. 
 
Met dank aan de organisatie die in handen was van Kees Plat, Krelis Kwakman en Simon Jonk en 
aan alle deelnemers van dit evenement voor de zeer geslaagde avond die zeker navolging zal 
krijgen.  
 

 

3.6 Handicap toernooi 

Nadat de competitie beslommeringen weer achter de rug waren werd ook dit jaar weer op veler 
verzoek een handicaptoernooi georganiseerd. Zo bijna aan het eind van het jaar was iedereen zeer 
gemotiveerd om zich de beste van de club te mogen noemen. Er hadden zich 22 deelnemers 
aangemeld op het inschrijfformulier. Omdat de jeugdleden van het eerste team helaas verstek lieten 
gaan, bestond het deelnemersveld uit 18 man. Nadat de poules bekend waren werd om 13:00 uur het 
startsein gegeven. Doordat de competitie klasse bepalend was voor de hoogte van de handicap, was 
de kritiek op de toegewezen handicap niet van de lucht. De organisatie zal in de toekomst rekening 
houden met de geuite kritiek. 
Dat de voorsprong voor veel deelnemers toch aardig goed was ingeschat bleek wel uit het feit dat 
maar liefst elf partijen met maar twee punten verschil werden beslecht.  
Er werd in drie poules van zes man gestreden om de eerste en tweede plaats die recht gaven op de 
volgende ronde. Na een gelijk opgaande strijd kwamen toch de toernooitoppers bovendrijven. Kees 
Kwakman en Michel Guyt uit het eerste team gingen als eerste door maar ook Richard Buijs 
verbaasde vriend en vijand door ongeslagen de volgende ronde te bereiken. Anders verging het Jon 
de Lange (die toch een sterke najaarscompetitie had afgewerkt) en Theo Kemper, altijd goed voor 
minimaal de tweede ronde. Zij konden het deze keer niet waarmaken. Kees Plat, Andre Mooyer en 
Leon van Vlaanderen waren ook door en deze spelers werden verdeeld over twee poules. 
Richard kon zich zonder handicap niet meten met eerste teamspeler Kees Kwakman en oud landelijk 
speler Leon van Vlaanderen. In de andere poule moest Kees Plat de eer gunnen aan Andre Mooyer 
en Michel Guyt. De strijd om de tweede en derde plaats werd gestreden tussen Leon en de winnaar 
van vorig jaar Andre Mooyer. Fenomeen Andre, die misschien twee toernooien per jaar speelt, trok 
aan het langste eind en gunde Leon voor de vierde keer op rij de vierde plek (21-16,18-21 en 21-19). 
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De finale werd tegen zessen beslecht in een zaal waar alle toeschouwers genoten van een waar 
spektakelstuk van de bovenste plank tussen Kees Kwakman en Michel Guyt. Kees wist uiteindelijk 
zijn opponent op de knieën te dwingen met minimale cijfers (21-17en 23-21). Zo nam Kees revanche 
op het mindere resultaat van vorig jaar, toen hij een keer niet de beste was.  
Uit handen van onze voorzitter Jacques (die knap derde werd in zijn poule) konden Kees Kwakman 
(1e), Michel Guyt (2e)en Andre Mooyer (3e) de fraaie bokalen in ontvangst nemen.  
 
Onze felicitaties gaan uit naar de winnaars in een prachtig toernooi waar we met veel plezier en 
genoegen op terug kunnen zien.  
 

3.7 Clubkampioenschappen 

Net als het vorige seizoen zijn de clubkampioenschappen ook dit seizoen niet gespeeld. De 
competitie duurde maar tien wedstrijden lang. Doordat de bond veel weken tussendoor reserveerde 
voor de bekercompetitie werd het seizoen toch zo lang mogelijk uitgerekt. Nadien was bij de meeste 
spelers de pijp leeg en de motivatie voor nog een clubkampioenschap kon niet meer worden 
opgebracht. Volgend jaar zullen we het beter moeten plannen want twee toernooien per seizoen moet 
toch wel mogelijk zijn.  
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3.8 Uitwisseling met Dito uit Grootebroek 

Omdat de eerste zaterdag in januari 2009 wel erg dicht na nieuwjaarsdag lag, werd besloten om de 
jaarlijkse uitwisseling met vereniging “Dito” uit Grootebroek een week uit te stellen en daarom werd er 
gespeeld op 10 januari. Nadat de handen - onder het genot van een kopje koffie en een plakje cake - 
waren geschud, nam de sportieve kant een aanvang. Om twee uur werd het startsein gegeven en 
werd er weer op het scherpst van de snede gestreden voor de punten. Victory`55 speelde deze keer 
in de eigen speelzaal in Volendam dus hadden wij het thuisvoordeel. Dit voordeel konden we echter 
op een haar na niet uitbuiten. Nadat voorgaande jaren de Grootebroekers met ruime voorsprong de 
beker in handen hielden, was het dit keer ongekend spannend. Toen om ongeveer 18.00 uur de 
kruitdampen waren opgetrokken, kon de balans worden opgemaakt. Met een minimaal verschil van 
vijf punten moesten we het onderspit delven. Dit tot grote hilariteit en opluchting van Dito want ze 
waren de mooie wisselbeker vergeten mee te nemen. Nadat iedereen na een verfrissende douche 
een plaatsje had gevonden in de kantine stond er zoals gebruikelijk weer een heerlijk buffet klaar, 
verzorgd door Ab Jonk en zoon. Na dit koningsmaal werd er nog tot laat in de avond nagepraat over 
deze memorabele speeldag. De gasten konden maar moeilijk afscheid nemen zodat de bus met enige 
vertraging weer naar Grootebroek kon vertrekken. Iedereen zag al weer uit naar het volgend jaar 
want er zal nu toch een keer gewonnen moeten worden zodat de beker weer een jaar in de 
Schemerpit komt te staan. Alle deelnemers bedankt voor de gezelligheid en tot volgend jaar in de 
nieuwe speelzaal van Dito.  

 
 

3.9 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 competitie programma in “de 
Schemerpit” 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 Dart-
toernooi ‘Cup de Gras’ georganiseerd. Een toernooi waar ruim 80 mensen aan deelnamen. Na een 
lange dag was pas om acht uur de winnaar bekend. 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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3.10 Wandelvereniging ’n Loopje 

De wandelvereniging heeft ook dit jaar weer gebruik mogen maken van ons clubgebouw voor hun 
jaarvergadering en als vertrekpunt voor “De Zuiderzeetocht”. Dit jaar stond de tweedaagse 
wandeltocht door Waterland gepland in het weekend van 24 en 25 mei. De “Schemerpit” werd 
omgetoverd tot een gezellig onderkomen alwaar de wandelaars zich te goed konden doen aan koffie, 
broodjes en frisdrank, dankzij de vrijwilligers die hun diensten aangeboden hadden en die er voor dag 
en dauw voor zorgden om alle bezoekers tot ‘s-avonds laat op hun wenken te bedienen.  
 
Ook dit jaar was de wandeltocht een succes. Mede door het prachtige weer waren er een record 
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 
organisatie en uitvoering van dit evenement.  
 
 

 
 

3.11 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.  
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3.12 Eindstanden najaarscompetitie 2008 

 

SENIOREN 2.03 
ge-
speeld punten  Naam speler 

ge-
speeld punten 

per-
cen-
tage 

VICTORY`55 1 10 73  KWAKMAN C. 21 19 90% 
TSTZ HAARLEM 1 10 61  ZWARTHOED T 6 5 83% 
US 8 10 57  GUYT M 24 20 83% 
AMSTERDAM`78 10     51  LANGE DE J 12 8 66% 
THE VICTORY 3 10 36  PLAT E 15 5 33% 
HBC 5 10 22      
        
        
        
SENIOREN 2.07        
AMSTELVEEN 1     10     68  KEMPER T 26 16 61% 
ASSV 1 10 55  BUIJS R 20 11 55% 
NOOTWHEER 3 10 50  KLEPPER C 12 5 41% 
DOKO 1 10 49  KWAKMAN K 18 7 38% 
VICTORY`55 2     10 46      
RAPIDITY 5 10 31      
        
        
        
SENIOREN 3.05        
VICTORY`55 3 10 73  PLAT C 28 23 82% 
TSTZ HAARLEM 4     10     55  WESTEN J. VAN 25 16 64% 
SPAARNE 2 10 54  JONK S.A     16 9 56% 
HBC 6     10     41  MAAS C 9 5 55% 
US 11 10 40      
VDO 3 10 37      
        
        
        
SENIOREN 4.09        
FLITS 2 10 66  MEEDER P 27 15 55% 
NOOTWHEER 4 10 57  HOOGLAND T 21 8 38% 
FORBO 1 10 53  JONK S 21 6 28% 
TOP ELLERMEIJER 1 10 43  SMIT P J J 15 3 20% 
HTC 9 10 42      
VICTORY'55 4 10 39      
        
        
        
SENIOREN 4.15        
AMVJ 2 10 66  GROOT J.P. 27 16 59% 
SPARTA 1 10 65  WESTEN  JP VAN 24 14 58% 
FLITS 1 10 47  BROCKEN F 18 5 27% 
VICTORY`55 5 10 42  WESTEN  L VAN 18 4 22% 
NOOTWHEER 7 10 40      
DOKO 5 10 40      
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3.13 Eindstanden voorjaarscompetitie 2009 

 

Senioren 2.01 
ge-
speeld punten  Naam speler 

ge-
speeld punten 

per-
cen-
tage 

ZTTC 1 10 60  KWAKMAN C. 26 21 80% 
KOMBIJ 1 10 51  GUYT M 18 5 27% 
STEDE BROECK 5 10 49  PLAT E 23 6 26% 
DOV 2 10 47  LANGE J DE 17 4 23% 
VICTORY'55 1 10 43      
THE VICTORY 2 10 40      
        
        
        
Senioren 2.07         
US 6 10 74  VLAANDEREN L VAN 6 6 100% 
VICTORY`55 2 10 56  KEMPER T.J.T. 24 15 63% 
CASTRICUM 1 10 49  KLEPPER C 9 5 55% 
ZTTC 5 10 48  BUIJS R 24 13 54% 
NOOTWHEER 2 10 42  KWAKMAN K 21 11 52% 
TSTZ HAARLEM 3 10 31      
        
        
        
Senioren 3.12         
VICTORY`55 3 10 78  PLAT C 25 24   96% 
AMSERDAM`78 6 10 68  WESTEN J. VAN 22 21 95% 
RAPIDITY 6 10 61  JONK S.A. 25 16 64% 
AMVJ 2 10 46  MAAS C. 9 4 44% 
BLOEMENKWARTIER 1 10 31      
GTTC HAARLEM 3 10 26      
        
        
        
Senioren 4.14         
AGT 1 10 62  GROOT J 23 17 73% 
AMSTERDAM`78 8 10 61  WESTEN JP VAN 26 16 61% 
VICTORY`55 4 10 53  WESTEN LIA VAN 11 2 18% 
SPARTA 1 10 51  BROCKEN F 21 3 14% 
UITGEEST 2 10 49      
ZTTC 10 10 14      
        
        
        
Senioren 5.14         
VICTORY`55 5 10 74  MEEDER P 24 22 91% 
CASTRICUM 4 10 62  JONK S 29 26 89% 
JOVO 8 10 56  SMIT P 14 6   42% 
SPAARNE 6 10 40  HOOGLAND T 20 8 40% 
RIJSENHOUT 2 10 38      
HEEMSKERK 4 10 30      
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2006-2007. 

4.1 Voorwoord 

Twee mooie seizoenen, zowel de najaars- als de voorjaarscompetitie. Tweemaal een promotie op 
punten door het 2e team. Vier spelers geselecteerd voor de Nederlandse kampioenschappen in 
Eindhoven. Ruim 28 uitwedstrijden die bijna probleemloos geregeld werden. Drie teams in de 
competitie met totaal 11 spelers. Het hele 2e team Frank Zwarthoed, Andere de Boer en Gerry 
Klussien genomineerd en beloond door het Zwarthoed Molenaarfonds. Het 1e jeugd team dat in de 
najaarscompetitie landelijk C speelde, daar net niet promoveerde. Maar als “toetje” in hun laatste 
seizoen bij de jeugd toch nog landelijk B mochten spelen en dat zeer verdienstelijk deden. Zomaar 
wat cijfers en feiten die aangeven dat best goed is gegaan in de afgelopen twee seizoenen. Niet alles 
ging goed! Het derde team, moest halverwege de voorjaarscompetitie met 3 man verder. Een keer 
niet komen opdagen. Doordat een speler s’nachts om 24.00 uur vanuit de kroeg opbelde dat deze 
niet kon spelen, en daarmee het gehele team dupeerde. Vreemde sportief oneigen zaken. Gelukkig 
dat de 3 overgebleven spelers Danny Tuyp, John Zwarthoed en Berry Molenaar wel door wilden gaan 
met competitie spelen. Een sportieve afgang voor Tom Jonk en Jim Plat. Laatst genoemde behoorde 
tot de geselecteerden voor de NK in Eindhoven. Niet onvermeld mag worden de uitwedstrijd van ons 
landelijke team naar Arnhem, waarvoor “good old” en bap Klaas Bits zich meldde voor het vervoer en 
daarmee een probleem wegnam. En als laatste de kantinebezetting. Dank aan Aaffien Hoogland als 
“vaste opener” op de zaterdagochtend. En dank ook aan alle anderen die als laatste, vaak rond 14.30 
uur afsloten. Zonder uw hulp gaat het niet! Kortom het was weer een enerverend jaar. 
 

 
 
PS: Aaffien - en partner Theo Hoogland waren dit jaar 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. 
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4.2 Ontwikkelingen jeugdafdeling: 

De cijfers liegen niet. Als je de persoonlijke resultaten van de afgelopen seizoenen vergelijkt met die 
van de huidige seizoenen, dan is er een duidelijke stijging bij de spelers waar te nemen. Dit ondanks 
het feit dat het eerste en tweede team promotie maakte. Bij veel van de jeugdspelers is een grote 
vooruitgang te bespeuren. 
 
 

4.3 Eindstanden najaarscompetitie 2008  

Landelijk C eindstand   Persoonlijke resultaten    
Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 
       
The Victory 1 10 80 Jaap Karregat 29 22 75% 
VICTORY '55 1 10 70 Stefan Zwarthoed 29 21 72% 
Woerden 1 10 65 Robbert Taalen 29 19 65% 
Spirit 1 10 37     
HBC 2 10 35     
Scylla 3 10 13     
 
 
2e klasse eindstand   Persoonlijke resultaten    
Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 
       
Victory ’55 2 10 88 Frank Zwarthoed 28 27 96% 
HBC 4 10 56 Gerry Kluessien 28 25 89% 
HBC 5 10 48 André de Boer 28 21 75% 
HTC 6  10 42     
Spaarne 2 10 36     
The Victory 3 10 30     
 
 
3e klasse eindstand   Persoonlijke resultaten    
Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 
       
Victory ’55 3 10 74 Berry Molenaar 18 17 94% 
Amstelveen 4 10 55  Jim Plat 27 25 92% 
United Oost 1 10 54 Tom Jonk 18 12 66% 
Nieuw Vennep 1 10 46 John Zwarthoed 12 7 58% 
ZTTC 4 10 37     
HBC 6 10 34     
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4.4 Eindstanden voorjaarscompetitie 2009 

Landelijk B eindstand   Persoonlijke resultaten    
Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 
       
DHC 1 10 69 Jaap Karregat 27 19 70% 
VICTORY '55 1 10 61 Stefan Zwarthoed 30 19 63% 
SLAGVAARDIG (R) 3 10 52 Robbert Taalen 30 18 60% 
WOERDEN 1 10 47 Wim Kluessien 3 0 0% 
ATTC/FREEPACK 1 10 38     
SUMMA/RED STARS 2 10 33     
 
 
1e klasse eindstand   Persoonlijke resultaten    
Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 
       
Victory ’55 2 10 79 Frank Zwarthoed 29 24 82% 
Amsterdam ’78 3 10 58 André de Boer 29 23 79% 
Amstelveen 3 10 57 Gerry Kluessien 29 21 72% 
Stede Broec 2 10 42     
Olympia (E) 2 10 41     
ZTTC 2 10 23     
 
 
2e klasse eindstand   Persoonlijke resultaten    
Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 
       
ZTTC 3 8 58 Jim Plat 12 11 91% 
HBC 4 8 39 Berry Molenaar 15 10 66% 
HTC 6 8 37 Tom Jonk 9 2 22% 
Spaarne 1 8 33 John Zwarthoed 21 4 19% 
Victory ’55 3 8 33 Danny Tuyp 12 1 8% 
 

4.5 Vervoer 

Weinig tot geen problemen met het vervoer. Ondanks het feit dat er de afgelopen twee competities 
ruim 28 keer uit gespeeld moest worden. Een compliment voor de spelers die dit zelf moesten 
regelen. Veel dank aan de ouders en vrijwilligers die gereden hebben. We hopen dat we de komende 
seizoenen weer een beroep op u mogen doen!! 
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4.6 Nationale klassen tafeltennis kampioenschap Eindhoven 

Op zaterdag 7 maart 2009 gaven namens tafeltennis vereniging Victory ’55 vier jeugdspelers acte de 
présance in Eindhoven voor deelname aan Jeugdklassen tafeltennistoernooi De Nationale 
Tafeltennisbond had deze spelers geselecteerd op basis van hun prestaties van de afgelopen 
competitie. Zaterdagmorgen om kwart over zes stonden Jim Plat, Frank Zwarthoed, Gerry Kluessien 
en Berry Molenaar klaar om te vertrekken. In de voorliggende weken hadden deze mannen voldoende 
trainingsarbeid verricht en na een lange busrit kwamen ze in Eindhoven aan. De verwachtingen 
waren hoog gespannen, want je meten met de beste spelers van Nederland is niet iets wat je 
dagelijks doet. Zij kregen de kans om zich van hun beste kant te laten zien. Vanuit Volendam waren 
er zelfs acht enthousiaste toeschouwers naar Eindhoven gekomen om de spelers aan te moedigen. 
Onder deze toeschouwers was ook Gerrit Kwakman (Schemeravond) aanwezig die de spelers ook 
nog veel technische en tactische tips kon geven. Elke speler moest zich in 5 ronden meten met 6 
andere spelers, zij deden dit met sportief en attractief spel en gaven wat ze konden. Gerry had last 
van technische tegenslag en had tevens zijn dag niet, hij won er slecht één van de vijf. Berry won de 
eerste twee partijen moeiteloos, maar kwam in de laatste drie ronden net even tekort. Frank won er 
drie van de vijf. In de andere twee moest hij zijn 
tegenstanders feliciteren. Jim bracht vier van de vijf 
partijen op zijn naam. Met dit resultaat haalde alleen 
Jim de kwartfinales. Zijn tegenstander was in deze 
ronde echter letterlijk en figuurlijk een maatje te 
groot. De deelnemers van Victory’55 hebben in het 
Indoor Sportcentrum Eindhoven een prachtige 
prestatie geleverd en het was een enorme ervaring 
om in zo’n ambiance te mogen spelen. Na een lange 
dag, maar met een voldaan gevoel gingen de 
spelers om half 7 richting Volendam om daar 
vervolgens om half 10 aan te komen.  
 

1.6 Jeugdtraining 

Het afgelopen seizoen was er weer tijd om de jeugd op te vangen en te begeleiden op de 
donderdagavond. Jon de lange, Kees Kwakman en Jean-Paul van Westen wisselden elkaar af om de 
trainingen te kunnen verzorgen. De groep, bestaande uit ongeveer twintig jongens, is het hele 
seizoen vrijwel volledig komen opdagen. Naast dit positieve puntje zijn er ook een aantal negatieve 
punten. Zo is de discipline en de inzet bij een aantal nogal ver te zoeken. Er wordt slecht geluisterd 
en ze gaan hun eigen gang, uiteraard zonder daar beter van te worden. We hopen dan ook dat we 
hier voor het volgende seizoen betere afspraken over kunnen maken. De kledingvoorschriften moeten 
bijvoorbeeld beter worden nageleefd en de raddraaiers onder de groep zullen strenger worden 
aangepakt. Op deze manier kunnen de jongens die wel willen, onze aandacht krijgen en het spelletje 
beter onder de knie krijgen. Verder dient gezegd te worden dat de interesse bij sommigen wel 
degelijk is gewekt en dat zelfs een nieuw team is gevormd.  
 
De jeugd die al competitie speelde, heeft het afgelopen seizoen geen trainingsavond toegewezen 
gekregen. In het vorige seizoen hadden deze jongens het namelijk meerdere malen laten afweten. De 
jongens van het 1e en 2e jeugdteam verzorgden dan ook hun eigen training met als gevolg een zeer 
bevredigend eindresultaat! We hopen dat het 3e - en het nieuwe jeugdteam wat meer energie in de 
sport gaat steken.  
 
We zullen het volgend seizoen hopelijk weer een vaste avond kunnen vrijmaken voor alle jongeren 
die er elke donderdagavond waren. Ideeën om de trainingen aantrekkelijker te kunnen maken voor de 
jongens zijn altijd welkom! 
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4.7 Toernooien 

4.7.1 Open Langedijker kampioenschappen 

Op zaterdag 6 december 2008 zijn de Open Langedijker kampioenschappen georganiseerd. Ook van 
onze vereniging waren er een aantal jeugdleden die zich hadden ingeschreven voor dit toernooi. 
Helaas kreeg het jeugdbestuur van de organisatie te horen dat ‘onze’ jongens zonder afbericht niet 
waren komen opdagen. De desbetreffende personen zijn hierover aangesproken en hebben thuis een 
brief ontvangen waarin is aangegeven dat wij dit gedrag niet accepteren. Verder hopen wij dat zij er 
van geleerd hebben zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt. 

4.7.2 Herfsttoernooi tafeltennis groepen 7/8 (jongens) 

In “De Schemerpit” vond op vrijdag 24 oktober 2008 uur vond het herfsttoernooi tafeltennis plaats 
voor de jongens van de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Aan dit toornooi namen 79 jongens 
deel, wat een enorm aantal was! Na een spannende en lange strijd kon Wim Kwakman de bekers 
uitreiken aan de vier hoogst geëindigde. 
 
 
 
Uitslag groep 7 Uitslag groep 8 
1.Kees Kwakman 1.Robin Plat 
2.Juan Ojeda 2.Roy Schilder 
3.Pieter Kroon 3.Jason Schilder 
4.Stan Veerman 4.Michel Schokker 
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4.7.3 Kersttoernooi tafeltennis groepen 7/8 (jongens) 

Op dinsdagmiddag 30 december 2008 vond in “De Schemerpit” voor de jongens van groep 7 en 8 het 
jaarlijkse kersttafeltennistoernooi plaats. Bij groep 7 waren er 24 deelnemers en bij groep 8 waren er 
15 deelnemers, 39 in totaal. 
 

Uitslag groep 7 Uitslag groep 8 
1.Kees Kwakman 1.Roy Schilder 
2.Niels Kwakman 2.Robin Plat 
3.Pieter Kroon 3.Jason Steman 
4.Kees Klouwer 4.Erik Veerman 
 

 
 

4.7.4 Kersttoernooi tafeltennis groepen 7/8 (meisjes) 

Voor de meisjes van groep 7 en 8 vond het kersttafeltennistoernooi op woensdagmiddag 14 januari 
2009 in “De Schemerpit” plaats. In totaal namen er 33 meiden deel aan het toernooi. 
 
Uitslag groep 7 Uitslag groep 8 
1.Rebecca Tierolf 1.Chantal Tol 
2.Nicole de Boer 2.Francis Veerman 
3.Sarah de Moes 3.Christy Klouwer 
4.Bianca Kes 4.Christy Zoetebier 
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4.7.5 Basisschool kampioenschappen groepen 7/8 

Het jaarlijkse basisschool kampioenschap vond op woensdagmiddag 25 maart 2009 plaats. Voor dit 
jaarlijks terugkerende evenement hadden zich acht basisscholen opgegeven. Voor de derde keer 
werd het team van de Blokwhere kampioen. Dit team bestond uit Robin Plat, Erik Veerman en Michel 
Schokker. De teams van de Spinmolen en de Zuidwester werden respectievelijk 2e en 3e. 
 

 
 
 
Het jeugdbestuur wil alle Bappen bedanken voor hun inzet tijdens de schooltoernooien. Jullie inzet is 
voor de vereniging van onschatbare waarde. 

4.8 Het Molenaar & Zwarthoed stimuleringsfonds 

Dit jaar heeft het (jeugd)bestuur het 2e jeugdteam voorgedragen om in aanmerking te komen voor het 
Molenaar & Zwarthoed stimuleringsfonds. Dit team, bestaande uit Frank Zwarthoed, Andre de Boer 
en Gerry Kluessien is namelijk al een aantal seizoenen bezig met een opmerkelijke opmars. Als je ze 
ziet spelen lijkt het allemaal vanzelf te gaan, maar hier schuilt toch menig uurtje trainingsarbeid 
achter. Week in week uit zijn ze minimaal vier dagen in de week te vinden in de zaal. Hieronder is de 
voordracht van de heren te lezen. 
 
Geachte leden van de commissie, 
 
Tafeltennisvereniging Victory´55 zou graag de jonge sporters Frank Zwarthoed, Andre de Boer en 
Gerry Kluessien willen voordragen om in aanmerking te komen voor het Molenaar&Zwarthoed 
Stimuleringsfonds. 
 
Al sinds hun start bij de Tafeltennisvereniging Victory´55 zijn de jonge sporters Frank Zwarthoed, 
Andre de Boer en Gerry Kluessien dagelijks bezig met de tafeltennissport. Ze zijn bijna elke avond of 
middagin de schemerpit te vinden. Het trio vormt samen het 2e team en is als zodanig de afgelopen 
competities onafscheidelijk geweest. 
 
De afgelopen competities kenmerkten zich dan ook door een aaneen schakeling van 
kampioenschappen en een doorlopende lijn van verbeteringen van de persoonlijke resultaten. Dit 
ondanks dat er promotie gemaakt werd! 
 
Met hun talent, enthousiasme, doorzettingsvermogen en sportiviteit hebben ze van het begin het 
respect van zowel jong als oud weten af te dwingen. Mede dankzij hun uitstraling is de aanwas van 
jeugdleden behoorlijk toegenomen en worden nog altijd anderen gemotiveerd tot het spelen van 
tafeltennis. 
 
Een individuele sport als tafeltennis, die aanleiding zou kunnen geven tot prestatiedrang en ongelijke 
of onderlinge strijd wordt mede door spelers zoals Frank, Andre en Gerry een spel om samen met 
plezier en in sportiviteit als sport te beleven. 
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Graag hadden we gezien dat sportbeleving in welke denkbare vorm ook ooit zo gewoon zou worden. 
En van sport beoefenen zoals Andre, Gerry en Frank tafeltennis bedrijven, kunnen we allemaal nog 
een heleboel leren. Een voorbeeld voor velen. 
 
 

 
 

Het 2e jeugdteam vlnr. Frank Zwarthoed, Andre de Boer, Gerry Kluessien en de vaste coach Froek Zwarthoed 
 
 
 

4.9 Toekomst 

Het 1e team zal als team doorstromen naar de senioren. Daar zijn we als vereniging heel blij mee! De 
gemiddelde leeftijd bij de senioren zal daardoor zakken. Een gemiddelde dat landelijk gezien erg 
hoog ligt en veel zorgen baart. Gelukkig kunnen we drie jeugdteams blijven handhaven. Nieuwe 
competitie spelers staan al te trappelen om aan de competitie deel te nemen. Wat te wensen? Wij 
denken dat we best tevreden mogen zijn!  
 
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 2008-2009 

5.1 Inleiding 

We kunnen terugblikken op een matig financieel resultaat. We sluiten af met een klein verlies van 
€ 228. Het resultaat is echter beïnvloed door de dotatie aan de voorziening onderhoud clubgebouw 
ad. € 7.500.  

5.2 Toelichting op de jaarrekening 2008-2009 

Uit praktische overwegingen (kostenbesparing) heb ik er voor gekozen om de toelichting op de 
jaarrekening niet gelijktijdig met het jaarverslag te verstrekken. De toelichting zal tijdens de 
jaarvergadering aan de aanwezige leden ter beschikking worden gesteld. Ik zal er voor zorgdragen 
dat er tezijnertijd voldoende exemplaren aanwezig zijn. 
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SPONSORING  

5.3 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. Een overzicht van deze sponsors volgt in 
punt 2.2 van dit verslag. 
 

5.4 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors 

SOORT 
SPONSOR 

NAAM ADRES PC PLAATS 

bordsponsor Kitbedrijf Batti Schoolstraat 10 1131 CL Volendam 
bordsponsor Rijwielhandel Bruin Bien Plutostraat 40 B 1131WG Volendam 
bordsponsor Administratie- en Advieskantoor Bond BV Pr. Bernhardlaan 16 1131CH Volendam 
bordsponsor Vishandel Centrum  N.C. Bond Haarlemmerdijk 4 1013JC Amsterdam 
bordsponsor Loodgietersbedrijf Piet Butter BV  Edisonstraat 8 1131KA Volendam 
bordsponsor Lou Buys B.V. Lupinestraat 21 1131 JT Volendam 
bordsponsor Autowasserette Carwash Volendam Willem van den Bergstr 17 1132TZ Volendam 
bordsponsor Daco Stucadoors & Afbouw  (Cor Kemper) W. van Nieuwenhovenstraat 24 1132 VZ  Volendam 
bordsponsor Van Dijk B.V. Postbus 218 1130 AE Volendam 
bordsponsor Divema B.V. Julianaweg 208A 1131 DL Volendam 
bordsponsor RSBS Profs in Geld & Zekerheid   
bordsponsor Stucadoorsbedrijf Euro Stuc Combinatie Julianaweg 141/S 1131DH Volendam 
bordsponsor Afbouw Combinatie Gouweoord BV  Parallelweg 61  1131DM  Volendam 
bordsponsor Greuter BV Schildersbedrijf Morseweg 3/ C 1131PE Volendam 
bordsponsor Guyt Tegelwerk Junoplantsoen 7 1131 NT VOLENDAM
bordsponsor Bestratingbedrijf Hennephof en Jonk BV Aambeeldstraat 7 1135GC  Edam 
bordsponsor Haringhandel A. Hoek Postbus 50 2220 AB KATWIJK 
bordsponsor Voegbedrijf Keijzer en Veerman BV Houtrib 15 1132AG Volendam 
bordsponsor Martin Kemper (schildersbedrijf) Bootslot 13 1132 RM Volendam 
bordsponsor Kivo Plastic Verpakkingen Julianaweg 196 1131DL Volendam 
bordsponsor Stukadoorsbedrijf Kluessien BV Helena Smitsstraat 54 1132CL Volendam 
bordsponsor Haringhandel Dick Kok Noordeinde 42 1131GC Volendam 
bordsponsor Kok International Seafood B.V. Vis / & 

Garnalengroothandel  
Marconistraat 9 1131 JW Volendam 

bordsponsor Administratiekantoor Hein Koning CB Julianaweg 224/B 1131NW Volendam 
bordsponsor Koning B.V. Metsel en afbouwbedrijf Postbus 139 1130 AC Volendam 
bordsponsor Rijwielhandel Ton Koning Edammerweg 26 1131DP  Volendam 
Shirtsponsor Kras Recycling B.V Zeedijk 1 1131 GG  Volendam 
bordsponsor Schildersbedrijf Simon Kroon Vissersvenplein 16 1131 JB Volendam 
bordsponsor Klaas Leeflang Sportprijzen  Overste Ludenstraat 13 1131EH Volendam 
bordsponsor Hypotheekpoint Molenaar & Zwarthoed Adviseurs BV Mgr C Veermanlaan 2 1131KH Volendam 
bordsponsor Stukadoorsbedrijf Johan Molenaar Werengouw 10 1132 EX Volendam 
bordsponsor Nieuw Leven BV Aannemersbedrijf Bokkingstraat 11 1131CJ Volendam 
bordsponsor Schildersbedrijf Plat en Plat B.V. Morseweg 63 1131 PH Volendam 
bordsponsor Rojo Racketsport Burg. Roëllstraat 8 1064 BM Amsterdam 
bordsponsor Snackbar Roma Julianaweg 108 1131DJ Volendam 
bordsponsor Slagerij Runderkamp Havenhof Zeestraat 21/5 1131ZD Volendam 
bordsponsor Juwelier Schilder-Vlugt C Haven 118 1131EW Volendam 
bordsponsor Vishandel Sier & Jonk Koemarkt 6 1141 DC Purmerend 
bordsponsor Smit en De Boer BV Postbus 34 1130 AA Volendam 
bordsponsor Mooijer-Volendam  BV  Lou Snoek Volendam  B.V. Dwarskuul 2 1131PS Volendam 
bordsponsor Cas Sombroek BV Electrotechnisch Installatiebureau  Julianaweg 131 1131DH Volendam 
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SOORT 
SPONSOR 

NAAM ADRES PC PLAATS 

bordsponsor Hotel Cafe Restaurant Spaander Haven 15/19 1131EP Volendam 
bordsponsor Makelaars- & Assurantiekantoor Steur Julianaweg 73 1131DG Volendam 
bordsponsor Plaatwerkindustrie Tol BV Christiaen Huygensstraat 15 1131VB Volendam 
bordsponsor Sporthuis Theo Tol  Zeestraat 5 1131ZD Volendam 
bordsponsor Tol & Schilder Food en Non Food Morseweg 55 1131PH Volendam 
bordsponsor Tol Stein Verzekeringen Julianaweg 258 1131NX Volendam 
bordsponsor Tuijps Tegels Sanitair en Keukens BV Mgr. C. Veermanlaan 4 1131KH Volendam 
bordsponsor Verzekeringen Unive Stellingland Schoolstraat 1 1131CK  Volendam 
bordsponsor Stucadoorsbedrijf Veerman en Hansen BV Donata Steurhof 108 1132DN Volendam 
bordsponsor Stukadoorsbedrijf Veerman & Kemper BV Edisonstraat 6 1131KA Volendam 
 
Alle sponsors worden nogmaals hartelijk bedankt voor de financiële bijdrage in het 
afgelopen seizoen. Zonder hun steun is onze vereniging niet in staat haar begroting rond te 
krijgen en haar doelstellingen te verwezenlijken. 
 

6 LEDENADMINISTRATIE 

6.1 Samenstelling ledenbestand en overzicht contributieontvangsten 
Het afgelopen seizoen laat een lichte stijging (+11) zien van het ledenaantal. Per 30-4-2009 hebben 
wij 137 leden. Helaas moeten er waarschijnlijk nog een aantal leden worden afgevoerd wegens het 
niet betalen van de contributie (zie blz. 8 van de toelichting op de jaarrekening).  
 
Om een beeld te geven van de aard en de samenstelling van ons ledenbestand verwijs ik naar de 
inhoud van de toelichting op het jaarverslag (onderdeel ledenadministratie punt 2.4.1) die tijdens de 
jaarvergadering afzonderlijk zal worden verstrekt. 
 

6.2 Contributie seizoen 2009-2010 

De vereniging hanteert de volgende tarieven: 
  

GROEP CONTRIBUTIE  
Competitiespelende senioren 90,00 
Recreanten 70,00 
65+ -ers 35,00 
Steunende leden 25,00 
Jeugdleden 50,00 
 
De tarieven zijn verwerkt in de aan u toegezonden acceptgirokaarten. 
 

7 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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8 CONTACTGEGEVENS 

 
 
Tafeltennisvereniging Victory ’55 (0299) 363660 
Wester Ven 43 
1131 RC Volendam  
 
 
Opgericht 3 mei 1955. 
Koninklijk goedgekeurd op 19-09-1973. 
 
 
 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 
 
 
 
 
 
 

Functie: Naam Adres PC en Woonplaats Telefoon- 
nummer. 

email 

     
Voorzitter:  Jacques van Westen De Kust 6   1132 KE Volendam (0299) 361293 j.van.westen3@kpnplanet.nl 
Secretaris: Simon Jonk Donata Steurhof 151 1132 DG Volendam (0299) 366104 sjonk@quicknet.nl 
Penningmeester: Theo Kemper,  Leendert Spaanderlaan 57  1132 BP Volendam  (0299) 362519 tjt.kemper@wanadoo.nl 
Ledenadministratie: Theo Kemper,  Leendert Spaanderlaan 57  1132 BP Volendam  (0299) 362519 tjt.kemper@wanadoo.nl 

     
     

Jeugdbestuur: Piet Meeder  Achterhaven 27  1135 XR Edam  (0299) 372545 p.meeder@telfort.nl 
Jeugdbestuur: Jon de Lange  Schoener 21 1132 GH Volendam  (0299) 320767 jdelange@quicknet.nl 
Jeugdbestuur: Jean Paul van Westen De Kust 6   1132 KE Volendam (0299) 361293 j.van.westen3@kpnplanet.nl 

     
     

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 
     

Evenementencommissie: Frans Brocken Sijmen Grootstraat 8  1135 HM Edam 06 40155917 frans.brocken@versatel.nl 
Evenementencommissie: Piet Meeder,  Achterhaven 27  1135 XR Edam  (0299) 372545 p.meeder@telfort.nl 
Evenementencommissie: Crelis Kwakman De Kust 13  1132 KA Volendam (0299)-369019 kwakpok@hetnet.nl 
Evenementencommissie: Kees Plat Dijkkavel 9  1132 JP Volendam (0299)-365849 cam.plat@versatel.nl 
Evenementencommissie: Cor Klepper W. Nieuwenkampstraat 15 1132 XE Volendam (0299)-365606  
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