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Uitnodiging aan de leden van  
tafeltennisvereniging Victory’55  

tot het bijwonen van de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op: 

 
Vrijdag 22 juni 2012 om 20:00 uur in onze 

eigen accommodatie “De Schemerpit”.  
 

1 Agenda 

 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2011.  
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de jeugdcommissie. 
5. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Lia van Westen-Karregat, Sijmen 

Runderkamp en Sander Zwarthoed. 
6. Verslag van de penningmeester. 
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. Lia van Westen-Karregat is aftredend en niet 

herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering verkiesbaar stellen. 
8. Huldiging van de jubilarissen. Wim Kwakman en Kees Plat zijn beiden 40 jaar lid van onze 

vereniging. De aanwezigheid van de jubilarissen wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld. 
9. Huldiging van de kampioenen van zowel de senioren  als de junioren.  Zie hiervoor de 

eindstanden van de najaarscompetitie 2011 en de voorjaarscompetitie van 2012. De 
aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur zeer op 
prijs gesteld. 

10. Bestuursverkiezingen. Simon Jonk, Piet Meeder en Jacques van Westen zijn aftredend maar 
stellen zich wel herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het 
Bestuur aanmelden. Daarnaast heeft Jon de Lange aangegeven zich om persoonlijke 
redenen te moeten terug trekken uit het jeugdbestuur, hoewel zijn officiële bestuurstermijn 
nog niet verstreken is. Het Bestuur heeft een aantal leden benaderd met het verzoek zich 
beschikbaar te stellen. Frank Zwarthoed heeft aangegeven, mits er zich geen andere 
kandidaten aanmelden, zich beschikbaar te willen stellen. Andere kandidaten kunnen zich 
uiteraard ook 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 vrij dag 24 juni 2011. 

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

2.1 Opening 

Om 20.00 opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering en heet 
iedereen van harte welkom. Dit jaar hebben veel leden de moeite genomen om op de hoogte te 
blijven van het reilen en zeilen van onze vereniging. Met de aanwezigheid van 38 leden was de 
opkomst heel hoog te noemen. Zonder afzeggingen was het voltallige bestuur aanwezig. Leden die 
zich vooraf hadden afgemeld waren: Lia van Westen (personeelsuitje), Jean-Paul van Westen (werk) 
en Mark van Westen (school). 
We kunnen terugkijken op een sportief geslaagd seizoen. Er hebben op zich geen spannende zaken 
voorgedaan. Goed nieuws is dat er volgend seizoen een seniorenteam bij komt. De twee jeugdteams 
hebben het goed gedaan. Het eerste team werd kampioen in de hoofdklasse en handhaafde zich 
knap in de landelijke klasse C. Het tweede werd dik kampioen in de vijfde klasse en mocht zelfs een 
klasse overslaan. Dank aan de chauffeurs die er voor hebben gezorgd dat de jeugdteams op de plek 
van bestemming kwamen en een speciaal woord van dank aan Froek Zwarthoed die het eerste 
jeugdteam het hele seizoen heeft gereden en begeleid. Ook dank aan Aaffien en Theo Hoogland die 
bijna elke thuiswedstrijd van de jeugd op zaterdag de kantinedienst voor hun rekening namen met 
ondersteuning van een aantal overige leden. Ook een speciale vermelding aan het adres van de 
bappen die dit jaar het scholieren toernooi weer hebben georganiseerd en in goede banen geleid. 
Hartelijk dank hiervoor. 
Het afgelopen seizoen kwam ook onze website in de lucht. Dank aan Piet Meeder die hierin een grote 
rol heeft gespeeld. Theo Kemper heeft er voor gezorgd dat bijna ons hele foto arsenaal op deze site 
te zien is. Ook het jaarverslag was dit keer digitaal te bekijken, alleen voor de oudere leden onder ons 
zonder computer was er nog een verslag in boekvorm beschikbaar. 

2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24  juni 2011 

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen: 
Blz.11 . Teamindeling. Jacques merkt op dat de teamindeling ondanks de degradatie van het tweede 
team hetzelfde blijft als vorig jaar. Door de teamrating blijft het tweede team gewoon 2e klasse spelen. 

2.3 Verslag van de secretaris 

Blz 12.  Openstelling kantine . Wim Kwakman vraagt zich af of er opvolgers zijn voor de huidige 
mensen die de kantine iedere dag openstellen en beheren, mochten die onverhoeds wegvallen. Het 
bestuur zal hier aandacht aan besteden want regeren is vooruitzien. 
  
Blz 16.  Toernooien . Wim wil de data vastleggen voor de toernooien want hij vindt één toernooi per 
seizoen maar karig. Zodoende wordt het handicap toernooi vastgelegd op 14 oktober. De datum van 
de clubkampioenschappen zal te zijner tijd worden bepaald. 
 
Blz 18.  Nieuwsverzorging . Wim wil dat de datums van de bestuursvergaderingen in de Nivo worden 
vermeld (volgens Richard gebeurt dit al!). Wim zou verder graag zien dat de verslagen van 
wedstrijden en andere bijzonderheden ook via andere media (streekbladen, kabel) worden 
gepubliceerd. Deze wens stuit op tegenspraak, want via de Nivo en onze website komt het nieuws bij 
voldoende mensen onder de aandacht. Wim is ook teleurgesteld over de vermelding in het 
jaarverslag over het scholierentoernooi en hij vraagt zich af wat er nog meer wordt georganiseerd 
voor de jeugd naast de competitie. Het bestuur merkt op dat naast de competitie toernooien worden 
gehouden en er wordt gedacht aan een onderlinge competitie. Verder worden er zoveel mogelijk 
initiatieven ontplooid om jeugdleden aan te trekken. 
Edwin Karregat merkt op dat het imago van de vereniging een nieuwe impuls nodig heeft. Volgens 
Froek werkt het ook niet mee dat er heel veel toernooien voor scholieren georganiseerd worden. Dit 
wordt allemaal bij de leerkrachten neergelegd en daardoor is er bij zowel de leerkrachten als de 
leerlingen weinig animo. De jeugd zou eigenlijk persoonlijk benaderd moeten worden. 
 
Blz 23.  Jeugdtraining . Jacques verzoekt de aanwezige leden om assistentie te verlenen bij de 
jeugdtrainingen. Jean-Paul zal hiervoor in de nabije toekomst geen tijd meer voor vrij kunnen maken. 
 
Voor het prachtige verslag wordt de maker met een applaus bedankt (Simon Jonk). 
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2.4 Verslag van de jeugdcommissie 

Alles is eigenlijk al in de voorgaande discussie besproken dus voor de makers van het verslag van de 
jeugd wordt geapplaudisseerd. De jeugdcommissie en het bappenteam worden bedankt voor hun 
inzet voor de jeugd van onze vereniging. 
 

2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 

Bij de jeugd zijn dit jaar beide teams kampioen geworden en kregen daarvoor een mooi aandenken. 
Bij de senioren behaalde alleen het 5e team het kampioenschap in de vierde klasse en zij zijn 
gehuldigd met een beker. 
 
Dit jaar waren er ook meerdere jubilarissen. Richard Buijs en Andre Mooijer zijn allebei 40 jaar lid van 
onze vereniging. Frans Brocken is alweer 25 jaar lid. Zij werden allen naar voren geroepen om 
gehuldigd te worden met een mooie herinneringsplaquette en een bos bloemen. 
Bijzonder dit jaar was het jubileum van Kees de Boer (Brit) en zoon Guido die beiden als steunend lid 
onze vereniging al 25 jaar ondersteunen. Zijn wilden hier verder geen ruchtbaarheid aan geven maar 
wij danken hen voor hun jarenlange steun. 
 

� 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 
Kwakman, Lia van Westen en Sijmen Runderkamp. Jan doet verslag van de controle en geeft aan dat 
de financiële verslaglegging er weer puik uitziet. Hij geeft zijn complimenten voor de grondige 
boekhouding en de degelijke en heldere uitleg van penningmeester Theo Kemper. 
Er kan geconstateerd worden dat wij als relatief kleine vereniging met het ontplooien van de nodige 
activiteiten het hoofd financieel boven water kunnen houden. De penningmeester houdt daar waar 
nodig de hand op de knip en heeft de gehele financiële huishouding van onze vereniging goed voor 
elkaar. Ook de begroting geeft een realistisch beeld. 
De KCC wil onze penningmeester Theo Kemper en zijn echtgenote Trudy (die ook een nadrukkelijk 
ondersteunende rol heeft) complimenteren met de professionele wijze van administreren en 
vastleggen van alle financiële gegevens van onze vereniging, De KCC stelt de vergadering daarom 
voor om de penningmeester decharge te verlenen.  

2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissi e. 

Voor Jan Kwakman zit de 3 jarige termijn erop en is aftredend. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. 
Sander Zwarthoed meldt zich spontaan aan om de plaats van Jan in te nemen en wordt met applaus 
begroet als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

2.8 Verslag van de penningmeester. 

Theo Kemper geeft een toelichting op het jaarverslag.  
 
Door het zeer overzichtelijke en duidelijke verslag waren er deze keer weinig vragen en op - of 
aanmerkingen aan de penningmeester. Hij wordt gecomplimenteerd met het fantastische verslag en 
het vele werk en wordt beloond met een applaus. 

2.9 Bestuursverkiezingen. 

Dit jaar treden drie bestuursleden af te weten Jon de Lange, Jean-Paul van Westen en Kees Plat 
Allen stellen zich ook weer herkiesbaar. Wegens een gebrek aan tegenkandidaten zijn zij met 
instemming van de vergadering weer voor drie jaar herkozen.  
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2.10 Rondvraag. 

Jacques van Westen  
De voorzitter geeft aan dat er bij de rondvraag ook punten van aandacht zijn, zoals vrijwilligers voor 
het vervoer van de jeugd bij uitwedstrijden, de kantinedienst bij thuiswedstrijden in de Schemerpit op 
de zaterdagmorgen en voor de training van de jeugd. Het zou niet altijd van dezelfde mensen moeten 
afhangen. 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: naast Froek Zwarthoed als vaste chauffeur van het 1e team, Michel Guyt, Jacques van 
Westen. 
Voor de kantinedienst melden zich: naast Aaffien en Theo als vaste krachten, Jack Groot, Jan Sier, 
Sander Zwarthoed. Uiteraard zal het jeugdbestuur ook zijn steentje bijdragen. 
Het trainen van de jeugd is 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. Ook 
hebben de jongens van het 4e senioren team aangegeven te willen assisteren bij de jeugdtrainingen. 
De vergadering uit zijn waardering voor deze mensen met een welgemeend applaus. 

 
Kees Kwakman 
Wil graag een jeugdtrainer proberen om de jeugd op een hoger plan te krijgen en de animo te 
verhogen. Het bestuur zal kijken of dit haalbaar is. 

  
Sijmen Runderkamp 
Het hek naast de Schemerpit is volgens Sijmen niet goed geplaatst. Het bestuur stelt dat de 
gemeente de huidige locatie voorlopig heeft bepaald. De definitieve poort wordt te zijner tijd nog 
geplaats.  
Ook wil Sijmen dat de sponsorborden onder de loep worden genomen. Hij vraagt zich af of iedereen 
die een bord in de zaal heeft hangen wel heeft betaald. Volgens penningmeester Theo is alles 
voldaan met uitzondering van degene die hebben opgezegd. Deze borden worden verwijderd zodat 
plaats kan worden gemaakt voor de borden van eventuele nieuwe sponsors. 
 
Edwin Karregat 
Stelt voor de wedstrijdshirts te vervangen door een modernere versie. Dit voorstel wordt met 
instemming begroet (en is intussen al uitgevoerd). 
 
Stelt voor dat de Statuten en het Huishoudelijk reglement opnieuw worden uitgewerkt en op de 
website worden geplaatst. 
 
Is benieuwd wat het standpunt van het bestuur is aangaande het rookbeleid. Het bestuur is voor een 
totaal rookverbod en zal daar ook streng op toe zien. 
 
Vraagt of het niet beter is om de contributie via een automatische incasso te innen en of de 
contributie niet weer een keer verhoogd moet worden. De penningmeester wil uit praktische 
overwegingen de contributie liever op de oude manier blijven innen. Na overleg in de jaarvergadering 
wordt besloten om de contributie te verhogen met € 5. 
 
Tot slot complimenteert Edwin het bestuur met de nieuwe website.  

2.11 Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21:45 uur en bedankt iedereen voor hun komst. Alle 
vrijwilligers worden nog een keer bedankt voor hun belangeloze inzet en het vele werk. Jacques 
wenst allen een prettige vakantie toe. 
 
Na afloop werd er nog druk nagepraat onder het genot van een gratis consumptie. 
 
 
 
Notulist: Simon Jonk 
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2011-2012. 

3.1 Terugblik 

In navolging van de succesvolle jeugdteams uit het verleden, heeft ook de nieuwe generatie jeugd de 
stijgende lijn te pakken. Het eerste jeugdteam werd in de najaarscompetitie gelijk kampioen maar ook 
de andere jongens behaalden goede resultaten. Als gevolg van het door de bappen georganiseerde 
scholieren toernooi, is ook het aantal jeugdleden gestegen. Hopelijk houden we deze stijgende lijn 
vast want de jeugd is immers onze toekomst.  
 
De senioren competitie ging ook dit jaar weer gepaard met ups en downs. 
In de najaarscompetitie 2011 kon één team (team 4) het niet bolwerken. Mede door blessures moest 
het team van Theo, Krelis, Richard en Jean-Paul een stapje terug doen. Dit team kwam dan ook in 
deze samenstelling in de voorjaarscompetitie niet meer aan de start, en werd vervangen door het 
eerste jeugdteam dat dit seizoen voor het eerst bij de senioren uit mocht komen. 
 

 
Verder waren er nog kampioenschappen te vieren bij de overige teams in de voorjaarscompetitie 
zoals is te lezen in het hierna volgende verslag van de gespeelde wedstrijden van seizoen 2011-
2012. Al met al kunnen we terugzien op een geslaagd en gezellig jaar.  
 

3.2 Competitie 

Het 1e team  werd gevormd door Kees Kwakman, Edy Plat, Michel Guyt en Leon van Vlaanderen. Het 
eerste team dat zich vorig seizoen met de hakken over de sloot wist te handhaven, had er dit keer 
minder moeite mee en wist zelfs flierefluitend een fraaie tweede plek te veroveren. Leon nam de 
vrijgekomen plek van Jon over en deed dat met verve (56%). Kees staat nog altijd hoog met zijn 
persoonlijk percentage (86%), terwijl Michel (74%) hem naar de kroon begint te steken. Het eerste 
ziet voor volgend seizoen geen vuiltje aan de lucht al zal Edy (14%) zich in de winterstop dienen te 
bekwamen in het bestrijden van zijn zenuwen wanneer de 11 in zicht komt. 
 
Ook in de voorjaarscompetitie heeft het eerste team een prima prestatie geleverd met wederom een 
fraaie tweede plaats in de poule. Kees wist zelfs van alle spelers het hoogste persoonlijk resultaat te 
behalen (89%). Maar ook Michel en Leon stegen boven zichzelf uit met gemiddeld twee gewonnen 
winstpartijen per week (62%). Jammer dat Edy maar drie partijen (21%) wist te winnen, anders had er 
misschien zelfs meer in gezeten.  
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Het 2e team  was samengesteld uit Kees Plat, Jacques van Westen, Edwin Karregat, Simon Jonk en Jan 
Sier. In tegenstelling tot het vorige seizoen, toen nog tegen de degradatie geknokt moest worden, was het 
tweede met gemak in staat om voor de top te gaan. Alleen het sterke 1e team van Tazano uit Wormer was 
een sta in de weg voor het kampioenschap. Kees was weer als vanouds met een percentage van maar 
liefst 83%. Edwin volgde Kees op de voet en was weergaloos met 9 gewonnen partijen uit 11 wedstrijden 
(82%). Jacques was zoals altijd zeer solide met 48% en zelfs Simon pikte af en toe een partijtje mee. Al 
met al een zeer goed seizoen en een prima prestatie van het tweede team. 
 

 
Kees Plat heeft weer heel wat zweetdruppeltjes achter gelaten! 

 
Met de intentie om nog één keer alles op alles te zetten werd onder aanvoering van Edwin de strijd om het 
kampioenschap aangegaan. Nadat vorig jaar degradatie nog net kon worden ontlopen, lukte het dit keer 
wel om kampioen te worden en dat mag een topprestatie worden genoemd. Mede door een blessure van 
Simon aan het begin van het seizoen moesten de overige spelers alle wedstrijden meespelen en hierdoor 
werden geen onnodige punten meer verspeeld. Jacques presteerde als nooit tevoren (74%) en ook Edwin 
(69%) en Kees (67%) speelden een prima seizoen. Het is voor het eerst sinds bijna tien jaar dat er nu weer 
twee teams in de eerste klasse uitkomen.  
 
Het 3e team , bestaande uit Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen, Jaap Karregat, Jack Groot en Jon de 
Lange, heeft zich met gemak gehandhaafd in de 2e klasse. Met Jon (stapje terug uit het eerste team) 
als versterking gingen de mannen voor het kampioenschap. Dit was echter niet eenvoudig want de 
teams in deze poule waren aan elkaar gewaagd. Jaap had een moeizame start en ook Robbert kon 
zijn faam niet waarmaken. Alleen Stefan (76%) en Jon (73%) konden goed meekomen. Omdat Jack 
slechts twee partijen kon winnen, moest op het laatst worden afgehaakt voor het kampioenschap. 
Toch werd een mooie tweede plaats behaald. Volgend seizoen zal Jack samen met Jean-Paul een 
nieuw team gaan vormen met het eerste jeugdteam die mee gaan draaien in de senioren competitie. 
 
Net als het tweede team had ook team drie zijn zinnen gezet op het kampioenschap. Helaas kwamen 
zij aan het eind slechts twee punten te kort. Dat het kampioenschap kennelijk is gemist door de 
wedstrijd waarbij twee invallers geen punten konden scoren (10-0 verlies), is een extra wrang gelag. 
Jon wist met 77% de hoogste score te behalen op de voet gevolgd door Robbert met 71%. In het 
najaar seizoen zullen de jongens geen steekjes meer laten vallen en zal er gevochten worden voor 
succes bij de volgende poging om kampioen te worden.  
 
Het 4e team  bestaande uit Theo Kemper, Richard Buijs. Krelis Kwakman en Jean-Paul van Westen 
was dit jaar wel erg ongelukkig door het gemis van Richard in verband met zijn buitenlandse trip en 
prompt daarop de blessure van Theo, die na vier wedstrijden uitviel met een tennisarm. Dat daarna 
ook Krelis last kreeg van blessures en Jean-Paul voor zijn werk in Haarlem ging wonen was duidelijk 
meer dan voldoende om het team in deze klasse de das om te doen. Theo en Krelis hebben te 
kennen gegeven een seizoen over te slaan om hopelijk daarna weer fris en fruitig aan de start te 
verschijnen. De plaats van dit team zal zoals hiervoor al is aangegeven worden overgenomen door 
het 1e jeugdteam samen met Jean-Paul en Jack Groot. 
 
Het vierde team, thans bestaande uit Jean-Paul van Westen, Jack Groot, Frank Zwarthoed, Andre de 
Boer en Gerry Kluessien loopt over van talent en het was dan ook niet verwonderlijk dat zij goed mee 
konden komen in de derde klasse. Dat zij echter met groot gemak kampioen zouden worden had toch 
niemand verwacht. Frank, Gerry en Jean-Paul eindigde de competitie in de top drie met hun 
persoonlijk resultaat, waarbij Frank met maar twee verloren partijen op de eerste plaats eindigde. Een 
prima prestatie van de jonge spelers en dat belooft veel voor de toekomst.  
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Voor het 5e team,  bestaande uit Siem Jonk, Piet Meeder, Berry Molenaar en Sander Zwarthoed, was 
na het behalen van het kampioenschap handhaving in de derde klasse de hoogste prioriteit. Het ging 
echter niet gemakkelijk en vooral Piet had het zwaar om mee te komen in deze hogere klasse (14%). 
Siem sprokkelde wekelijks zijn puntjes mee (29%). Het spel van Berry vertoont nog altijd een 
stijgende lijn en hij had met 42% een groot aandeel in de handhaving in deze poule. Sander kwam 
redelijk goed mee en behaalde een percentage van 35%. Nu de mannen gewend zijn aan de hogere 
klasse, wordt er komend seizoen zeker een goede score verwacht in deze klasse waar ze echt 
thuishoren. 
 
Zoals verwacht ging het vijfde in de voorjaarscompetitie vol uit de startblokken. Toch ging het niet 
vanzelf en moest er tot het einde worden geknokt om aan de degradatie te ontkomen. Maar met een 
vierde plaats als eindresultaat werd er toch een behoorlijke prestatie geleverd. Sander was deze keer 
de sterkste met 52%, de rest deed echter niet veel voor hem onder, met als hekkensluiter Piet 
Meeder met een score van 38%. Na twee seizoenen in de derde klasse gaan de mannen nu 
meestrijden om de koppositie.  
 
Het 6e team bestaat uit Cor Maas, Ab Jonk, Lia van Westen, Frans Brocken, Marc van Westen en 
Mark Schilder. Voor het splinternieuwe team was de 5e klasse een sprong in het diepe. Alleen Cor 
(81%) kon bogen op de ervaring die hij in het verleden had opgedaan in de derde klasse, maar voor 
de rest was het afwachten hoe het zou gaan. Nadat Ab, die na jaren de competitie weer had 
opgepakt, al snel was afgevallen wegens een blessure, moest er zelfs een beroep worden gedaan op 
jeugdige invallers. Dat door een beoordelingsfout alle negen door hen gewonnen partijen in mindering 
werden gebracht, plus een straf van 10 aftrekpunten en een fikse boete, was vooraf geen rekening 
mee gehouden en een fikse tegenvaller.  
Gelukkig wisten de overige spelers, ondanks dat de twee Marken geen enkele partij wisten te winnen, 
op het allerlaatste nippertje degradatie te voorkomen. 
 
Ook in de voorjaarscompetitie was het voor het zesde team vechten tegen de degradatie. Mede door 
het goede spel van Cor en de vechtlust van Lia werd die ternauwernood ontlopen. Cor eindigde met 
80% bovenaan in de poule en ook Lia behaalde een prima prestatie door met 45% het beste in haar 
naar boven te halen. Ook Frans sprokkelde zijn puntjes mee en behaalde een score van 30%. 
Jammer dat Marc van Westen en Mark Schilder wederom geen partij wisten te winnen anders zou het 
een stuk makkelijker zijn om zich te handhaven.  
 
Volgend seizoen worden er waarschijnlijkheid enkele veranderingen doorgevoerd in de samenstelling 
van de teams. Ook zal er een team in competitie verband bijkomen. Meer hierover tijdens de 
jaarvergadering.  
 
Voor de eindstanden en de persoonlijke percentages verwijzen wij naar het competitieoverzicht in dit 
jaarverslag.  
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3.3 Clubgebouw 

3.3.1 Open stellen kantine 

De openstelling van de kantine is dit jaar met het nodige passen en meten weer gelukt, door toedoen 
van de mensen die elk jaar weer hun beste beentje voorzetten. Vooral dankzij Gerrit en zijn mede 
bappen en natuurlijk onze jeugdtrainers Kees Kwakman, Jean-Paul van Westen en Robbert Taalen. 
Ook Kees Bond mag niet onvermeld blijven voor zijn inzet op de vrijdagavond. 
 
Hopelijk kunnen we het volgende seizoen ook weer ee n beroep doen op deze mensen anders 
heeft dit grote gevolgen voor de ontwikkeling van o nze jeugdspelers. Wij zijn Gerrit en Kees, 
maar ook de overige vrijwilligers die hieraan hun s teentje hebben bijgedragen, zeer erkentelijk 
voor hun inzet en trouwe aanwezigheid.  

3.3.2 Onderhoud 

Dit jaar was er nauwelijks sprake van onderhoud. Alle echt noodzakelijke verbeteringen of 
vernieuwingen zijn de afgelopen jaren allemaal uitgevoerd. Wel zijn er plannen om de kantine een 
opfris beurt te geven. Dit onderwerp zal worden besproken in de jaarvergadering.  
Van de gemeente moest er wat gedaan worden aan de luchtkwaliteit. Sander Zwarthoed heeft dan 
ook zorggedragen voor het aanbrengen van een nieuw luchtcirculatie systeem.  
Ook werd de frituurpan vernieuwd zodat de inwendige mens weer verwend kan worden. 
 
Verder werd een nieuwe ballen machine (tafeltennisrobot) aangeschaft die door de leden frequent 
werd gebruikt. Op deze wijze is de tafeltennissport voor de jeugd een stuk aantrekkelijker gemaakt. 
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Er zijn zelfs enkele leden die spelen met de gedachte om voor de jeugd en voor de fun enkele alternatieve tafels aan te 
schaffen. 
 

 
 
 
 

  
 

3.3.3 Energiekosten 

Na de installatie van de nieuwe verwarmingsketel was het de bedoeling om elk jaar een goed beeld te 
krijgen van het gasverbruik in vergelijking met voorgaande jaren. 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. 
 
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.  

3.4 Het Bestuur 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar weer 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. Onder de bezielende 
leiding van Jean-Paul van Westen, Piet Meeder en Jon de Lange hebben onze twee jeugdteams 
goede resultaten behaald mede door de training natuurlijk van Kees en Jean-Paul. In dit opzicht mag 
ook Froek Zwarthoed, die het 1e jeugdteam iedere week met raad en daad bij staat, niet onvermeld 
blijven  
Ook hebben de voorzitter en de penningmeester weer veel werk verzet, terwijl ook de rest van het 
bestuur zijn steentje weer heeft bijgedragen. Tijdens de reguliere vergaderingen werden de 
problemen besproken en in onderlinge samenspraak kwam men altijd weer tot een oplossing. 
 
Voorzitter Jacques van Westen, Piet Meeder van het jeugdbestuur en secretaris Simon Jonk 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. Ook is het bestuur op zoek naar een 
vervanger voor Jon de Lange. Jon heeft te kennen gegeven dat hij zich dit jaar terugtrekt uit het 
jeugdbestuur. 
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3.5 Evenementencommissie 

De evenementencommissie, bestaande uit Kees Plat, Krelis Kwakman en Frans Brocken, heeft dit jaar de 
zaken weer goed geregeld. Er zijn altijd evenementen en toernooien 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 werkt in dit opzicht nauw samen met Jan 
Kwakman (Morning). Ook de voorbereidingen voor bijvoorbeeld ‘n Loopie en het Tom Kakes dart toernooi 
vergen een hoop tijd en energie. Hierbij mag de inzet van Frans Brocken en die van de vele vrijwilligers 
zeker niet onbenoemd blijven. 
Verder werden ook dit jaar weer enkele activiteiten georganiseerd zoals de clubkampioenschappen, het 
handicaptoernooi en de uitwisseling met DITO.  
 
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 
 

3.6 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.  
 
 
 
 
 
Voor de start van het nieuwe competitie seizoen zijn de shirts vervangen door prachtige nieuwe 
exemplaren. Deze zijn gesponsord door Piet Kemper van Primex. Heel veel dank hiervoor. 
Uiteraard wordt ook initiator en uitvoerder Edwin Karregat bedankt.  
 
 

 
 
 
 
 
Alle sponsors willen wij dan ook hierbij hartelijk bedanken.  
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3.7 Imago tafeltennisvereniging 

Tijdens de vorige jaarvergadering heeft Edwin Karregat terecht opgemerkt dat het imago van onze 
vereniging een nieuwe impuls nodig heeft. Edwin heeft de daad bij het woord gevoegd. Hij heeft 
zowel zorggedragen voor nieuwe clubtenues als voor de hierna vermelde publicatie in de NIVO. 
Edwin grote klasse! 
 

 

3.8 Grote Clubactie 

Het afgelopen jaar bracht de Grote Club actie weer een mooi bedrag op. Verwezen wordt naar de 
inhoud van het financiële jaarverslag. Onder leiding van Theo Kemper werden de loten binnen de 
vereniging verdeeld of gelijk verkocht. Voornamelijk Riek van de Berg neemt al jaren een behoorlijke 
portie voor haar rekening. Helaas heeft Riek en ook haar grootste afnemer van de loten ( de heer 
Kwakman van de KIVO) laten weten te stoppen met deze activiteiten.  
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.  
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”.  
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3.9 Game11 tafeltennisverkoop 

In het afgelopen seizoen hebben wij op een maandagavond in de “Schemerpit” bezoek gehad van Game 
11, een bedrijf dat tafeltennisartikelen verkoopt. Dat op die maandag iemand van Game11 zou komen om 
batjes en rubbertjes aan de man te brengen was via de Nivo al kenbaar gemaakt. Dat de man luisterde 
naar de naam Paul Haldan was de jongelui echter om het even. Totdat een om advies vragende senior 
terloops opmerkte dat ze schouder aan schouder stonden met de zesvoudig Nederlands kampioen 
tafeltennis (1986-1994). Toen was het ijs gebroken en wisten tientallen de weg naar de uitstalling bij de 
eerste tafel te vinden. Dat Paul sommigen complimenteerde met het batje dat ze al hadden, was voor 
anderen aanleiding om nog beter te luisteren naar zijn adviezen.  
Naast een persoonlijk en deskundig advies, demonstreerde hij de eigenschappen van het materiaal door 
middel van het spelen van enkele potjes tafeltennis met onze leden. Zelf spelen tegen deze serieuze maar 
aimabele crack was duidelijk een schot in de roos.  

3.10 Handicap toernooi 

Nadat vorig jaar het handicap toernooi geen doorgang kon vinden was dit jaar de animo des te groter. 
Liefst zesentwintig deelnemers hadden zich ingeschreven om te strijden voor de beker en 
onsterfelijke roem. Op basis van competitieniveau en ervaring werden de deelnemers ingedeeld met 
een passende handicap zodat iedereen een goede kans had om voor de overwinning te strijden. 
Zoals ieder jaar was het commentaar op de toegewezen handicap natuurlijk niet van de lucht maar de 
strijd was er niet minder om. 
Er werd gespeeld in vier poules van vijf en een poule van zes deelnemers. Uit elke poule gingen de 
eerste twee door naar de volgende ronde. Bijna alle partijen eindigden met maar twee punten verschil 
en zo kwam het dan ook dat de gedoodverfde outsiders, Andre Mooijer en Simon Jonk, al in de eerste 
ronde werden uitgeschakeld.  
 
Door de loting waren enkele spelers uit het eerste team in één poule samengebracht, waardoor deze 
elkaar min of meer uitschakelden. Van de in de competitie spelende jeugd was het Ryan Loch die als 
jongste speler met zestien punten voorsprong meervoudig clubkampioen Kees Kwakman 
uitschakelde. Maar ook Sijmen Runderkamp, een van de bappen met zijn eerste batje uit 1959, wist 
zich naar de tweede ronde te prikken. Ook Lia van Westen wist zich als enige vrouw te plaatsen voor 
de volgende ronde. In die vervolgronde stonden ook de jeugdspelers Jacques van Westen junior en 
John Bond hun mannetje, maar na een spannende strijd had niemand kunnen vermoeden dat de drie 
jongens van het eerste jeugdteam het in de finale ronde moesten uitvechten met de oudste 
deelnemer van het toernooi. In de halve finales moest Gerry Kluessien het opnemen tegen 
teamgenoot Andre de Boer. Het was Gerrie die met niet al te veel moeite winnaar werd van dit duel 
(21-15, 21-12). Op de andere tafel moest Frank Zwarthoed het opnemen tegen Sijmen Runderkamp. 
Sijmen bracht Frank, die alles uit de kast haalde, tot wanhoop door alle ballen vlijmscherp dood 
achter het netje terug te brengen. Het werd nog spannend omdat Frank er een derde game uit wist te 
slepen maar Sijmen liet er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was (21-10, 21-23 en 21-8). 
Frank moest het vervolgens tegen Andre opnemen en dat leek hem wel een peulenschilletje want ze 
trainen wekelijks met elkaar. Maar bij toernooien gelden andere regels en als tientallen toeschouwers 
meekijken komt het er ook tussen de oren op aan. En zo kwam het dat Andre aan het langste eind 
trok met prachtige blokballen en onnavolgbare smashes (21-8, 17-21, 21-12).  
Om de eerste plaats was het uiteindelijk Sijmen die Gerrie liet slaan en schijnbaar moeiteloos alles 
terugbracht en na twee games met opgeheven handen uitriep ‘partij!’ om daarna de felicitaties in 
ontvangst te nemen. Een prestatie van formaat want hij deed naar eigen zeggen mee “om mallig” om 
daarna alle elf partijen te winnen. Na de bekeruitreiking werd na afloop nog lang nagepraat over een 
bijzonder gezellig en geslaagd toernooi.  
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3.11 Clubkampioenschappen 

Vijfentwintig spelers hadden zich ingeschreven en hebben zich in het zweet gespeeld om het 
kampioenschap van de vereniging. In dit zwaar bezette toernooi werden de deelnemers via een loting  
ingedeeld in vijf poules van vijf spelers. De competitie spelende jeugd mocht dit jaar ook mee doen en 
leverde een strijd op leven en dood. Helaas ging geen van de jongens door naar de volgende ronde. 
Na ruim twee uur knokken waren de tien beste van de dag bekend en werden opnieuw twee poules 
van vijf man samengesteld door middel van loting. Na deze slijtageslag waren er enkele verassende 
afvallers. Theo Zwarthoed, die vooraf al liep te pronken met de grootste beker, kon het niet bolwerken 
tegen Michel Guyt en Jacques van Westen en moest dus afhaken. Ook de clubkampioen van vorig 
jaar Kees Kwakman moest capituleren tegen Jaap Karregat en Stefan Zwarthoed en ging dus niet 
door.  
In de eerste kruisfinale gaf Leon van Vlaanderen Richard Buijs het nakijken en won afgetekend in drie 
games (11-6, 11-8, 11-6). In de andere kruisfinale was Michel Guyt de meerdere van Stefan 
Zwarthoed en won in vier games (9-11, 11-9, 11-5, 11-4). Na zessen was het eindelijk om de 
podiumplaatsen te doen en moest Richard tegen Stefan om de derde plaats knokken. Het ging gelijk 
op en er moest zelfs een vijfde game aan te pas komen om de strijd te beslissen. Misschien lag het 
aan zijn trip naar het verre oosten, of omdat hij voor het eerst een baard had laten staan, maar na 
een 6-10 achterstand in die vijfde game kwam Richard met een weergaloze serie slagen terug en won 
de partij met 12-10. 
 
Op tafel één speelden Michel Guyt en Leon van Vlaanderen om de hoogste eer. Het was een waar 
spektakel op het centercourt onder het toeziend oog van tientallen toeschouwers. Na een prachtige 
wedstrijd was het uiteindelijk Michel die met een daverende slag een einde maakte aan een toernooi 
dat ons nog lang zal heugen (11-4, 11-8, 8-11, 13-11). 
Na de prijsuitreiking en felicitaties van onze voorzitter werd er aan de bar nog lang nagepraat over 
het welslagen van een gezellige maar vermoeiende dag.  
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3.12 Uitwisseling met Dito uit Grootebroek 

Zaterdag 10 januari 2012 vertrok om twaalf uur ’s-middags een bus vol leden en aanhang richting 
Grootebroek voor een lange dag met sport en ontspanning. Na de gebruikelijke ontvangst met koffie 
en cake werd er op het scherpst van de snede gestreden om de beker met de grote oren. Het was dit 
jaar spannender dan ooit tevoren. Nog nooit lag de uitslag zo dicht bij elkaar dan in deze editie. De 
meeste teams waren aan elkaar gewaagd, alleen ons eerste team kon niet tegen het geweld van de 
Grootebroekers op. Die zijn net als in voorgaande jaren gewoon te sterk voor onze jongens en dat 
brak ons bij de puntentelling op. Na twee keer natellen was de uitslag bekend. Nadat Victory ‘55 de 
voorgaande twee jaar de beker had gewonnen moest hij nu achter blijven in Grootebroek. Met maar 4 
punten verschil moest de nederlaag worden erkend. Dit was jammer, maar het duurde niet lang of de 
pijn van de nederlaag was alweer vergeten want er stond na de prijsuitreiking weer een fantastisch 
lekker en uitgebreid chinees buffet klaar. Die moest natuurlijk weggespoeld worden met de nodige 
versnaperingen zodat het weer beregezellig werd. Rond middernacht werd de terugreis weer 
aanvaard na een inspannende maar ook ontspannende dag. Volgend jaar zal er zeker revanche 
genomen worden op onze sportieve vrienden. Dan zal het, als ik me niet vergis, de dertigste keer zijn 
dat deze uitwisseling wordt gehouden. Hieruit mag toch wel blijken dat deze dag ieder jaar weer een 
lichtpuntje is in de donkere dagen van januari. Tot volgend jaar. 
 

 

3.13 Darten 

Ook dit jaar maken de spelers van de dartsvereniging gebruik van onze accommodatie. Elke 
dinsdagavond zijn er veel leden aan het trainen. Zelfs op de vrijdagavonden wordt de ruimte door hen 
gebruikt. 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 zijn gespeeld, is ook dit jaar het Open Volendammer Darttoernooi beter bekend 
als het Tom Kakes Dart toernooi weer gehouden. Er was dit jaar, na een aarzelende start bij de 
inschrijving, toch een prima opkomst met ruim 60 deelnemers. Al deze darters maakten er een super 
gezellige dag van. Na een spannende strijd was pas om acht uur de winnaar bekend en werd er tot in 
de late uurtjes nagepraat. Mede door het vele werk van onze vrijwilligers werd het een zeer geslaagd 
evenement dat volgend jaar zeker weer een vervolg mag krijgen. 
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3.14 Wandelvereniging ’n Loopie 

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. Dit mede dankzij onze vrijwilligers die er voor zorgden dat alle bezoekers van 
s-morgens vroeg tot ‘s avonds laat op hun wenken werden bediend.  
 
Ook dit jaar was de wandeltocht een succes. Mede door het prachtige weer waren er een record 
aantal deelnemers (maar liefst 1620 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 Loopie en ons bestuur bedank en alle vrijwilligers voor de perfecte 
organisatie en uitvoering van dit evenement.  
 
 
 

 
 

3.15 Nieuwsverzorging 

 
Richard Buijs verzorgde ook dit afgelopen jaar wekelijks de verslaglegging van de competitie en 
andere wetenswaardigheden in de “NIVO” over onze vereniging en het 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.  
 
Zoals bekend is er sinds vorig jaar ook een website in de lucht. Hierop zijn alle nieuwtjes en 
wetenswaardigheden met betrekking op onze vereniging gepubliceerd. 
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3.16 Eindstanden najaarscompetitie 2011 

 

SENIOREN  1 POULE D 
ge-
speeld punten   Naam speler 

ge-
speeld  punten  

per -
cen-
tage 

HBC 2  10 67  KWAKMAN CEES 21 18 86% 

VICTORY`55 1 10 59  GUYT MICHEL 27 20 74% 

OLYMPIA 1 10 56  VLAANDEREN VAN LEON 18 10 56% 

ZTTC 2 10 47  PLAT EDY 21 3 14% 

STEDE BROEC 4 10 41      

DE VICTORS 3 10 30      

        

SENIOREN 2 POULE D        

TAZANO 96 1 10 76  PLAT KEES 29 24 83% 

VICTORY`55 2 10 60  KARREGAT EDWIN 11 9 82% 

AMSTERDAM`78 4 10 51  WESTEN VAN JAQUES 23 11 48% 

HET NOOTHWEER 2 10 48  JONK SIMON 24 5 21% 

TSTZ HAARLEM 4 10 37      

HTC 6 10 28      

        

SENIOREN 2 POULE H        

HBC 3 10 65  LANGE DE JONGE 15 11 73% 

VICTORY`55 3 10 52  ZWARTHOED STEFAN 21 16 67% 

TSTZ HAARLEM 3 10 51  KARREGAT JAAP 15 8 53% 

AMSTEVEEN 1 10 49  TAALEN ROBBERT 24 9 38% 

SPAARNE 1 10 46  GROOT JACK 15 2 13% 

ZTTC 5 10 37      

        

SENIOREN 2 POULE F        

ASSV 1 10 76  KEMPER THEO 11 8 73% 

ZTTC 4 10 58  KWAKMAN KRELIS 27 13 48% 

AMSTERDAM`78 5 10 47  BUIJS RICHARD 18 6 33% 

HBC 4 10 47  WESTEN VAN JEAN-PAUL 21 5 24% 
VICTORY`55 4 10 41      

US 8 10 31      

        

SENIOREN 3 POULE G        

US 10 10 72  MOLENAAR BERRY 26 11 42% 

RAPIDITY 5 10 71  ZWARTHOED SANDER 23 8 35% 

JOVO 3 10 54  JONK SIEM 17 5 29% 

HTC 8 10 44  MEEDER PIET 21 3 14% 

VICTORY`55 5 10 33      

DOKO 3 10 26      

        

SENIOREN 5 POULE F        

TEMPO TEAM 12 10 68  MAAS COR 21 17 81% 

VDO 5 10 61  JONK AB 3 2 67% 

SPAARNE 4 10 59  BROCKEN FRANS  18 6 33% 

RAPIDITY 9 10 47  WESTEN VAN LIA 27 8 30% 

VICTORY`55 6 10 28  WESTEN VAN MARC 6 0 0% 

ZTTC 13 10 27  SCHILDER MARK 12 0 0% 

        
 
 
 
 
 
 



  22 

3.17 Eindstanden voorjaarscompetitie 2012 

SENIOREN 1 POULE B 
ge-
speeld punten   Naam speler 

ge-
speeld punten  

per-
cen-
tage 

HET NOOTWHEER 1 10 66  KWAKMAN C. 27 24 89% 

VICTORY`55 1  10 63  GUYT M 21 13 62% 

OLYMPIA 2 10 56  VLAANDEREN VAN L 21 13 62% 

US 6 10 50  PLAT E 14 3 21% 

TAZANO`96 1 10 36      

STEDE BROEC 6  10 29      

        

SENIOREN 2 POULE G        

VICTORY`55 2 10 66  WESTEN VAN J 27 20 74% 

ZTTC 4 10 57  KARREGAT E 24 17 71% 

AMSTERDAM`78 4 10 55  PLAT K 27 18 67% 

HBC 4 10 51  JONK S 6 0 0% 

DOKO 1 10 45  SIER J    

TSO 2 10 26      

        

SENIOREN 2 POULE F        

TEMPO TEAM 4 10 65  LANGE DE J 13 10 77% 

VICTORY`55 3 10 63  TAALEN R 14 10 71% 

BLOEMENLUST 1 10 54  KARREGAT J 25 15 65% 

JOVO 1 10 52  ZWARTHOED S 24 14 58% 

US 9 10 38      

HEEMSKERK 1 10 27      

        

SENIOREN 3 POULE M        

VICTORY`55 4 10 75  ZWARTHOED F 24 22 92% 

SPORTING SDO 1 10 61  KLUESSIEN G 15 12 80% 

RAPIDITY 6 10 54  WESTEN VAN JP 14 11 79% 

ORANJE ZWART 1 10 46  BOER DE A 17 11 65% 

HBC 6 10 46  GROOT J 17 7 41% 

JOVO 5 10 18      

        

SENIOREN 3 POULE L        

HTC 6 10 79  ZWARTHOED S 21 11 52% 

NIEUW VENNEP 4 10 68  MOLENAAR B 21 9 43% 

VDO/SE 2 10 55  JONK S 24 10 42% 

VICTORY`55 5 10 44  MEEDER P 24 9 38% 

BLOENKWARTIER 2 10 37      

HET NOOTWHEER 6 10 17      

        

SENIOREN 5 POULE N        

HTC 13 10 73  MAAS C 20 16 80% 

DOKO 6 10 53  WESTEN VAN L 20 9 45% 

AMSTELVEEN 5 10 51  BROCKEN F 20 6 30% 

RAPIDITY 9 10 51  WESTEN VAN M 9 0 0% 

VICTORY`55 6 10 39  SCHILDER M 18 0 0% 

ASSV 8 10 33      
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2011-2012 

 

 
 

4.1 Voorwoord  

Het seizoen 2011-2012 was voor de jeugdafdeling van Victory’55 een seizoen vol activiteiten.  
De kritische opmerkingen van een aantal gepensioneerde leden, dat het (jeugd) bestuur niet of nauwelijks 
iets organiseert, wordt dan ook als niet terecht ervaren.  
We noemen de reguliere trainingsavonden op donderdag, de Deen sponsoractie, een geheel verzorgde 
trainingsdag door de bondstrainers van Noord-Holland (Paul Molenaar), de aanschaf van een heuse robot, 
jeugdtoernooien en de beroemde scholierentoernooien die ieder jaar trouw door een aantal fanatieke leden 
worden georganiseerd (zonder tussenkomst van het bestuur). Wij als bestuur vinden dat echt geweldig en 
het is belangrijk voor onze vereniging, want wie de jeugd heeft ………………….  
 
In de najaarscompetitie startte het 1e jeugdteam met hun laatste seizoen in de jeugd in de landelijke klasse 
C. Zij handhaafden zich netjes in deze poule. De voorjaarscompetitie hebben Frank, Gerry en Andre hun 
debuut gemaakt bij de senioren en zij deden dit niet onverdienstelijk.  
Het 2e jeugdteam startte in het najaar in de 2e klasse en werd heel verdienstelijk kampioen. De tweede 
seizoenshelft mocht dit team verhuizen naar de eerste tafel en startte ook nog eens in de 1e klasse. Dit 
stapje hoger werd door de jongens prima verwerkt en hun trainingsarbeid betaalde zich dubbel en dwars uit 
door heel knap een 2e plaats te veroveren. Waarbij gezegd moet worden dat John Bond een 100% score 
behaalde. 
In het voorjaar mochten wij een nieuw team van 5 jonge leden verwelkomen, dat debuteerde in de 6e 

klasse. Deze jongens zijn nog heel jong en zij moesten nog duidelijk wennen, maar wij zijn hoopvol 
gestemd. 
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4.2 Eindstanden najaarscompetitie 2011 

  

 Landelijk C - Poule D       

 Alexandria '66 1       10 - 78 

 Avanti 3       10 - 72 

 HTC 3       10 - 54 

 Victory '55 1       10 - 48 

 Taverzo 3       10 - 34 

 UTTC 1       10 - 14 

 

Landelijk C - Poule D 

 

 Bondsnr  Naam   Team       G   W  Perc.  

 3785015  E.A. ten Hoope (Edwin)   Alexandria '66 1       29  26    90%  

 3875852  O. Stolwijk (Olaf)   Avanti 3       29  24    83%  

 3878965  F.J. Fischer (Fabio)   Alexandria '66 1      29  23    79%  

 3742562  F. Zwarthoed (Frank)   Victory '55 1       30  22    73%  

 3844461  B.K. Bakker (Brian)   HTC 3       30  22    73%  

 3568544  W. Pouw (Wouter)   Avanti 3       29  20    69%  

 3880904  C.B. Prins (Kees)   Alexandria '66 1      29  19    66%  

 3870014  N. Schultz (Nolan)   Avanti 3       29  18    62%  

 3535347  R. Peijnenborg (Reinier)   Taverzo 3       17  10    59%  

 3576979  D. Basiran (Danyo)   Taverzo 3       18  10    56%  

 3608205  T. Engelen (Tom)   HTC 3       30  15    50%  

 3740659  J. Ritmeester (Jos)   HTC 3       30  12    40%  

 3742342  A. de Boer (Andre)   Victory '55 1       15   6    40%  

 3784700  W. van ´t Walderveen (Wessel)   Taverzo 3       20   7    35%  

 3802825  G. Kluessien (Gerry)   Victory '55 1       30   8    27%  

 3718628  F. Kroeze (Frank)   UTTC 1       24   6    25%  

 3745950  N. Rakké (Nimrod)   UTTC 1       27   3    11%  

 3736294  K. Ranselaar (Kevin)   UTTC 1       27   3    11%  

 3818004  J. Pelle (Jesse)   Taverzo 3       23   2     9%  

 3654515  S. van Hamersveld (Steve)   UTTC 1        6   0     0%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Frank Zwarthoed  

 
Gerry Kluessien  

 
Andre de Boer  
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 2e klasse - Poule B       

 Victory '55 2       10 - 63 

 Amsterdam '78 4       10 - 58 

 Nieuw Vennep 2       10 - 51 

 HBC 5       10 - 47 

 Het Nootwheer 1       10 - 42 

 HBC 6       10 - 38 

 
 
 

2e klasse - Poule B 

 

 Bondsnr  Naam   Team       G    W  Perc.  

 3909732  J.C.T.M. Bond (John)   Victory '55 2      21   21   100%  

 3412565  S. Dijkstra   Amsterdam '78 4     26   23    88%  

 3809712  D. Mosch (Daniel)   Nieuw Vennep 2      3 0   21    70%  

 3909758  M.J.J.M. Jonk (Mitchel)   Victory '55 2      24   15    63%  

 3898185  M.L.F. Swaalf (Mark)   HBC 5      30   18    60%  

 3860556  M.P. van Beek (Matthijs)   HBC 5      30   18    60%  

 3848724  C.E.J. van Bakel (Cynthia)   HBC 6      28   16    57%  

 3862299  T. van Kampen (Tom)   Het Nootwheer 1     18   10    56%  

 3936860  O. Bolten (Onno)   Amsterdam '78 4     23    12    52%  

 3729352  N. Klerk (Nathan)   Nieuw Vennep 2      2 7   14    52%  

 3954452  J. van Westen (Jacques)   Victory '55 2      24   12    50%  

 3979583  D.H. Jacobs (Danny)   Het Nootwheer 1     23   11    48%  

 3755476  D. van Brugge (Dylan)   Nieuw Vennep 2      30   13    43%  

 3921239  S. Visscher (Senne)   HBC 5      18    7    39%  

 3870836  A.S. Toonen (Anne)   Amsterdam '78 4     29   10    34%  

 3795565  P. Maas (Patrick)   Het Nootwheer 1     2 4    8    33%  

 3909384  R.A. de Valk (Rutger)   HBC 6      15    5    33%  

 3850860  B.M. Meijer (Boukje)   HBC 6      25    7    28%  

 3887702  F. Termaat (Floris)   Het Nootwheer 1     20    5    25%  

 3909740  R.J. Loch (Ryan)   Victory '55 2      21    5    24%  

 3724077  T.S. van Hettema (Simme)   HBC 6       2    0     0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trotse kampioenen met de voorzitter. 
V.l.n.r.: Ryan Loch, Jacques van Westen, Jacques van Westen (jr), John Bond, Mitchel Jonk 
 

 
Mitchel Jonk  
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4.3 Eindstanden voorjaarscompetitie 2012 

1e klasse - Poule A       

 Amsterdam '78 4       10 - 74 

 Victory '55 1       10 - 63 

 Spaarne 1       10 - 62 

 HBC 4       10 - 51 

 Disnierats 1       10 - 32 

 DOV 1       10 - 18 

 

1e klasse - Poule A 

 

 Bondsnr  Naam   Team       G    W  Perc.  

 3909732  J.C.T.M. Bond (John)   Victory '55 1      21   21   100%  

 3906807  M. van Mens (Max)   Amsterdam '78 4     3 0   26    87%  

 3921603  T. Hageraats (Tim)   Amsterdam '78 4     24   20    83%  

 3582158  S. Eenhoorn (Simone)   Spaarne 1      24   18    75%  

 3713979  T. Schilstra (Tjomme)   Spaarne 1      21    15    71%  

 3921514  T.J. Meijerink (Tim)   HBC 4      27   19    70%  

 3848960  L. Agterhof (Luc)   HBC 4      27   19    70%  

 3975814  S. Oberski (Sacha)   Amsterdam '78 4     30   19    63%  

 3909758  M.J.J.M. Jonk (Mitchel)   Victory '55 1      21   13    62%  

 3713987  M.P. van der Zwet (Mitchel)   Spaarne 1      24   14    58%  

 3954452  J. van Westen (Jacques)   Victory '55 1      24   13    54%  

 3764807  M.J.M. Broersen (Madelon)   Spaarne 1      18    9    50%  

 3629552  T. Homan (Tim)   Disnierats 1      26   12    46%  

 3762546  M. Kager (Martijn)   Disnierats 1      29    10    34%  

 3909740  R.J. Loch (Ryan)   Victory '55 1      24    8    33%  

 3892333  N.S. Duin (Niels)   DOV 1      24    7    29%  

 3790248  J. Fritzsche (Jeska)   DOV 1      21    5    24%  

 3707619  R. Vijselaar (Roel)   Disnierats 1      2 9    6    21%  

 3588366  J.G.R. Nijboer (Jeffrey)   DOV 1      21    4    19%  

 3786574  K.S.C. Weverink (Kevin)   HBC 4      27    3    11%  

 3529710  S.P. Groustra (Sjoerd)   DOV 1      24    1     4% 

 
 
 

 
    
Ryan Loch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ryan Loch  
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 6e klasse - Poule A       

 AMVJ 4       8 - 54 

 Sporting SDO 1       8 - 49 

 Amsterdam '78 9       8 - 44 

 TSO 2       8 - 39 

 Victory '55 2       8 - 14 

 

6e klasse - Poule A 

 

 Bondsnr  Naam   Team       G    W  Perc.  

 3992832  K. Hirokawa (Kazu)   AMVJ 4       9    9   100%  

 3998579  D. van Graven (Demian)   Sporting SDO 1      15   14    93%  

 3982316  N. Kamata (Naoki)   AMVJ 4      12   11    92%  

 3998587  M. Bama (Mohamed)   Sporting SDO 1       9    8    89%  

 3986857  T. de Jeu (Thijs)   AMVJ 4      14   11    79%  

 3998553  N. de Vries (Nick)   Sporting SDO 1       9    7    78%  

 3977400  L. Patruna (Luca)   TSO 2      24   16    67%  

 4001668  K. Bijlsma (Koen)   Amsterdam '78 9     2 1   14    67%  

 3960576  E. Jongejeugd (Enrico)   Amsterdam '78 9     21   14    67%  

 3978090  S.T. Goto (Shien Taro)   AMVJ 4      12    8    67%  

 3998595  T. Sidibey (Tumani)   Sporting SDO 1      12    7    58%  

 4013128  C. Schokker (Coen)   Victory '55 2      1 7    9    53%  

 3891670  N. Karremans (Noël)   TSO 2      21   10    48%  

 4003296  H.G. de Jonge (Hesse)   AMVJ 4       8    3    38%  

 3891688  K. Oudhuis (Koen)   TSO 2      24    8    33%  

 3998561  T. Arentshorst (Thomas)   Sporting SDO 1      15    5    33%  

 3998618  N. Meeuwissen (Nana)   Sporting SDO 1      12    4    33%  

 3986865  L. de Jeu (Luke)   AMVJ 4      11    3    27%  

 3975783  S. Wong (Selina)   Amsterdam '78 9     18     4    22%  

 4013097  C. Sier (Collin)   Victory '55 2      12    1     8%  

 4013102  M. Tol (Micha)   Victory '55 2      14    1     7%  

 4013136  J. Koning (John)   Victory '55 2      12    0     0%  

 4013110  F. Waal (Franklin)   Victory '55 2      1 4    0     0%  

 

4.4 Vervoer 

Het vervoer is bij de jeugdteams in het verleden wel eens een probleem geweest. Afgelopen seizoen 
ging het eigenlijk heel goed. De ouders van het nieuwe competitie spelende team zijn aan het begin 
van het seizoen bij elkaar geroepen en hebben onderling afspraken gemaakt waardoor de jongens 
elke uitwedstrijd netjes op tijd present waren. We hopen dat we dit voor beide jeugdteams in het 
nieuwe seizoen vol kunnen houden. Dank aan de rijdende ouders.  
 

4.5 Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen voor de jeugd zijn de laatste jaren lastig te organiseren. De verschillen in 
speelsterkte zijn groot en de animo buiten de competitie spelende jeugdleden, was na inventarisatie 
gewoon weg nihil. Daarom is er besloten om de competitie spelende leden mee te laten doen bij het 
handicaptoernooi van de senioren en hierin hebben zij met een paar punten voor menig senior het 
heel lastig gemaakt. Volgend seizoen wordt de animo wederom geïnventariseerd. 
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4.6 Jeugdtraining 

Dit seizoen begonnen Michel en Jean-Paul weer op de vaste donderdagavond met het trainen van de 
jongste spelers binnen de vereniging. Nog steeds worden de trainingsavonden goed bezocht door de 
jeugd, dit is natuurlijk een positief gegeven. Later in het seizoen kregen Jean-Paul en Michel het druk 
met hun werk en heeft Robert Taalen een groot deel van de trainingen verzorgd. Wij hopen dat 
Robert in het nieuwe seizoen weer bereid is aanwezig te zijn. 
Het voormalige 1e jeugdteam is dit seizoen begonnen in de 3e klasse van de seniorencompetitie en is 
daar gepromoveerd. Gelukkig konden we genoeg enthousiaste jongens vinden op de 
donderdagavond die een nieuw jeugdteam wilden vormen. We hebben dus nog steeds 2 jeugdteams 
die uitkomen in competitieverband voor onze vereniging. De nieuwe jongens moesten erg wennen 
aan het spelen in competitieverband en zijn als laatste geëindigd. Dit is helemaal niet erg want ze 
hebben allemaal nog steeds plezier in het spel. We hopen dat ze door de verliespartijen extra 
gemotiveerd worden om het komende seizoen meer aanwezig te zijn bij de vereniging om te trainen 
met de jongens van het 1e jeugdteam. Hierdoor zullen ze beter worden en uiteindelijk partijen gaan 
winnen.  
De jongens van het 1e jeugdteam trainen veel en ook samen met de senioren. Ze worden met de 
week sterker en de doelstelling is dan ook minimaal 1x promotie in de volgende 2 competities. Als het 
heel goed gaat, hebben we misschien aan het einde van volgend seizoen weer een team dat in de 
landelijke competitie uitkomt!  
 
 
Michel Guyt en Jean-Paul van Westen (Robert Taalen ontbreekt op de foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Toernooien 

Afgelopen seizoen kwamen er weer een hoop leuke evenementen aan bod. Naast onze eigen 
activiteiten bezochten enkele jeugdleden ook andere plaatsen in Nederland om zich daar te laten 
gelden. 
 
Wij hopen dat we volgend seizoen nog meer spelers enthousiast kunnen maken om zich hiervoor in 
te schrijven. In dit verslag worden beschreven: de Open Langedijker Kampioenschappen, het 
Kersttoernooi, het Scholentoernooi en het klassentoernooi in Eindhoven. 
 

 
Michel Guyt  Jean Paul van Westen  
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4.7.1 Open Langedijker Kampioenschappen 

Afgelopen zaterdag togen John Bond en Jacques van Westen, onder begeleiding van Jacques en Lia  
Van Westen, in alle vroegte naar Noord Scharwoude om hun tafeltenniskunsten te vertonen in het 
Langedijker Tafeltennistoernooi dat al voor de 57e maal werd gehouden. ’s Ochtends werd het open 
dubbelspeltoernooi gespeeld, wat betekent dat na de voorronde er steeds sterkere tegenstanders op je pad 
konden komen. John (15 jaar) en Jacques (13 jaar) overleefden met vlag en wimpel de poulewedstrijden 
door al hun drie wedstrijden met overtuiging te winnen.  
In de volgende ronde hadden zij een bye en stonden daardoor in de halve finale, waarin zij het moesten 
opnemen tegen jongens uit de 1e klasse daar waar John en Jacques spelen in de 2e klasse.  
De eerste game werd overtuigend met 11-1 gewonnen en ook de tweede game ging naar onze jongens 
toe. In de derde game hadden zij de zenuwen niet goed in bedwang en werd een grote voorsprong 
weggeven. In de vierde game herpakten zij zich en plaatsen zij zich voor de finale. Hierin kwamen zij uit 
tegen twee 17-jarige tegenstanders van ZTTC die in de landelijke klasse C spelen. Een verschil van maar 
liefst drie klassen. In de eerste game waren John en Jacques enigszins onder de indruk en verloren ruim. 
Brutaal pakten zij echter de tweede game maar moesten de derde en vierde game met klein verschil aan 
de tegenstander laten. Een knappe 2e plaats was hun deel. 
 
’s Middags begonnen de enkelspelen en was John ingedeeld in de 2e klasse bij de 15 tot en met de 17 
jarigen en Jacques ook in de 2e klasse bij de 13 en 14 jarigen. In de poulewedstrijden moesten maar liefst 
vijf partijen gespeeld worden. Ongeslagen kwamen zij in de volgende ronde en hadden beiden op basis van 
hun persoonlijke resultaten in de voorronde wederom een bye in de kwartfinale. In de halve finale wisten 
zowel John als Jacques het hoofd koel te houden en plaatsten zij zich voor de finale. In een loodzware 
partij liet John zich niet van de wijs brengen. De tegenstander haalde alle trucjes uit zijn doos, maar John 
beet zich nog meer vast in zijn ijzersterke verdediging en bracht hem tot grote wanhoop en wist hem 
uiteindelijk met 3-1 te verslaan. 
Jacques moest het in de finale opnemen tegen een jongen die hij in de voorronde ternauwernood met 3-2 
had verslagen. Met sterk aanvallend spel gaf hij hem in drie games het nakijken en konden ook bij Jacques 
de handen in de lucht. Zo pakten onze jongens maar liefst drie prijzen en en passant ook nog eens een 
derde plaats in het verenigingsklassement met maar twee spelers terwijl diverse collega verenigingen met 
een heel arsenaal aan spelers naar Noord Scharwoude waren afgereisd. Moe maar voldaan, en ieder twee 
bekers rijker, werd rond de klok van achten Volendam weer binnen gereden en hadden John en Jacques 
geen “nun” nodig om in dromenland te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze zwoel kijkende modellen John en Jacques 
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4.7.2 Kersttoernooi Tafeltennis 2 januari 2012 

In “De Schemerpit” vond het jaarlijkse Kersttoernooi Tafeltennis plaats voor de basisschoolleerlingen groep 
7 en 8. Om 13.45 uur ging het toernooi van start met 51 van de 72 ingeschreven jongens. Spannende 
partijen werden gespeeld en om 5 uur vond de prijsuitreiking plaats. Bij groep 7 werd Jelle de Boer 
(Petrusschool) winnaar. Hij won de finale van Sander Steur. Bij groep 8 was Kees de Boer (Jozefschool) de 
beste en op de 2e plaats eindigde Rens Tol. 

 
 

 
 

 
Indrukken van de zaal en prijsuitreiking 
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4.7.3 Nationaal Klassen Tafeltennis Kampioenschap E indhoven 

Zaterdagmorgen vroeg vertrokken John en team genoot Jaques van Westen richting Eindhoven voor 
deelname aan het Nederlandse kampioenschap voor junioren. Bij aankomst hing er al meteen een 
gespannen sfeer. John had geluk met de loting en kwam er de eerste ronde met slechts 2 verloren 
sets doorheen. Hierdoor moest hij lang wachten voor de kwartfinale. In deze finale kwam hij uit tegen 
iemand uit de regio Oost Nederland deze wist hij zonder kleerscheuren te verslaan. In de halve finale 
lootte hij een sterke speler die hem in de eerste set meteen op een 1-7 achterstand zette. John wist 
terug te vechten en won uiteindelijk met 12-10, daarna trok hij de partij snel naar zich toe. Hierna 
volgde de finale! Daarin begon hij zwak met twee verloren sets van elk 9-11. Maar hij vocht terug en 
met 11-5 en 11-4 wist hij de stand gelijk te trekken. In de beslissende set wist hij bij een 5-10 
achterstand terug te komen tot 9-10. Een schier onmogelijk return van zijn tegenstander verraste 
hem, door de tafel te missen verloor John de finale. Teleurgesteld moest John genoegen nemen met 
een 2e plaats. Zonder meer een prestatie van hoog niveau en een om trots op te zijn!  
John nogmaals van harte gefeliciteerd! 
 

4.8 Trainingsdag 21 december 2011 

Op initiatief van Piet Meeder is Paul Molenaar gebeld met het verzoek om een trainingsdag te komen 
verzorgen bij onze vereniging. Paul is bondstrainer en loopt al een hoop jaartjes mee in het 
tafeltenniscircuit. Met een opkomst van 15 jongens was de dag bij voorbaat al een succes. Het ontzag 
voor een onbekende trainer was merkbaar want de zaal werd muisstil als Paul aan het woord was en 
alle oefeningen werden zonder tegenstribbelen uitgevoerd.  
Paul had beloofd een dag vullend programma op te stellen. We waren benieuwd of de jongens dit aan 
zouden kunnen aangezien de meesten af en toe slechts een uurtje trainen. Wij als ‘trainers’ waren 
heel benieuwd hoe Paul invulling aan de dag zou geven en hoe hij om zou gaan met het 
niveauverschil in de groep.  
De dag begon, zoals gewoonlijk is bij elke sport, met een uitgebreide warming up. Paul had allerlei 
werkvormen zodat de kinderen spelenderwijs warm werden. Vervolgens ging Paul aan de slag met 
verschillende attributen om het voetenwerk te trainen. Dit was wel even wennen want dit is iets waar 
wij binnen de vereniging geen kaas van hebben gegeten. Voetenwerk is duidelijk een groot punt van 
aandacht want dit is eigenlijk de basis van de hele sport maakte Paul ons duidelijk. 
Vervolgens mochten de jongens eindelijk hun batjes oppakken en werden door middel van multiball 
training en veel persoonlijke aandacht verschillende oefeningen gedraaid.  
De dag werd door iedereen als intensief maar bijzonder leuk ervaren. Ook voor de trainers was dit 
een leerzame en zinvolle dag. In het nieuwe seizoen zijn we van plan weer een dag onder leiding van 
Paul Molenaar te organiseren. Wij danken Paul en Nordin voor deze dag.  
 

 
Op deze dag verzorgde Paul Molenaar een dag vullend  programma 
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De lunch werd door de vereniging verzorgd. 
 

 
Het verplicht uurtje pauze werd door vele als zwaar  ervaren 
 

 
Instructie van Paul Molenaar 
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4.9 Toekomst 

Voor het seizoen 2012-2013 zijn er een aantal wensen. Zo moet het jeugdbestuur op zoek naar een 
nieuw bestuurslid, want Jon de Lange heeft te kennen gegeven dat hij er mee stopt. Er circuleren al 
wat nieuwe namen, maar er wordt gehoopt op een nieuw jeugdig lid met een hoop nieuwe ideeën. 
Voor het nieuwe seizoen hopen we dat het 1e team weet door te breken naar de landelijke competitie, 
zij trainen er hard voor en als zij dat vol weten te houden dan zou een promotie een logisch gevolg 
zijn. Het debuterende 2e team zal nog flink wat arbeid moeten verrichten om zich te verbeteren en zo 
stappen omhoog te maken, maar ook daar hebben wij alle vertrouwen in. 
 
 
 
 
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of and ere wijze zijn of haar 
bijdrage heeft geleverd! 
 
 
 
Jon de Lange 
Piet Meeder 
Jean-Paul van Westen  
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5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2011 -2012 

5.1 Inleiding 

De economische recessie heeft kennelijk ook gevolgen voor onze financiële positie. We sluiten het 
seizoen af met een verlies van € -/- 4.208. Wel dient te worden opgemerkt dat het resultaat is 
beïnvloed door de dotatie aan de voorziening onderhoud clubgebouw ad. € 7.500, zodat de cash-flow 
nog steeds positief is.  

5.2 Jaarrekening (en toelichting) 2011-2012 en begr oting 2012-2013 

De jaarrekening over het afgelopen seizoen en de begroting met betrekking tot het komende seizoen 
zijn separaat aan de leden toegezonden en niet opgenomen in het jaarverslag.  
Uit praktische overwegingen wordt de toelichting op de jaarrekening tijdens de jaarvergadering aan 
de aanwezige leden ter beschikking gesteld. Ik zal er voor zorgdragen dat voldoende exemplaren 
beschikbaar zijn. 

5.3 LEDENADMINISTRATIE 

5.3.1 Samenstelling ledenbestand en overzicht contr ibutieontvangsten 

Het afgelopen seizoen laat een stijging (6) zien van het ledenaantal. Per 30-4-2012 hebben wij 122 
leden. Helaas zijn er een aantal leden afgevoerd wegens het niet betalen van de contributie (zie blz. 
9 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.) die tijdens de 
jaarvergadering afzonderlijk zal worden verstrekt. 

5.3.2 Contributie seizoen 2011-2012 

De vereniging hanteert met ingang van het komende seizoen de volgende tarieven. 
 
(in de vorige jaarvergadering is besloten tot een contributieverhoging van € 5 voor alle leden, uitgezonderd de steunende leden!) 
 
GROEP CONTRIBUTIE  
Competitie spelende senioren 95,00 
Recreanten 75,00 
65+ -ers 40,00 
Steunende leden 25,00 
Jeugdleden 55,00 
 
 
De tarieven zijn verwerkt in de aan u toegezonden acceptgirokaarten. 

5.4 SPONSORING  

5.4.1 Shirtsponsoring en reclameborden 

In het afgelopen seizoen zijn we financieel gesteund door diverse trouwe sponsors, hetzij in de vorm 
van een reclamebord, hetzij in de vorm van shirtsponsoring. De opbrengst van het afgelopen seizoen 
(€ 4.456) is met €-999 afgenomen ten opzichte van het vorige seizoen. De economische recessie 
heeft ook op dit gebied gevolgen voor onze financiële positie.  
Dit seizoen heeft een sponsor opgezegd en hebben we drie nieuwe sponsors mogen begroeten  
 
Opgezegd:  Enkel Molenaar BV 

Nieuw:  Yusen Logistics (Edam) BV  / PE-LE stucadoors / Plato Gezondheidscentrum 

 
Een overzicht van onze weldoeners is weergegeven in de volgende paragraaf. 
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5.4.2 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) spon sors 

 
 
 
Alle sponsors worden wederom hartelijk bedankt voor  de financiële bijdrage in het 
afgelopen seizoen. Zonder hun steun is onze vereniging niet in staat h aar begroting rond te 
krijgen en haar doelstellingen te verwezenlijken. 
 

5.5 Slotopmerkingen 

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

 
Tafeltennisvereniging Victory ’55 (0299) 363660 
Wester Ven 43 
1131 RC Volendam  

 
 
Opgericht 3 mei 1955. 
Koninklijk goedgekeurd op 19-09-1973. 
 
 
 
 

 
 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 
 
 
 
 

 
 
 
Opgemerkt wordt dat Jon de Lange m.i.v. het volgend e seizoen geen deel meer uitmaakt van het bestuur! 
 
 


