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Uitnodiging aan de leden van
tafeltennisvereniging Victory’55
tot het bijwonen van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op:
Vrijdag 18 juni 2010 om 20.00 uur in onze
eigen schitterende accommodatie “De
Schemerpit”.
1

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2009.
Jaarverslag van de secretaris.
Jaarverslag van de jeugdcommissie.
Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Aaffien Hoogland, Jan Kwakman en Lia
van Westen-Karregat..
6. Verslag van de penningmeester.
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. Aaffien Hoogland is aftredend en niet
herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering verkiesbaar stellen.
8. Huldiging van de jubilarissen. Wim de Boer en Sijmen Runderkamp zijn beiden 50 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 2009 en de voorjaarscompetitie van 2010. De
aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur zeer op
prijs gesteld.
10. Bestuursverkiezingen. Theo Kemper en Richard Buijs zijn aftredend maar stellen zich wel
herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het Bestuur aanmelden.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
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2

Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 20 juni 2009

(gehouden in De Schemerpit te Volendam. Aanvang van de vergadering was om 20.00 uur)
2.1
Opening
Om 20:05 uur opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering. De
opkomst in vergelijking met vorig jaar laat een stijgende lijn zien want met 29 aanwezige leden is de
kantine redelijk gevuld. Van het bestuur was alleen Jean-Paul van Westen (vanwege werk)niet
aanwezig. Leden die zich vooraf hadden afgemeld waren:Sijmen Runderkamp, Andre en Jan Mooijer
en Theo en Aaffien Hoogland (vakantie).
Jacques heet iedereen van harte welkom en geeft te kennen dat we weer kunnen terugkijken op een
geslaagd seizoen. Hij complimenteert de mensen die ook dit jaar weer een fantastisch jaarverslag in
elkaar hebben gedraaid zodat iedereen heeft kunnen lezen wat er zoal gebeurd is het afgelopen jaar.
Te zien aan het jaarverslag van de penningmeester hebben we een gezonde vereniging die er
financieel goed voorstaat. Ook refereert Jacques aan de malaise die heerst in het afdelingsbestuur
Holland-Noord. De voorzitter is vanwege privéredenen afgehaakt en de penningmeester is vanwege
wanbeleid op non actief gesteld. Ook is de functie van secretaris al een hele tijd vacant. Daarom
wordt een dringend beroep gedaan aan alle verenigingen om het afdelingsbestuur weer voltallig te
maken.
Namens het bestuur bedankt Jacques alle leden en vrijwilligers die voor de vereniging hun steentje
hebben bijgedragen, want zonder vrijwilligers kan de vereniging niet draaien.
2.2

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2008.

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen:
Blz.8.

Wim Kwakman vraagt of het mogelijk is om de jubilarissen vóór de vergadering bekend te
maken zodat die er rekening mee kunnen houden om deze avond aanwezig te zijn. De
desbetreffende personen worden ruim van te voren op de hoogte gesteld maar het bestuur
zal dit een volgende keer ook in de media melden.
Wim vraagt ook of hij het kascontrole verslag eerder kan inzien. Volgend jaar krijgt Wim een
kopie zodra de controle heeft plaatsgevonden.
Wim vraagt waarom we niet aanwezig waren bij de Deen club actie. Bij de reden die staat
aangegeven in het verslag zet Wim zijn vraagtekens.

Blz.10. Wim merkt naar aanleiding van de nieuwe bestuursverkiezing op dat bestuursleden niet
gelijktijdig af kunnen treden. Dit is opgenomen in het huishoudelijk reglement.
2.3

Verslag van de secretaris

Blz 17. Jacques merkt op dat naast de reeds genoemde personen ook Jan Buijs een eervolle
vermelding verdiend heeft voor zijn bijdrage aan de klimaatbeheersing in de Schemerpit.
Gerrit vraagt of de openingstijden vermeld kunnen worden bij de ingang en hij zou tevens
graag zien dat er een brievenbus geplaatst wordt.
Blz 21. Wim vraagt waarom er voor de tweede keer geen clubkampioenschappen zijn gehouden.
Vanwege omstandigheden die al meermalen genoemd zijn is het er niet van gekomen maar
er zal getracht worden om het weer jaarlijks te organiseren.
Blz 22. Jaap Binken vraagt of het toernooi Cup de Gras van de darts nog is gespeeld. Dit is vanwege
trieste omstandigheden niet doorgegaan maar zal later dit jaar alsnog gehouden worden.
Blz 23. Jaap vraagt hoe het is gegaan met het Loopie. Dit is weer zeer goed verlopen met een record
aantal deelnemers.
De vergadering bedankt de notulist (Simon Jonk) voor het maken van de uitgebreide notulen en geeft
een welgemeend applaus.
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2.4
Verslag van de jeugdcommissie
Blz 29. Gerrit merkt op dat er bij de jeugd een mogelijkheid moet komen om de jongens te kunnen
identificeren. Hier zal werk van worden gemaakt.
Blz 30. Wim merkt op dat er geen jeugdclubkampioenschappen zijn gehouden. Dit klopt en het
jeugdbestuur zal hier volgende keer meer aandacht aan besteden.
Voor de makers van het verslag voor de jeugd wordt geapplaudisseerd en de jeugdcommissie en het
bappenteam worden bedankt voor hun inzet voor de jeugd van de vereniging.
2.5
Huldiging van de kampioenen en jubilarissen.
Het tweede jeugdteam wordt gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap in zowel de najaarsals de voorjaarscompetitie. Froek Zwarthoed wordt bedankt voor de goede begeleiding van dit team.
Ook het derde jeugdteam is kampioen geworden maar jammer genoeg was er niemand om de bekers
in ontvangst te nemen.
Bij de senioren was het derde team kampioen geworden. Zij werden beloond met een mooie beker
voor het behalen van twee achtereenvolgende kampioenschappen in de derde klas.
Team 4 was ook kampioen maar werd wederom niet gehuldigd vanwege het heen en weer syndroom.
Er waren dit jaar twee jubilarissen.
Henk Konter en Kees Jonk zijn maar liefst 50 jaar lid en werden hiervoor beloond met een mooie
herinnerings plaquette en een bos bloemen.



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

2.6
Verslag van de kascontrolecommissie
Het verslag werd in de zaal verspreid en namens de kascontrolecommissie, bestaande uit Jan
Koning, Aaffien Hoogland en Jan Kwakman 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, en
heeft complimenten voor de grondige boekhouding en de degelijke en heldere uitleg van
penningmeester Theo Kemper.
Met de gezamenlijke inkomsten uit kantinebeheer, contributies, reclameborden en sponsoring is er
financieel een goede basis voor de vereniging. De begroting voor komend jaar is gebaseerd op de
gegevens van het afgelopen jaar, alleen de mogelijke rente en kantineomzet zijn iets voorzichtiger
ingeschat.
De controlecommissie stelt voor om decharge te verlenen en bedankt de penningmeester voor zijn
degelijke en duidelijke verslag. De vergadering stemt toe en reageert met een welgemeend applaus.
2.7
Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie.
Voor Jan Koning zit de 3 jarige termijn er op en treedt af. Omdat niemand vanuit de vergadering zich
aanmeldt stelt Jacques voor om zijn vrouw Lia (buiten haar medeweten om)naar voren te schuiven
om in de controlecommissie plaats te nemen. Dit wordt zeer gewaardeerd en beloond met een
applaus.
2.8
Verslag van de penningmeester.
Theo Kemper geeft een toelichting op het jaarverslag.
Blz. 36: Jaap Binken constateert een minimale winst bij de begroting. Dit komt omdat de
penningmeester al een bedrag heeft gereserveerd voor aankomende kosten die gemaakt
gaan worden aan het clubgebouw.
Blz 35. Wim Kwakman vraagt hoe het zit met de afrekening van de waterstand met tennisvereniging
Dijkzicht. Hier zal nog contact over worden genomen met de penningmeester van de
tennisvereniging.
Door het zeer overzichtelijke en duidelijke verslag waren er deze keer weinig vragen of op en
aanmerkingen aan de penningmeester. Daarom wordt hij bedankt voor zijn goede werk en wordt
beloont met een applaus.
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2.9
Bestuursverkiezingen.
Er waren dit jaar drie bestuursleden aftredend maar zij stelden zich alle drie ook weer herkiesbaar.
Omdat er geen tegenkandidaten waren aangemeld werden Jacques van Westen, Simon Jonk en Piet
Meeder met instemming van de vergadering weer voor drie jaar herkozen.
2.10

Rondvraag.

Jacques van Westen
De voorzitter geeft aan dat er bij de rondvraag ook punten van aandacht zijn, zoals eventuele
vrijwilligers voor vervoer van de jeugd bij uitwedstrijden en kantinedienst bij thuiswedstrijden
in de Schemerpit op zaterdagmorgen en voor training voor de jeugd. Het zou niet altijd van
dezelfde paar mensen moeten afhangen en als we met elkaar de schouders eronder zetten
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 JeanPaul.
Voor de kantinedienst melden zich: Jan Sier, Jack Groot, Aaffien Hoogland, Michel Guyt,
Krelis Kwakman en Jacques. Uiteraard zal het jeugdbestuur ook zijn steentje bijdragen.
Het trainen van de jeugd ligt in handen van jeugdtrainers Kees Kwakman en Jon de Lange die
dat al jaren doen. De nodige assistentie wordt verleend door Jean-Paul van Westen en Michel
Guyt.
De vergadering uit zijn waardering voor al deze mensen met een welgemeend applaus.
Kees Kwakman
Vraagt aandacht voor de jeugdtraining. Hij wil zelf meer aandacht besteden aan de competitie
spelende jeugd zodat hij de overige jeugd niet meer kan begeleiden. In onderling overleg met
de andere jeugdbegeleiders Jon, Jean-Paul en Michel zal hier een oplossing voor gezocht
worden.
Siem Jonk
Wil weten of er bij de senioren nog wat gaat veranderen bij de teamindeling. Hij zit nu in team
vijf zodat er wanneer dat nodig mocht zijn er geen invallers beschikbaar zijn. Vanwege dit
probleem zijn er dit keer acht leden ingedeeld in team vijf zodat hierover geen problemen zijn
te verwachten.
Theo Zwarthoed
Vraagt of en wanneer het biljart nog weg gaat. Er wordt niet of nauwelijks gebruik van
gemaakt. Er zijn echter tegenstanders voor het verwijderen van het biljart dus blijft het
voorlopig staan.
Wim Kwakman
Vraagt aandacht voor het scholierentoernooi. Hij geeft te kennen dat hij dit jaar voor de
laatste keer de organisatie op zich zal nemen. Cor Klepper heeft ooit aangegeven dat hij het
stokje wel over wilde nemen en zal dan ook benaderd worden.
Wim wordt op voorhand bedankt voor zijn jarenlange inzet voor dit niet onbelangrijke toernooi
dat hij samen met de bappenploeg organiseerde.

2.11
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21:30 uur en bedankt iedereen voor hun komst. In het
bijzonder worden alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor hun belangeloze inzet en het vele werk in
het afgelopen seizoen en wenst allen een prettige vakantie. Na afloop werd er nog druk nagepraat
onder het genot van een gratis consumptie.
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2009/2010.

3.1

Terugblik

Nadat in voorgaande jaren de kleedkamers en kantine een opknapbeurt hebben gehad was het dit
jaar de beurt aan de buitengevels. Door de vernieuwing daarvan heeft de Schemerpit een
metamorfose ondergaan en kan weer jaren onderhoudsvrij vooruit.
Het was weer een roerig seizoen voor de teams die in competitie verband uitkwamen. Degradatie en
promotie lagen weer dicht bij elkaar. Team 1 werd kampioen in de 2 e klasse en handhaafde zich
glorieus in de 1e klasse.
Team 2 (na de degradatie het 3e) degradeerde, mede door ziekte en blessures bij de spelers, na
jaren uit de vertrouwde 2 e klasse maar keerde gelijk weer terug door op de valreep kampioen te
worden.
Het 3e (nu 2e) team is gewend geraakt aan de tweede klasse en kon zich vrij gemakkelijk handhaven.
Het 4e Team begon het seizoen voor de eerste keer bij de senioren in de 4 e klasse en werd gelijk
kampioen. Ook in de tweede helft van de competitie stoomde het team door en werd wederom
kampioen zodat ook zij 2e klasse gaan spelen.
Het 5e team heeft eindelijk zijn draai gevonden in de vierde klasse en heeft sinds jaren geen
degradatie / promotie meegemaakt.
Evenementen die werden georganiseerd vanuit de Schemerpit waren, mede door de inzet van vele
vrijwilligers, een groot succes. Ook 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, Edy Plat en Michel Guyt waren in de
najaarscompetitie 2009 oppermachtig. Evenals vorig jaar werden de mannen ongeslagen kampioen.
Kees heeft deze helft van de competitie geen enkele wedstrijd verloren en is met voorsprong de
kampioen van deze klasse geworden. Maar ook de rest van het team speelden een goede competitie
met percentages van dik 70 %. Dit betekend wel dat ze weer vol aan de bak moeten in de
voorjaarscompetitie in de 1 e klasse.
Na de winterstop gingen zij vol goede moed van start en hielden het lange tijd vol aan de kop van de
poule.
Tot en met de eerste helft werd meegestreden om het kampioenschap maar toch kwam
langzamerhand de sleet er in en werden er puntjes verspeeld. Kees hield zich goed staande en ook
Jon deed goed mee met 61%, Michel viel ietwat tegen en Ed had niet een van zijn sterkste
competities. Toch was het een goede tweede helft en wisten de mannen zich ruimschoots te
handhaven in de sterke 1e klasse.
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Het 2e team, bestaande uit, Krelis Kwakman, Richard Buijs, Theo Kemper en Cor Klepper, vochten vanaf
het begin van de najaarscompetitie eigenlijk al tegen de bierkaai. Krelis kon door een vervelende ziekte
geen enkele wedstrijd meespelen evenals Cor Klepper die vanwege problemen met zijn heup ook geen
enkele keer kon meedoen. Hierdoor moesten Theo en Richard veelvuldig met zijn tweeën aan de start
verschijnen. Wel konden de jongens van het vierde team enkele malen invallen maar dit kon degradatie niet
meer voorkomen. Met slechts een punt verschil moest de stap teruggezet worden naar de derde klasse.
Door de degradatie werd het tweede team het derde team, maar dat mocht de pret niet drukken en zij
bleven na al die jaren ook gewoon op tafel 2 spelen.
Met Jean-Paul als versterking en Krelis die de training weer had hervat zou dit team geen moeite hebben
om volgend seizoen weer terug te keren in de tweede klasse. De verwachtingen waren hoog gespannen
om mee te spelen voor het kampioenschap en dat waren zij ook aan hun stand verplicht maar er was
een (chinees) team (Patrios) dat zich niet zomaar gewonnen gaf. Het bleef tot aan het eind spannend
en het kampioenschap werd pas in de allerlaatste wedstrijd veiliggesteld. Krelis moest in de late
uurtjes nog vol aan de bak en degene die won was kampioen. Het kampioenschap kon grotendeels
op het conto van Theo worden geschreven die met 83% het hoogste percentage van de poule
behaalde. Maar ook Jean-Paul in zijn eerste jaar derde klasse heeft een heel goede competitie
gespeeld.

Het 3e team met de spelers Kees Plat, Jacques van Westen, Simon Jonk en Edwin Karregat, kregen
hun vuurdoop in de tweede klasse. Vooraf werd gedacht dat het zeer zwaar zou worden om zich te
handhaven in deze hogere klasse. Maar mede door het grandioze spel van oudgediende Edwin werd
tegen alle verwachtingen in een prima derde plaats behaald in de poule. Na jaren van afwezigheid
wilde Edwin ook weer eens een balletje slaan wat voor team 3 zeer goed van pas kwam. Ook Kees
en Jacques pikten hun wedstrijdjes mee zodat er volgend seizoen gewoon weer tweede klasse
gespeeld kan worden.
Omdat het tweede team derde klasse moest spelen gaat het derde team nu verder als team twee.
Met wederom Edwin Karregat als gedreven animator wist het tweede zich weer te handhaven in de
tweede klasse. In een zeer sterke poule moest er tot aan de laatste wedstrijd gestreden worden voor
behoud maar dat werd toch nog ruimschoots gehaald. Kees trok zich op aan het sterke spel van
Edwin en zij eindigden allebei met een zeer verdienstelijk percentage van 66%. Ook Jacques kon
goed meekomen maar haalde net niet de 50%. Voor Simon waren de tegenstanders nog net even te
sterk en won ondanks de nodige trainingsuurtjes maar vier wedstrijden en eindigde in de onderste
regionen.
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Het 4e team bestaande uit Stefan Zwarthoed, Jaap Karregat, Robbert Taalen, Jean-Paul van Westen
en Jack Groot, speelden vanaf het begin van de competitie een gewonnen strijd. Hoewel van strijd
was eigenlijk geen sprake voor dit nieuw gevormde team met de jongens van het 1 e jeugdteam
aangevuld met de “routiniers” Jean-Paul en Jack Groot. Het team was veel te laag ingedeeld en werd
met grote overmacht kampioen. Stefan was de enige die al zijn wedstrijden de concentratie vast kon
houden en behield een 100 % score. Ook de andere spelers kwamen niet onder de 80%. Dit bood
uiteraard perspectieven voor de volgende competitie. Wellicht dan ook weer een goede kans op het
behalen van een kampioenschap.
Omdat Jean-Paul doorgestroomd was naar het derde team waren er nog maar vier spelers over om te
strijden voor het kampioenschap. Maar de jongens bleken over voldoende talent, tactiek en
doorzettingsvermogen te beschikken om dit waar te maken. Toch bleef het nog spannend tot aan de
laatste competitiewedstrijd en was de voorsprong slechts zes punten. Dit was echter ruimschoots
voldoende voor het kampioenschap. Jaap Karregat kwam als beste van de ploeg uit de bus met een
percentage van liefst 83%. Door dit kampioenschap en die van het derde team spelen er volgend
seizoen weer drie teams tweede klasse wat voor onze vereniging toch een goede prestatie genoemd
mag worden.

Het 5e team, bestaande uit Siem Jonk, Piet Meeder, Theo Hoogland, Frans Brocken, Cor Maas en Lia
van Westen hadden het zwaar in de vierde klasse. Frans kon geen potten breken in deze sterke
poule en wist geen wedstrijd te winnen, Theo Hoogland kon zijn goede vorm niet vinden en
presteerde niet zoals we van hem gewend zijn en ook Cor Maas moest na een langdurige
knieblessure nog wennen maar kwam langzaam maar zeker op stoom en behaalde toch nog bijna 50
%. Het moest dus komen van Piet en Siem maar dat ging niet vanzelf. Uiteindelijk bleven de mannen
hun naaste belagers toch nog redelijk voor zodat ze volgend seizoen weer in de vierde klasse
uitkomen.
Het vijfde werd dit seizoen geplaagd door ziekte, blessures en wat dies meer zij waardoor spelers niet
konden meedoen. Daardoor bleken ze uiteindelijk zelfs een wedstrijd verstek te moeten laten gaan en
dat bracht met tien punten in mindering en een flinke boete de kans op handhaving minimaal. Toch
wisten ze met de hulp van de tussentijds ingeschreven Berry Molenaar het tij te keren en eindigden
ze uiteindelijk net boven de streep.
Volgend seizoen verandert er weinig in de teamsamenstelling. Er zal wel gekeken worden of er niet
nog een team bij kan komen. 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

Open stellen kantine
Het open stellen van de kantine is dit jaar met passen en meten toch weer gelukt, vooral door
toedoen van de mensen die elk jaar weer hun beste beentje voorzetten. We noemen Gerrit en zijn
mede bappen 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.

Mogelijkheden voor het biljart?

Iets voor Gerrit?

Onderhoud
Het afgelopen jaar was een duur jaar voor de vereniging. Door een aantal nieuwe aankopen en de
verbouwing van de buitengevel is er een flinke aanslag gepleegd op onze bankrekening. Zoals
gezegd moest de houten buitengevel helemaal vernieuwd worden. De houten planken vertoonden
diepe scheuren en waren op veel plaatsen helemaal verrot. Nieuw schilderwerk zou geen effect meer
hebben. Door de vakmensen van Bond en Runderkamp is alles vervangen door kunststof materiaal
zodat de weersinvloeden er geen vat meer op hebben. Ook scheelt het een hoop werk voor de
schilders onder ons, want het is helemaal onderhoudsvrij. Bovendien ziet het er schitterend uit en is
het de uitgave dubbel en dwars waard .Ook moesten er in de kantine een paar apparaten vervangen
worden. De grote koelkast was op en ook de diepvrieskist in de keuken functioneerde niet meer naar
behoren. Daarom zijn er voor deze twee koelkasten weer nieuwe exemplaren aangeschaft.
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 goede vergelijking te maken. De afgelopen strenge winter en het warme voorjaar
geven mogelijk een vertekend beeld.

3.2

Het bestuur

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar weer voor de volle honderd procent ingezet om het reilen en
zeilen van onze vereniging in goede banen te leiden. Het jeugdbestuur had tijdens de trainingen de
handen weer vol aan de jeugd waarvan sommige leden het proberen te verstieren voor de hele groep.
Maar in goed onderling overleg en strenge afspraken hebben onze jongens in samenwerking met
onze hoofdtrainer Kees Kwakman weer goed werk afgeleverd. 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 treden twee bestuursleden af. Penningmeester Theo Kemper en pr man Richard Buijs zijn
drie jaar in functie en moeten volgens de statuten aftreden maar stellen zich wel weer 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. Er waren geen feesten of lustrum te vieren, toch zijn er altijd zaken
waar aandacht aan geschonken moet worden.
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 het Tom Kakes darttoernooi vergen een hoop tijd en
energie. Hierbij mag Frans 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 hartelijke dank. Daarnaast waren
de bordsponsors dit jaar de belangrijkste bron van inkomsten.
Ook mag dit jaar Bond en Runderkamp niet onvermeld blijven. Door
de sponsoring van het materiaal dat is gebruikt voor de buitengevel
hebben zij een behoorlijke bijdrage geleverd om de kosten binnen
de perken te houden.
Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelijk bedanken.

3.4

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.
Onder de supervisie van Jean-Paul heeft onze jeugd een flink aantal loten verkocht. Ook Riek van de
Berg neemt al jaren een behoorlijk portie voor haar rekening (met dank aan Dick Kwakman Bol van
de KIVO). Verder noem ik Frans en Jacques die ook hebben zorggedragen voor de verkoop van een
flink aantal loten aan leden, familie en kennissen.
Aan het eind van de rit bleef Theo dit jaar jammer genoeg met een aantal onverkochte loten zitten,
zodat de opbrengst iets achter bleef bij voorgaande jaren. Het is echter zeker weer de moeite waard
om de actie, al of niet met een aangepast lotenaantal, voort te zetten.
In onze verkochte serie vielen opnieuw geen grote prijzen en van onze inkomsten zijn daarom
verschillende kleinere geldprijzen ter beschikking gesteld. Zoals al eerder is vermeld, zullen wij ook
het komende jaar weer met deze actie meedoen. We hopen dat we weer een beroep kunnen doen op
onze “vaste lotenverkopers”.
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3.5

Klaverjassen

Met 20 inschrijvingen was het aantal deelnemers flink minder dan de voorgaande keren. Dit was het
gevolg van de concurrentie van de Jozef. Hier werd namelijk op dezelfde avond een klaverjastoernooi
gespeeld zodat een aantal vaste deelnemers verstek liet gaan. Dit mocht de pret echter niet drukken
en 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 werd net zoals in alle voorgaande jaren zonder een vaste partner gespeeld in vier ronden, kortom
de bekende spelwijze. 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 Jonk de scores en kon de balans van vier ronden klaverjassen
opgemaakt worden. De prijsuitreiking werd verzorgd door Jan Sier die zelf geen potten kon breken.
Als eerste eindigde, net als vorig jaar, Fred Mooyer (Barney) met 6964 punten. Op de tweede plaats
eindigde Kees Jonk met 6705 punten op de voet gevolgd door Kees Kemper die met 6700 punten als
derde eindigde. Aan Berry Kemper, die als vierde eindigde, werd de marsenprijs uitgereikt met een
totaal van vier marsen. Dit jaar werd de rode lantaarnprijs uitgereikt aan Bert Butter die hem (zonder
enig schaamtegevoel) met genoegen aannam.
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

Terwijl het buiten hard vroor heerste er binnen tropische temperaturen in de zaal waar was geknoeid
aan de thermostaat. Ondanks de zware omstandigheden gingen de 22 deelnemers, na het
welkomstwoord van de voorzitter, met veel enthousiasme van start. Er werd gespeeld in vier poules
en na de loting was er voor het eerst sinds jaren geen discussie over de bepaalde handicap. Iedereen
kon zich schikken in het aantal punten dat hij/zij moest voor geven dan wel als voorsprong kreeg
toebedeeld.
De poules bestonden uit vijf of zes personen. De eerste twee gingen over naar de volgende ronde.
Toen na zo`n drie uur de kruitdampen optrokken wisten de volgende acht spelers zich te plaatsen
voor de afvalronde: Cor Maas (9) tegen Simon Jonk (3), Frank Zwarthoed (6) tegen Michel Guyt (0),
Theo Kemper (3) tegen Jaap Karregat (3) en Robbert Taalen (3) tegen Edwin Karregat (3).
Simon kon het tegen Cor, die ongekend veel geluk had met kant en netballen, net niet bolwerken. De
voorsprong die Cor kreeg was één puntje teveel. Frank kwam tekort tegen Michel die in een
bloedvorm verkeerde. Ook Jaap kwam net tekort tegen Theo die zich na een wereldpartij plaatste
voor de kruisfinale tegen Cor. Edwin maakte het kwartet voor de kruisfinales compleet na Robbert
verslagen te hebben in een zinderende wedstrijd.
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De toeschouwers gingen er eens goed voor zitten na al deze spectaculaire wedstrijden en durfde hun
plaats niet te verlaten om maar niets te missen.
In de kruisfinale troefde Michel na een prachtige partij Edwin af en Theo won van Cor.
In de strijd om de derde plaats kwam het geluk van Cor weer boven drijven. Het spel van Cor, die met
zijn handicap voorsprong en het voordeel van het net en randballen Edwin tot wanhoop dreef, steeg
tot ongekende hoogte. Edwin, die al aan het begin van het toernooi werd getipt als kanshebber op
een beker, moest Cor uiteindelijk feliciteren toen hij na de eerste game met 19-21 en in de tweede
game bij een stand van 19-20 voor de zoveelste keer opnieuw de bal op de rand van zijn tafelhelft
zag wegspringen.
Na een daverende strijd in de finale bleek Michel sterker en slechte de Chinese muur van de
verdediging van Theo. Met mokerslagen en verwoestende looping drives viel er niet te ontkomen aan
de op goud beluste geweldenaar. Een prachtig slot van een schitterend toernooi.
Na een dankwoord aan de deelnemers voor hun inzet, het aangename gezelschap en de gezellige
sfeer, kregen de winnaars uit handen van onze voorzitter Jacques de fraaie bokalen uitgereikt.
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

Nadat er enkele jaren geen clubkampioenschappen waren georganiseerd kon er dit jaar eindelijk
weer een kampioen in de boeken worden bijgeschreven. Ruim twintig spelers hadden zich
ingeschreven en hebben zich in het zweet gespeeld om wie zich dit jaar kampioen van de vereniging
mag noemen.
In dit zwaar bezette toernooi werden de deelnemers willekeurig ingedeeld in drie poules van vijf en
een van zes. De spanning was te snijden tussen de oudgedienden, competitiespelers en recreanten.
Dat er uiteindelijk maar een kampioen kan worden leek helemaal niet aan de orde in het heetst van
de strijd. Met een toernooi gelden andere regels want vaak genoeg worden gedoodverfde winnaars
zomaar aan de kant gezet. Zo werd Kees Plat al snel uitgeschakeld evenals Michel Guyt en dat zijn
toch zeker niet de minsten.
Oud jeugdkampioen Jaap Karregat werd verslagen door Theo Zwarthoed en oud clubkampioen Kees
Kwakman ontmoete verassend zijn meerdere in Robert Taalen. Na een spannende strijd kwamen
rond half vier de halve finalisten tegenover elkaar aan tafel en het leek of ze alle vier evenveel kans
hadden op de titel. Leon van Vlaanderen moest aantreden tegen Robbert Taalen maar kon het net
niet bolwerken en verloor in de vijfde set. Theo Kemper had oud ploeggenoot Theo Zwarthoed geloot
en deze twee waren aan elkaar gewaagd. Ook deze partij werd na een zeer spannende strijd pas in
de vijfde set beslist in het voordeel van Theo Zwarthoed. In de partij om de derde plek was daarna
Leon te sterk voor Theo Kemper en stelde in drie sets zijn beker veilig.
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In de zaal waar iedereen was samengestroomd was de finale er een om in te lijsten. Beide spelers
wilden niet voor elkaar onderdoen en maakten er een prachtige partij van. Het werd, evenals de halve
finales, wederom een vijfsetter die tot aan de laatste slagenwisseling iedereen op het puntje van zijn
stoel deed genieten. Met hoogstaand spel een kampioen waardig was het uiteindelijk Theo Zwarthoed
die met een vreugdekreet het laatste punt scoorde (12-10,12-10,5-11,8-11,10-12). Het was zuur voor
Robbert dat het zo moest eindigen want het was zijn eerste toernooi bij de senioren. Het was heel
mooi geweest om gelijk in het eerste jaar clubkampioen te worden. Desondanks heeft hij een
fantastische prestatie neer gezet.

3.8

Uitwisseling met Dito uit Grootebroek

Zaterdag 9 Januari 2010 vertrok een bus met 19 spelers en een aantal supporters richting
Grootebroek. Onder winterse omstandigheden arriveerden wij om 13:00 uur in de gloednieuwe
accommodatie van onze Westfriese gasten. Voor al weer de 27 e keer vond deze uitwisseling plaats.
Na eerst iedereen de beste wensen te hebben gewenst, werd er onder het genot van koffie met
gebak bijgepraat en werden de eerste weddenschappen al afgesloten. Want wie zou de wisseltrofee
dit jaar winnen. Het was al weer een aantal jaren geleden dat de cup met de grote oren in
Volendamse handen was gekomen.
Nadat Kees Bakker namens Stedebroeck en Jacques van Westen namens Victory`55 de
samenstelling van de teams bekend hadden gemaakt, brak op 7 tafels de tafeltennisstrijd in alle
hevigheid los.
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Ons eerste team bestaande uit Kees Kwakman, Michel Guijt en Edy Plat bleken niet opgewassen
tegen Arthur, Tom en Onno die normaal uitkomen in de landelijke 3 e divisie. Alleen Kees wist met 911, 14-12, 9-11 en 5-11 Tom te verslaan maar Michel en Edy waren tegen dit geweld niet
opgewassen, waardoor de eerste eindstand van 9-1 op het scorebord kwam te staan.
In ons tweede team hadden wij naast teamcaptain Jon de Lange de jonge garde bestaande uit
Robbert Taalen en Stefan Zwarthoed opgesteld. Robbert wist in zijn eerste partij Coen met 9-11, 1113 en 9-11 te verschalken maar daarna was voor hem de koek op. Stefan verloor zijn eerste twee
partijen kansloos om in zijn laatste partij tegen diezelfde Coen in 5 games met 6-11in de laatste game
een puntje binnen te halen. Jon won van Coen en John in 5 games maar moest met 11-8, 5-11, 11-7,
8-11 en 11-2 in Kees zijn meerdere erkennen. Met 6-4 was het verlies beperkt maar leek de beker in
de verste verte niet voor het grijpen.
Dan moest het derde team bestaande uit Kees Plat, Theo Kemper en Jaap Karregat het gaatje maar
gaan dichten. Ook zij kwamen echter van een koude kermis thuis. Zowel Kees als Theo bonden
alleen Pascal aan de zegekar en gezamenlijk wonnen zij het dubbelspel. Jaap, die zijn nachtelijke
escapades nog niet te boven was gekomen, verloor al zijn partijen kansloos waardoor de overwinning
van 7-3 bij Stedebroec kon worden bijgeschreven.
Het vierde team, bestaande uit Krelis Kwakman, die na maandenlange afwezigheid zijn rentree
maakte, Simon Jonk en Jacques van Westen moest het opnemen tegen een viermans formatie
bestaande uit Sjaak, Tom, Michel en Kees. Krelis speelde alsof hij nooit was weggeweest. Hij won al
zijn partijen waarbij hij het alleen tegen Tom zwaar had, maar na vijf games kreeg hij hem toch op zijn
knieën. Ook Simon moest tegen Tom tot het gaatje maar met 11-13 in de vijfde game bleef hij aan de
goede kant van de streep. Simon wist tegen angstgegner Sjaak het geduld te bewaren waardoor de
lange noppen van Sjaak niets konden uitrichten en hij met 0-3 afgetekend won. De twee overige
partijen wist Simon ook in winst om te zetten. Jacques volgde het goede voorbeeld van Krelis en
Simon door ook al zijn vier partijen te winnen, waarbij hij zelfs geen game hoefde af te staan. Met 012 werd de stand bijna gelijk getrokken.
Jean-Paul van Westen, Jack Groot en Cor Maas verdedigden onze clubkleuren in het vijfde team.
Ook zij troffen vier tegenstanders te weten Mariska, Rob, Miranda en Marco. Jean-Paul kende een
valse start door met 11-7, 11-5 en 11-7 van Rob te verliezen, maar herstelde zich daarna goed door
zijn overige drie partijen in winst om te zetten. Jack won zijn eerste drie partijen maar verloor zijn
laatste tegen Marco. Cor won tweemaal in vijf games en tweemaal in drie games waarbij de winst op
Mariska met 6-11, 2-11 en 2-11 wel heel erg overtuigend was. Blijkbaar gaf de steun van zijn
meegereisde vrouw Diane hem vleugels en met een eindstand van 2-10 werden goede zaken
gedaan.
Frans Brocken en Jan Mooijer moesten het met zijn tweetjes opnemen tegen Ben, Pieter en Frans.
Met 7-11, 8-11 en 9-11 won Frans van zijn naamsgenoot. Jan wist al zijn partijen in winst om te
zetten maar daarvoor moest alles wel uit de kast. Met 11-13, 7-11, 11-5, 13-11 en 19-17(!!) werd het
super spannende dubbel gewonnen en werd een 3-4 overwinning behaald. Met 27-34 was het pleit
bijna in ons voordeel beslecht.
Jos Steur, Lia van Westen en invalster Sandra Oud moesten het opnemen tegen het damesteam.
Tiny, Emmy en Atie waren tot de tanden gewapend en zouden het verschil wel even goed maken.
Sandra verloor al haar partijen. Zowel Lia als Jos verloren in vijf games van Atie. Gelukkig wisten zij
wel Tinny en Emmy aan hun zegekar te binden maar verloren zij met 13-11, 11-9 en 11-9 het dubbel.
Met een eindstand van 6-4 bleek de overall eindstand 34-38 te zijn.
Nadat iedereen lekker had gedoucht, werd een overheerlijk Italiaans buffet geserveerd waar iedereen
zich aan te goed kon doen. Nadat Kees Bakker en onze voorzitter Jacques van Westen de uitslagen
bekend hadden gemaakt, werd de wisseltrofee onder luid gejuich overgedragen aan Victory`55.
Daarna was het nog goed toeven in de gezellige kantine en werd om half één begonnen met het
afscheid nemen van onze gasten. Om één uur stapte men moe maar voldaan in de bus. Iedereen had
wel zijn laatste oortje versnoept en mijmerende weg wist onze chauffeur ons weer veilig in Volendam
af te zetten. In 2011 komen de Westfriezen weer naar Volendam en zij zullen er alles aan doen om de
bokaal weer in hun bezit te krijgen.
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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 Darttoernooi ‘Cup de Gras’ georganiseerd. Na het overlijden van Tom Kakes vorig jaar is besloten om de
naam van Tom voortaan aan het toernooi te verbinden zodat het nu het Tom Kakes toernooi heet. Er
was dit jaar een ietwat tegenvallende opkomst, maar ondanks het beperkte aantal van 40 deelnemers
was het een super gezellige dag. 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.

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 enkele wandeltochten. Dit jaar stond de tweedaagse
wandeltocht door Waterland gepland in het weekend van 16 en 17 mei. De “Schemerpit” werd
omgetoverd tot een gezellig onderkomen alwaar de wandelaars zich te goed konden doen aan koffie,
broodjes en frisdrank, dankzij de vrijwilligers die hun diensten aangeboden hadden en die er voor dag
en dauw voor zorgden om de zaak op orde te brengen en alle bezoekers tot ‘s avonds laat op hun
wenken bedienden.
Ook dit jaar was de wandeltocht een succes. Mede door het prachtige weer waren er een record
aantal deelnemers (maar liefst 1660 mensen hadden zich aangemeld) 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.
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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.

3.12 Eindstanden najaarscompetitie 2009
per‐
ge‐
SENIOREN 2.05

speeld

ge‐
punten

Naam speler

cen‐

speeld punten

tage

VICTORY`55 1

10

78

KWAKMAN CEES

21

21

100%

TAZANO 1

10

63

GUYT MICHEL

27

20

74%

ZTTC 5

10

46

LANGE DE JON

18

13

72%

SPAARNE 1

10

44

PLAT EDY

21

13

61%

US 9

10

35

HTC

10

24

THE VICTORY 2

10

77

KEMPER THEO

26

14

53%

HTC 3

10

59

BUIJS RICHARD

30

13

43%

AMSTERDAM `78 4

10

53

KLEPPER COR

0

0

0

ASSV 2

10

42

KWAKMAN KRELIS

0

0

0

VICTORY`55 2

10

40

VLAANDEREN VAN LEON

0

0

0

US 10

10

29

10

80

KARREGAT EDWIN

15

10

66%

SENIOREN 2.04

SENIOREN 2.07
NIEUW VENNEP 2
US 8

10

62

PLAT CEES

23

9

39%

VICTORY`55 3

10

44

WESTEN V JACQUES

26

10

38%

TSTZ HAARLEM 3

10

44

JONK SIMON

16

2

12%

ZTTC 4

10

37

CASTRICUM 1

10

33

VICTORY`55 4

10

91

ZWARTHOED STEFAN

23

23

100%

NOOTWHEER 5

10

54

KARREGAT JAAP

17

16

94%

FORBO 1

10

48

TAALEN ROBBERT

15

13

86%

FUSIA 3

10

40

GROOT JACK

21

18

85%

HEEMSKERK 2

10

39

WESTEN V JEAN‐PAUL

11

9

81%

CASTRICUM 3

10

28

10

70

MEEDER PIET

27

13

48%
44%

SENIOREN 4.08

SENIOREN 4.10
CASTRICUM 2
TEMPO‐TEAM 7

10

62

COR MAAS

9

4

JOVO 6

10

57

JONK SIEM

27

11

40%

ZTTC 8

10

52

HOOGLAND THEO

12

4

33%

VICTORY`55 5

10

38

BROCKEN FRANS

9

0

0%

RAPIDITY 8

10

21

WESTEN VAN LIA

0

0

0%
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3.13 Eindstanden voorjaarscompetitie 2010
per‐
ge‐
Senioren 1. D

speeld

ge‐
punten

Naam speler

cen‐

speeld

punten

tage

HTC 2

10

69

KWAKMAN C.

24

19

79%

A‐MERK 1

10

64

LANGE J DE

18

11

61%

STEDE BROECK 3

10

52

GUYT M

18

9

50%

VICTORY`55 1

10

51

PLAT E

24

4

16%

JOVO 1

10

36

OLYMPIA 2

10

28

HTC 3

10

73

PLAT K

27

18

66%

US 6

10

60

KARREGAT E

12

8

66%

AMSTERDAM`78 5

10

59

WESTEN VAN J

21

10

47%

VICTORY`55 2

10

48

JONK S

26

4

15%

DOKO 1

10

36

HBC 5

10

26

VICTORY`55 3

10

64

KEMPER T

30

25

PATRIOS 1

10

62

KWAKMAN K

18

11

61%

TAZANO 96 3

10

49

BUIJS R

24

14

58%

JOVO 4

10

47

WESTEN VAN J‐P

18

8

44%

CASTRICUM 2

10

45

ORANJE ZWART

10

43

VICTORY`55 4

10

73

KARREGAT J

24

20

83%

GTTC HAARLEM 2

10

67

ZWARTHOED S

24

18

75%

TEMPO TEAM 6

10

51

TAALEN R

21

14

66%

DE VOLEWIJKERS 1

10

37

GROOT J

21

13

61%

FLITS 1

10

37

VDO 2

10

35

Senioren 2. G

Senioren 3. J
83%

Senioren 3. O

Senioren 4. K
TSTZ HAARLEM 6

10

72

MOOIJER J

3

3

100%

TSO 3

10

59

MEEDER P

24

15

62%

FUSIA 3

10

58

MOLENAAR B

15

8

VICTORY`55 5

10

34

JONK S

6

3

53%
50%

GSV HEEMSTEDE 1

10

31

MAAS C

21

10

47%

TEMPO TEAM 10

10

26

BROCKEN F

6

0

0%

WESTEN VAN L

3

0

0%

26

4
4.1

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2009-2010
Voorwoord

De najaarscompetitie (2009) begon eigenlijk met een valse start. Hoe dat zo? Na de
voorjaarscompetitie is er een gesprek geweest met de spelers van het 2 e team. Jim Plat en Tom Jonk
waren op het eind van de voorjaarscompetitie al uitgestapt. In een gesprek met Barry Molenaar,
Danny Tuyp en Jon Zwarthoed is toen de intentie uitgesproken om in de najaarscompetitie door te
gaan als team. Bij aanvang van de najaarscompetitie bleek dat Jon Zwarthoed toch op andere
gedachte was gekomen, en geen deel meer wilde uitmaken van het team. Ga dat maar aan de bond
vertellen! Terwijl de indelingen al gemaakt zijn en de competitie kon beginnen. Maar ja met 2 spelers
kun je geen team op de been houden. Dus terug trekken was de enige oplossing. Lekker voor de
naam van de vereniging, sportief en financieel gezien een aderlating. Jammer dat dit soort dingen
kunnen gebeuren.
Terug kijken op alweer 2 competities met op dit moment slecht 2 teams in de competitie.
Om competitie spelen mogelijk te maken moet er buiten de spelers om ook het een en ander
gebeuren. Zo moet de kantine op tijd geopend worden. Voor het openen kunnen we gelukkig een
beroep doen op Affien Hoogland. Zij is een vaste waarde geworden voor het openen, waar we heel
blij mee zijn. Een ander opvallende verschijning is de “Froek” altijd aanwezig tijdens de uit en de thuis
wedstrijden. Als begeleider van onschatbare waarde, de man reist stad en land af met zijn jongens.
En met het land noem ik maar bijv. ff naar Helmond of Schiedam op je vrije zaterdag. Een onmisbare
schakel voor het 1e team!!
Het 1e team die het in de hoofdklasse tijdens de najaarscompetitie erg goed deed. Met geringe
achterstand net geen kampioen werd. Hoewel het team geen kampioen geworden was werd toch
besloten om de stap naar de landelijke competitie te maken. Dat was in het begin wel even wennen.
Alles gaat sneller en tactische gezien waren de tegenstanders beter dan in de hoofdklasse. Een
seizoen om even te wennen zullen we maar zeggen. Komend seizoen gaan we er weer tegen aan.
Het 2e team bestaat uit nieuwkomers in de competitie. Dat is altijd even wennen. Ondanks dat zijn de
resultaten goed te noemen. Redelijke persoonlijke scores, en belangrijk de jongens werden niet van
tafel geveegd. Een pluim voor dit jonge team dat zelf hun vervoer regelde. Dat geeft hoop voor de
komende competitie.
Wat niet onvermeld mag blijven is de inmiddels vaste keuze van de tafeltennisbond om Frank
Zwarthoed en Gerry Kluessien te selecteren voor het N.K. Ook dit jaar behoorde zij tot de
genomineerde. Helaas voor beide is de late mededeling van de bond dat er voor eigen vervoer
gezorgd moest worden. Dit kon op zo’n kort termijn (3 dagen voor aanvang) niet meer geregeld
worden.
Mooi was de inzet tijdens de Deen actie vele jeugd spelers deden daar aan mee. Zelf een Bap kon
het niet laten en deed mee.
Al met al een leuk seizoen

4.2

Ontwikkelingen jeugdafdeling:

Hoewel misschien niet voor iedereen zichtbaar zijn er toch wel ontwikkelingen. De N.T.T.B. stelde in
haar toekomstvisie dat ieder vereniging met jeugd een geschoolde trainer moest hebben. Wij hadden
die op dat moment niet. Gelukkig wilde Jean Paul v Westen aan de opleiding jeugdtrainer deelnemen.
Heel blij zijn wij met deze keuze en geweldig dat Jean Paul dit wilde doen. Dit ondanks zijn al heel
drukke studie! Jean Paul perfect, we hopen nog lang van je opgedane kennis gebruik te mogen
maken.
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4.3

Eindstanden najaarscompetitie 2009

Hoofdklasse promotie
Vereniging

Persoonlijke resultaten
Gespeeld

Punten Naam

Gespeeld

Gewonnen

Percentage

Stede Broec 1

9

58

Gerry Kluessien

26

19

Victory ’55 1

9

57

Frank Zwarthoed

26

18

69%

HTC 2

9

48

André de Boer

26

10

38%

HBC 1

9

43

e

5 klasse eindstand
Vereniging

73%

Persoonlijke resultaten
Gespeeld

Punten Naam

Gespeeld

Gewonnen

Percentage

The Victory 4

10

71

Mark Schokker

20

12

60%

De Volewijckers 1

10

61

John Bond

23

12

52%

TSTZ Haarlem 3

10

46

Mitchell Jonk

23

9

39%

Victory '55 3

10

43

Ryan Loch

21

2

9%

HBC 7

10

41

HBC 9

10

38

4.4

Eindstanden voorjaarscompetitie 2010

Landelijk C eindstand
Vereniging

Persoonlijke resultaten
Gespeeld

Punten Naam

Gespeeld

Gewonnen

Percentage

Stiphout 1

10

70

Frank Zwarthoed

29

14

St.Hoger/TSB 2

10

61

Gerry Kluessien

29

11

38%

Rijnsoever 1

10

48

André de Boer

29

5

17%

Scyedam 2

10

46

Victory ’55 1

10

39

Stede Broec 1

10

36

e

5 klasse eindstand
Vereniging

48%

Persoonlijke resultaten
Gespeeld

Punten Naam

Gespeeld

Gewonnen

Percentage

Nieuw Vennep 3

8

60

John Bond

20

12

60%

HBC 8

8

44

Mitchell Jonk

20

12

60%

Victory ’55 2

8

43

Mark Schokker

11

6

54%

HBC 10

8

30

Ryan Loch

18

6

33%

AMVJ 3

8

23

Eindelijk vakantie
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4.5

Vervoer

Met het vervoer waren er dit jaar weinig tot geen problemen. Froek Zwarthoed verzorgde met liefde
voor het team alle uitwedstrijden van het 1 e team. Het 2e team had soms wat aansporing en
herinnering nodig, maar uiteindelijk zijn daar ook alle wedstrijden gewoon bezocht door ouders die
om beurten reden. We hopen dat de ouders ook volgend seizoen weer enthousiast genoeg zijn om
hun kroost te rijden en aan te moedigen!

4.6

Nationaal klassen tafeltennis kampioenschap Eindhoven

Op zaterdag 6 maart 2010 werd het Jeugdklassen tafeltennistoernooi weer gehouden in Eindhoven.
Net zoals als het jaar daarvoor worden door de Nationale Tafeltennisbond spelers geselecteerd die
op basis van hun prestaties (percentages) van het afgelopen seizoen hoog scoren. Dit jaar werden
voor dit toernooi Frank Zwarthoed en Gerry Kluessien uitgenodigd. Het vervoer van deze happening
wordt doorgaans door de NTTB afdeling Holland Noord verzorgd. Een bus stopt dan op diverse
locaties in Noord-Holland en rijdt dan door naar Eindhoven. Dit jaar werd echter door het
afdelingsbestuur enkele dagen voor de aanvang besloten om dit niet te doen. Door dit besluit
kwamen veel verenigingen in Noord-Holland in de problemen met het vervoer. Zo ook onze
vereniging. Na diverse inspanningen van het jeugdbestuur is er daarom in gezamenlijk overleg met
de 2 deelnemers besloten om van deelname van het toernooi af te zien. Het niet deelnemen aan het
toernooi en de besluitvorming op korte termijn van het afdelingsbestuur is voor het jeugdbestuur aan
leiding geweest om het ongenoegen te uiten over deze gang van zaken.

4.7

Clubkampioenschappen / Handicaptoernooi

Op zaterdag 17 oktober 2009 hadden zich 10
jeugdspelers aangemeld om te strijden voor het
clubkampioenschap.
Er
werden
2
poules
samengesteld waarbij in de 1 e poule alle
competitiespelers waren in gedeeld en in de 2 e poule
de recreanten. De uiteindelijke poulewinnaars
kwamen elk tegen de nummers twee in de andere
poule uit in een kruisfinale. Winnaar Gerry Kluessien
speelde tegen Marks Schilder en won ruim (11-4,
11-7, 11-6). Ook Frank Zwarthoed was te sterk
tegen Robin Zanden (11-8, 11-7, 11-8). De
verliezende spelers gingen vechten om de derde
plek en dat het spannend was mag duidelijk zijn.
Uiteindelijk wist Robin de winst te pakken in een
mooie partij tegen Mark Schilder (11-7, 11-9, 11-7).
In de finale van de jeugdkampioenschappen kon 4-1: vlnr: Gerry Kluessien, Frank Zwarthoed
Gerry Kluessien eindelijk zijn ware karakter tonen. In
en Robin van Santen
een mooie finale was Gerry duidelijk heer en
meester en mag zich met recht dit jaar de jeugdkampioen van de vereniging noemen.(11-8, 11-7, 115).
Voor het handicaptoernooi was er in het voorjaar echter minder animo. Buiten de 3 vaste deelnemers
(de heren van het 1e jeugdteam) waren er zeer weinig inschrijvingen. Om het spelplezier van deze
mannen niet te bederven is er daarom besloten om deze deel te laten nemen aan het senioren
toernooi (handicaptoernooi).Voor het aankomende seizoen zal het jeugdbestuur wederom trachten
om deze toernooien te organiseren. We zullen de data zo snel mogelijk vast leggen en uitdragen
omdat de jeugd tegenwoordig een heel druk bestaan hebben.
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4.8

Jeugdtraining

Het afgelopen jaar kon er gelukkig weer van diverse kanten tijd vrij gemaakt worden om de
jeugdtrainingen op de donderdagavond te kunnen blijven geven. Michel Guyt en Jean-Paul van
Westen wisselden elkaar daarom af of waren samen aanwezig om de jongens op te kunnen vangen.
Gemiddeld kwamen er elke week toch wel zestien jeugdleden opdraven om even lekker een balletje
te slaan.
Als gevolg van wangedrag is de zaal een keer dicht gegooid en er zijn enkele jongens naar huis
gestuurd. Dit soort maatregelen was helaas nodig om de orde te kunnen handhaven. Al met al was
het een leuk seizoen met meer dan voldoende opkomst, we hopen dat we dit kunnen volhouden.
Kees Kwakman had dit jaar weer tijd om op de dinsdagavond te trainen met de competitiespelende
jeugd. Het kwam er misschien niet helemaal uit in de competitie omdat het tussen de oren niet altijd
goed zit, maar er is een duidelijke groei te zien bij alle spelers. De uurtjes contra en figuurtjes slaan,
gepaard met een hoop gemekker werpen toch hun vruchten af. We hopen dat dit volgend seizoen
weer mogelijk is. De jeugd was in ieder geval heel enthousiast! Dit was te merken aan de
woensdagavondtraining voor de senioren waarbij het eerste jeugdteam ook niet weg te slaan was.
Voor volgend seizoen is het nog niet helemaal duidelijk hoe we de avonden gaan indelen. Wellicht
komt er hulp van de leden van het 4 e seniorenteam die naar verluid om beurten de zaal een avondje
open willen houden. Het zou mooi zijn als dit door gaat, vele handen maken immers licht werk.

4.9
4.9.1

Toernooien
Basisschool kampioenschappen jongens groepen 7

In “De Schemerpit” vond op dinsdagmiddag 23 februari 2010 een schooltafeltennistoernooi plaats
voor zes teams van de jongens groep 7.
Omdat één team afgevallen was, waren er 18 jongens die achter de tafeltennistafels plaatsnamen om
uit te maken welke school het beste kan “pingpongen” van Volendam.
Na een enerverende strijd werd de Kennedyschool 1 e voor de Petrusschool (2e) en de Springplank
(3e).
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4.9.2

Basisschool kampioenschappen jongens groepen 8

Na de jongens van groep 7 was het op donderdagmiddag 25 februari 2010 de beurt aan de jongens
van groep 8 om te strijden om het Schooltafeltennis kampioenschap van Volendam. In totaal kwamen
er 18 deelnemers in actie.
Na een lange middag tafeltennissen reikte Theo Hoogland de bekers uit.
Uitslag: 1) Jozefschool A, 2) Petrusschool, 3) Kennedyschool, 4) De Springplank, 5) Jozefschool B, 6)
De Blokwhere.

4.10 Deen sponsoractie
Na een kort beraad van het bestuur werd er dit jaar wederom weer in geschreven voor de Deen
sponsoractie, ondanks de malaise van de voorgaande jaren. Vanwege het grote aantal inschrijvingen
werd er geloot welke verenigingen er mochten deelnemen en in welke filiaal. Onze vereniging werd
uitgeloot en mocht deelnemen in het filiaal de Stient, wat toch bekend staat als een locatie waar veel
sponsormuntjes te verdienen valt. In samenspraak met de filiaalmanager werd er besloten om op
zaterdagmiddag 17 april 2010 een demonstratie te geven in het filiaal om zo onze vereniging te
promoten. Met veel enthousiasme werd er een tafeltennistafel naar de locatie gebracht, jeugdleden
gecharterd om te komen spelen en vrijwilligers bereid gevonden om het geheel te begeleiden. Na een
koude start, de jeugdleden die zouden komen lieten het afweten, werd het toch een groot succes. Na
veel telefoontjes en de competitiespelende jeugd die na de wedstrijd ook direct naar de Stient
kwamen waren er uiteindelijk toch 8 jeugdleden, die de vereniging wilden promoten. Het
enthousiasme werd zo groot dat zelfs het winkelend publiek en de managers van Deen ook een
balletje gingen slaan. En na een potje dubbel met Wim Kwakman kon de sfeer helemaal niet meer
stuk. De actie van die dag bleek niet voor niets, die week hadden wij namelijk de meeste munten
ingezameld van alle deelnemers. De deelnemende jeugdleden werden vanwege hun inzet en
deelname na afloop getrakteerd op een patatje.
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4-2: Wim Kwakman was zelf in 'de Stient' onverslaanbaar!

Door de inzet van het gehele bestuur en een aantal vrijwilligers is de sponsoractie van Deen een
succes geworden. Wij hopen dat we volgende jaar wederom deze kans krijgen en danken ‘buurman’
Theo Molenaar (buurman van de familie van Westen) voor het beschikbaar stellen van zijn
tafeltennistafel.

4.11 Toekomst
Wat willen we? Een 3e team erbij zou erg mooi zijn. Mogelijk dat er rond Sjakie, (wie kent hem niet!)
een team gemaakt kan worden. Doorstroom naar de senioren zit er qua leeftijd op dit moment nog
niet in. Mooi zou zijn als de training blijft zoals die nu is. Maar ook dit valt en staat met vrijwilligers,
die het prive steeds drukker krijgen. Handhaven van wat we nu doen en rustig doorgaan is op dit
moment het enige.

Het jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of andere wijze zijn of haar bijdrage
heeft geleverd!
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5
5.1

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2009-2010
Inleiding

We kunnen terugblikken op een redelijk financieel resultaat. We sluiten af met een winst van € 5.276.
Het resultaat is beïnvloed door de dotatie aan de voorziening onderhoud clubgebouw ad. € 7.500.

5.2

Toelichting op de jaarrekening 2009-2010

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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6
6.1

SPONSORING
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.
Helaas hebben er een aantal (3) sponsors opgezegd 1 en hebben 2 sponsors niet betaald ondanks
het verzenden van diverse betalingsherinneringen 2 . De economische recessie heeft kennelijk ook
gevolgen voor onze financiële positie. Gelukkig hebben we ook een tweetal nieuwe sponsors mogen
begroeten 3 . Een overzicht van deze sponsors volgt in punt 2.2 van dit verslag.

6.2

Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors

SOORT

NAAM

ADRES

PC

PLAATS

bordsponsor

Kitbedrijf Batti

Schoolstraat 10

1131 CL

Volendam

bordsponsor

Rijwielhandel Bruin Bien

Plutostraat 40 B

1131WG

Volendam

bordsponsor

Bond & Runderkamp Totaalbouw Volendam

Postbus 232

1130 AE

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
Volendam

SPONSOR

bordsponsor

Stucadoorsbedrijf Euro Stuc Combinatie

Julianaweg 141/S

1131DH

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

Aannemingsbedrijf KBK Bouw BV

Morseweg 1

1131PE

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 / &

Voorland 11

Garnalengroothandel
bordsponsor

Administratiekantoor Hein Koning CB

Julianaweg 224/B

1601 EZ

Enkhuizen

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

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

1

(Schildersbedrijf Plat en Plat B.V. / Sporthuis Theo Tol en Tuijps Tegels Sanitair en Keukens BV).
(Hotel Cafe Restaurant Spaander en Rojo).
3
(Bond & Runderkamp Totaalbouw Volendam en Aannemingsbedrijf KBK Bouw BV).
2
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SOORT

NAAM

ADRES

PC

PLAATS

SPONSOR
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

bordsponsor

Makelaars- & Assurantiekantoor Steur

Julianaweg 73

1131DG

Volendam

bordsponsor

Plaatwerkindustrie Tol BV

Christiaen Huygensstraat 15

1131VB

Volendam

bordsponsor

Tol & Schilder Food en Non Food

Morseweg 55

1131PH

Volendam

bordsponsor

Tol Stein Verzekeringen

Julianaweg 258

1131NX

Volendam
Volendam

bordsponsor

Verzekeringen Unive Stellingland

Schoolstraat 1

1131CK

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.

7
7.1

LEDENADMINISTRATIE
Samenstelling ledenbestand en overzicht contributieontvangsten

Het afgelopen seizoen laat een lichte daling (-5) zien van het ledenaantal. Per 30-4-2010 hebben wij
132 leden. Helaas zijn er een aantal leden 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.
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7.2

Contributie seizoen 2009-2010

De vereniging hanteert de volgende tarieven:
GROEP
Competitiespelende senioren
Recreanten
65+ -ers
Steunende leden
Jeugdleden

CONTRIBUTIE
90,00
70,00
35,00
25,00
50,00

De tarieven zijn verwerkt in de aan u toegezonden acceptgirokaarten.
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8

Slotopmerkingen

Gelet op de houdbaarheidsdatum van het materiaal is het misschien voor sommigen onder ons
handig om toch maar een nieuw batje aan te schaffen. Bij dezen alvast een voorzetje.

Tot slot wens ik alle leden en sponsors een prettige vakantie toe en wellicht tot ziens in het volgende
seizoen.
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9

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

Telefoonnummer.

email

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Ledenadministratie:

Jacques van Westen

De Kust 6
Donata Steurhof 151

1132 KE Volendam
1132 DG Volendam

(0299) 361293
(0299) 366104

Leendert Spaanderlaan 57
Leendert Spaanderlaan 57

1132 BP Volendam
1132 BP Volendam

(0299) 362519
(0299) 362519

j.van.westen3@kpnplanet.nl
sjonk@quicknet.nl
tjt.kemper@wanadoo.nl
tjt.kemper@wanadoo.nl

Jeugdbestuur:
Jeugdbestuur:
Jeugdbestuur:

Piet Meeder
Jon de Lange

Achterhaven 27
Schoener 21

1135 XR Edam
1132 GH Volendam

(0299) 372545
(0299) 320767

Jean Paul van Westen

De Kust 6

1132 KE Volendam

(0299) 361293

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:
Evenementencommissie:
Evenementencommissie:
Evenementencommissie:
Evenementencommissie:

Frans Brocken
Piet Meeder,
Crelis Kwakman
Kees Plat
Cor Klepper

Sijmen Grootstraat 8
Achterhaven 27
De Kust 13
Dijkkavel 9
W. Nieuwenkampstraat 15

1135 HM Edam
1135 XR Edam
1132 KA Volendam
1132 JP Volendam
1132 XE Volendam

06 40155917
(0299) 372545
(0299)-369019
(0299)-365849
(0299)-365606

Simon Jonk
Theo Kemper,
Theo Kemper,

p.meeder@telfort.nl
jdelange@quicknet.nl
j.van.westen3@kpnplanet.nl

frans.brocken@versatel.nl
p.meeder@telfort.nl
kwakpok@hetnet.nl
cam.plat@versatel.nl

