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1. Uitnodiging algemene ledenvergadering  

 
Vanwege de recente gewijzigde coronamaatregelen vanuit het RIVM en de NTTB houden we 
geen fysieke bijeenkomst voor de ALV, maar sturen we het jaarverslag op per email. Jullie 
hebben tot 30 oktober 2020 de mogelijkheid om schriftelijk vragen stellen. Stuur je vragen naar 
het secretariaat robri@caiway.nl Het bestuur zal uiterlijk 15 november 2020 de antwoorden op 
de vragen versturen naar alle leden.  
 
Martin de Zeeuw is herkiesbaar voor een volgende termijn van 3 jaar als wedstrijdsecretaris 
senioren. Indien één van de leden zich kandidaat wil stellen voor deze functie dan kan hij/zij 
zich vóór 30 oktober melden bij de secretaris. Mocht ik geen reacties ontvangen dan zal Martin 
een nieuwe termijn aanvaarden. 
 
De terugkoppeling van de kascontrolecommissie volgt bij de antwoorden op 15 november 2020. 
Het bestuur zal nieuwe leden voor de kascontrolecommissie zoeken voor het komende seizoen. 
Kandidaten mogen zich natuurlijk ook melden bij het secretariaat vóór 30 oktober. 
 
Documenten zoals onze Statuten en Reglementen kun je opvragen bij de secretaris.  
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur,  
Robert van Holsteijn 
secretaris SVN 
telefoon: 06-20494501  
e-mail: robri@caiway.nl 
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2. Verslag algemene ledenvergadering van 9-10-2019 

Notulen door Robert van Holsteijn 
 
Aanwezig 
Bestuursleden: Pim van der Ende, Sjors van Dongen, Martin de Zeeuw en John van Dam 
(vader van Mark). 
Leden: Jeroen Vreugdenhil, Theo van Zweden, Nico v Zwet, Renate v Veelen, Hans van den 
Broek, Aad Noordam, Jurriaan Hofman, Mark van Dam, Edwin Hoeks (vader van Marije), Krijn 
Rodenburg en Esther Roos. 
Afmeldingen: 9x met kennisgeving, maar de overige leden zonder kennisgeving.  
 

1. Opening en mededelingen 
Robert van Holsteijn opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij is 
niet voor het eerst secretaris, maar wel voor het eerst notuleren EN de vergadering voorzitten. 
Het jaarverslag is van tevoren per email toegestuurd, waardoor men hem thuis zelf kan 
uitprinten of via ipad, tablet, telefoon, etc digitaal kan meenemen. Voortaan zal dit ook expliciet 
vermeld worden om teleurstelling te voorkomen dat er geen geprinte versies meer beschikbaar 
zijn tijdens de ALV. 

 
2. Ingekomen stukken 

Het verslag van de kascontrolecommissie. Dit behandelen we bij punt 11. 
 

3. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering (17-10-2018) 
Geen commentaar. Het verslag is tenslotte ook al kort na de ALV ter controle naar de 
aanwezige leden toegestuurd. Indien er opmerkingen zijn gemaakt, dan zijn deze al verwerkt in 
de huidige versie. 
 

4.   Jaarverslag van de secretaris 
De website zal in Q4 worden opgeleverd, omdat Q3 niet haalbaar was. De nieuwe website is 
goed beveiligd, eenvoudig in het gebruik en voorzien van een webmailer. Eenmalige 
investeringskosten liggen rond de € 900. Dit is een stuk lager dan het bedrag dat voor de oude 
site is betaald. 
 
Ten aanzien van promotie van SVN via Facebook is een bedrag van € 500 beschikbaar gesteld 
om 10 maanden lang promotie te maken. Er zijn veel hits en goede click-through-ratio. 
Vooralsnog weinig nieuwe leden erbij. 1x jeugdlid Stijn Veraar en 1x senior Seula Choi. Ook zijn 
er vooralsnog geen nieuwe leden geworven na een bedrijfsclinic bij Van Dijk Flora. Het is nog te 
vroeg om een eindoordeel te geven. 
 
Op de woensdagavond is er iedere week voldoende animo, behalve als er CL voetbal is. 
 
Nieuwe T-shirts zijn er al 3 verkocht. € 30/stuk is de verkoopprijs. 
 
De kantine is getaxeerd op €65K, waardoor de noodzaak van verzekeren groot. Als het gebouw 
verloren gaat bij een brand dan zouden de liquide middelen niet voldoende zijn, waardoor de 
club per direct zou moeten stoppen. Daarnaast is het een misverstand dat er een secundaire 
dekking zou zijn op de polis van de Joannesschool of dat de Joannesschool bij brand met 
succes aansprakelijk gehouden kan worden. De inventaris inclusief tafels is getaxeerd op €13K. 
Ook dat is ruimschoots voldoende. 
 
Het aantal leden is stabiel laag (rond de 40+) in de afgelopen 3 jaren. 
 
Oud papierophalers: Ron Sonneveld en Jan vd Bos waren ook reserve, maar staan niet 
vermeld in het verslag. Het beleid van de gemeente zal waarschijnlijk gaan wijzigen, nu de 
oudpapierprijs onder druk staat en het contract met het ophaalbedrijf afloopt op 31 december 
2019. Er komt een inspraakavond en de gemeente wil graag een toekomstbestendige 
oplossing. 
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5. Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris junioren 

Mark van Dam krijgt de procentenwisselbeker uitgereikt. Hij heeft hem nu 4x op rij gewonnen. 
Er is destijds gesteld dat deze beker zou blijven rouleren, omdat Eric van Os hem ook als eens 
3x of meer achter elkaar heeft gewonnen. 
 
Sjors gaat stoppen als bestuurslid vanwege een wereldreis. Hij vertrekt begin februari 2020. Het 
bestuur gaat zich beraden over de lege positie wsj. Het bestuur zal meerdere scenario's wegen 
om tot een goed besluit te komen voor de toekomst van de jeugd bij SVN. 
 

6. Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris senioren 
Geen aanvullende opmerkingen. Jeroen wordt bedankt voor de toernooi-informatie. 

 
7. Jaarverslag van de penningmeester 

Er zijn investeringen gedaan in een 30-tal T-shirts, netposten en teltafels, maar toch met een 
positief saldo geëindigd. 
 
Op de zaalhuururen is scherp geacteerd door Pim. Dit heeft grofweg € 1800 besparing 
opgeleverd. 
 
Oudpapierinkomsten blijven van groot belang. De inkomsten van de contributie zijn al jaren 
lager dan de zaalhuur, dus aanvullende inkomsten van oud papier en hoofdsponsor zorgen 
ervoor dan we kunnen blijven bestaan. 
 
Er is wel een financiële buffer, waardoor het bestuur ervoor gekozen heeft om geen 
contributieverhoging en/of consumptieprijsverhoging door te voeren. 
 
Een idee wordt aangedragen om bij de gemeente na te gaan of er subsidie wordt verstrekt voor 
speciale doelgroepen. VVV uit Leidschendam maakt gebruik van een dergelijke regeling. 
 
Pim krijgt complimenten over het uitgebeide verslag met vele ondersteunende grafieken. 
 

8. Verslag van de kascontrolecommissie. 
Er zijn volgens Theo en Renate geen onregelmatigheden aangetroffen in de financiële 
administratie. De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid. Dit wordt aangenomen. Een verslag wordt overhandigd. 
 
De speculaaspoppenactie zal intensief worden ingezet door Theo om nog meer verkopen te 
realiseren. Ook is er actie genomen om kleine zittafels te maken, waardoor er meer gezelligheid 
ontstaat in de kantine. 
 

9. Goedkeuring begroting. 
Een klein verlies is begroot, maar dat zou de vereniging moeten kunnen dragen. En misschien 
zijn er nog een paar meevallers. De begroting is realistisch en prudentieel. De ALV keurt de 
begroting goed. 
 

10. Verkiezing bestuur 
Het bestuur neemt na een jaar afscheid van John van Dam vanwege te weinig tijd om goede 
invulling aan deze functie te kunnen geven. 
 
Hans van den Broek is voorgedragen als vervanger. Hans gaat ook samenwerken met Ester 
Roos. Esther zal enkele taken op haar nemen, waarbij Hans eindverantwoordelijk blijft. 
 
 

11. Verkiezing kascontrolecommissie 
Esther Roos en Theo van Zweden vormen de kascontrolecommissie voor het komend jaar. Aad 
Noordam had zich beschikbaar gesteld als reserve, maar hij heeft het te druk. 
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12. Rondvraag 
Theo vraagt zich af waarom er een verbod is voor Hans vd Broek om op maandag te trainen. 
Dit berust op een misvatting. Ieder lid heeft de keuze welk lidmaatschap hij kiest (evenementen, 
basis of competitie) en welke rechten daarbij horen. Op de website staat dit uitgebreid 
beschreven. Hans is gevraagd als trekker voor de woensdag, waardoor hij niet meer op 
maandag speelt.  
 
Jeroen bedankt het bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar. Robert bedankt Jeroen en alle 
andere vrijwilligers die geholpen hebben met diverse activiteiten. We zullen de kar met z'n allen 
moeten blijven trekken anders komt hij stil te staan. 
 
Nico biedt zich aan voor de functie als wedstrijdsecretaris jeugd. Het bestuur zal dit aanbod ook 
meenemen in de overweging voor de toekomst van de jeugd van SVN. 
 
Renate meldt dat er in de 5e klasse, voor het eerst dit jaar, 2 degradanten zijn per poule. Dit 
was in het verleden altijd 1 degradant. Met alle informatie die een wedstrijdsecretaris ontvangt 
(2 documenten van 17 en 50 blz), is het Martin niet opgevallen. Anders zou dit bij aanvang van 
het seizoen bij de algemene mailing meegenomen zijn. Martin heeft de Bond gevraagd 
dergelijke wijzigingen duidelijker of apart te vermelden. 
 
Norman Lee (oud lid) zou weer intresse hebben om te komen spelen. Hij kan op maandag of 
woensdag komen proeven. Renate zal dit doorgeven. 
 
Renate blijft sleuteladres, maar Pim zal back-up zijn als Renate een keer afwezig is. 
 

13. Sluiting 
 

Robert sluit de vergadering om 21.17 uur. Hierna volgt een borrel om na te praten.  
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3. Jaarverslag van de secretaris 

Algemeen 
Wat een zeer bijzonder jaar door alle coronamaatregelen, waardoor onze tafeltennissport (en alle 
andere sporten & bijeenkomsten) in lockdown is gegaan en er abrupt einde aan het speelseizoen 
is gekomen. En daarnaast hebben we afscheid genomen van de jeugdafdeling na 45 jaar. De 
resterende jeugdleden zijn overgedragen aan Smash in Monster. Ook het ophalen van oud papier 
is abrupt gestopt op initiatief van de gemeente Westland. Dat zijn drie markante gebeurtenissen 
die we niet snel zullen vergeten. 
 
Hoe vaak hebben we als bestuur vergaderd in afgelopen jaar? Dat is 6x en tijdens de lockdown 
veel via de telefoon/app/email en na de verspoeling weer op 1.5 m van elkaar vergaderen. 
 
Belangrijke zaken van het afgelopen jaar zijn: 
 
*Afscheid van de jeugdafdeling. Weloverwogen besluit ingegeven door de integratie van SVN en 
Smash jeugd, geen jeugdcommissie meer, geen aanwas nieuwe leden, geen 
doorgroeimogelijkheden. Hierdoor hebben als bestuur het besluit genomen om te stoppen met de 
jeugd, hoe moeilijk dat ook voelde na zo veel jaren jeugd over de vloer gehad te hebben bij SVN. 
 
*De gemeente Westland heeft uit coulance de subsidies voor het oud papier lopen nog een jaar 
doorgetrokken (tot eind 2020). Maar er is vooralsnog geen alternatief plan voor verenigingen om 
voor subsidie in aanmerking te komen. Het gemis van deze inkomsten heeft een aanzienlijke 
impact op de begroting. 
 
*AED training hebben we hervat en zullen het minimaal 1x per 2 jaar herhalen (mogelijk ook in 
tussenliggende jaren). Meerdere deelnemers hebben de kosten kunnen declareren bij de eigen 
zorgverzekeraar, waardoor de investering voor SVN gering was (90 euro).  
 
*De nieuwe website is in gebruik genomen. Het was even wennen in het begin, maar nu kunnen 
we mooie nieuwsberichten plaatsen, foto laten verspringen en via de webmailer emails versturen. 
En bovenal een modern beveiligde site, waarbij nauwelijks spam doorkomt. 
 
*Promotie via Facebook is gestopt. Sjors heeft dit destijds opgestart, maar het is moeilijk om te 
continueren voor anderen nu Sjors vertrokken is (op wereldreis). Het zichtbaar blijven is lastig en 
input ontbreekt. Daarom gestopt met deze betaalde promotie. 
 
*In totaal 6 nieuwe tafeltennistafels aangeschaft van het merk Heemskerk. De meegeleverde 
netposten zijn niet van optimale kwaliteit. Zodra Heemskerk een betere variant heeft kunnen we 
tegen gereduceerde kosten nieuwe netposten kopen. 
 
*Gedurende het seizoen hebben zich een 3 tal potentiele leden zich gemeld en een paar keer 
meegespeeld. Om verschillende redenen  (verhuizing, tijdstip, etc) hebben zij zich niet 
ingeschreven als lid. Via de website ook een paar no-show meldingen (wel een reactie sturen voor 
interesse, maar niet komen opdagen). Het blijft lastig om nieuwe leden te binden aan onze sport. 
 
*Sinds maart 2020 zijn veel zaken, die onze sport raken door de coronamaatregelen, besproken 
en doorgevoerd, zoals speelveldomrandingen, looproutes, desinfectiemiddelen, etc 
 
*Een nieuwe kantinegevel van trespa (onderhoudsarm materiaal) is geplaatst door een aannemer, 
omdat de bestaande wand veel rotte plekken vertoonde. 
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Cijfers en feiten 

Peildatum is 6 juli 2020. In het verleden waren evenementenleden als basisleden geregistreerd 
in onderstaand overzicht. 

 

Bestuurs- en commissiesamenstelling en andere functies 
 
Bestuurssamenstelling 
Functie Naam Van Tot 
Voorzitter vacant   
Penningmeester Pim van der Ende Oktober 2018 Oktober 2021 
Secretaris Robert van Holsteijn Oktober 2018 Oktober 2021 
Wedstrijdsecretaris Senioren Martin de Zeeuw Oktober 2017 Oktober 2020 
Wedstrijdsecretaris Junioren Sjors van Dongen Oktober 2017 December 2019 
Algemeen lid Hans van den Broek Oktober 2019 Oktober 2022 
 

Kantinebeheer 
Krijn Rodenburg 
 
Redactiecommissie 
Esther Roos  
 
Kascontrolecommissie 
Esther Roos en Theo van Zweden (Aad Noordam als reserve) 
 
Coördinator in- en uithuistoernooien 
Jeroen Vreugdenhil  
 
 

Ledenoverzicht 
2009/
10 

2010/
11 

2011/
12 

2012/
13 

2013/
14 

 
2014/
15 

 
2015/
16 

 
2016
/17 

 
2017
/18 

 
2018/
19 

 
2019/
20 

Junioren 26 28 20 17 12 
 
9 

 
11 

 
6 

 
6 

 
7 

 
0 

table stars     4 
 
5 

 
5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

basis 6 9 5 4 6 
 
1 

 
2 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 

competitie 20 19 15 13 2 
 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
0 

Senioren 53 57 58 50 56 
 
50 

 
51-48 

 
40 

 
37 

 
39 

 
37 

donateur 2 3 4 4 4 
 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
3 

 
4 

basis 13 15 13 16 21 
 
18 

 
17-16 

 
13 

 
14 

 
6 

 
5 

evenement          4 6 

competitie 38 39 41 30 31 
 
28 

 
29-27 

 
23 

 
19 

 
26 

 
22 

Totaal 79 85 78 68 68 
 
59 

 
62-59 

 
46 

 
43 

 
46 

 
37 
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Oudpapierophalers 
Sjors van Dongen, Jeffrey Zwinkels, John Nederpel, Jurriaan Hofman, Guillaume Sourisce, 
Robert van Holsteijn. Reserves: Theo van Zweden, Renate van Veelen en Esther Roos. 
In december is er door Robert en Guillaume voor de laatste keer oud papier opgehaald door het 
besluit van de gemeente Westland. Allen bedankt voor de inzet in de afgelopen jaren. 
 
Trainers 
Ron Sonneveld (senioren) 
Nico van Zwet (junioren tot en met december 2019) 
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4. Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris senioren 

 
Najaar 2019 
 
Met 4 teams in de reguliere competitie en 2 duo teams zijn we gestart in het najaar van 
2019. Hierin zijn twee teams gedegradeerd en 1 team is kampioen geworden. Voor 
team 3 is voor het voorjaar 2020 een derde klas aangevraagd. Team 2 duo wil op eigen 
kracht in het voorjaar 2020 kampioen trachten te halen en willen geen keuze plaats 
 
 
Team 1 2e klas 
Rijnsoever 2  10-59  Krijn Rodenburg  24-11  46%   
Overschie 1  10-58  Robert v Holsteijn  24-8  33% 
Sliedrecht Sprt 1 10-57  Jeroen Vreugdenhil  21-5  24% 
Tavernie 1  10-51  Ron Sonneveld  21-2  10% 
TaLaNi 2  10-47 
SVN 1   10-28  Gedegradeerd 
 
 
 
Team 2 3e klas 
Taverzo 8  10-64  Ron vd Ende   30-21  70% 
SVN 2   10-58  Jeroen Sonneveld  27-15  56% 
DHC 6  10-57  Els Pille   6-3  50% 
Salamanders 6 10-56  Guillaume Sourisce  24-10  42% 
Pingwins 2  10-48 
Kwiek 2  10-17 
 
 
 
Team 3 4e klas 
DHC 7  10-66  J.J van Elswijk  27-24  89% 
SVN 3   10-62  Raymond Vis  24-18  75% 
Combat 3  10-58  Jarno van Bussel  24-10  42% 
Kwiek 3  10-51 
VVV 6   10-36 
Attc Evo-Repro 5 10-27 
  



Jaarverslag 2019-2020 

 
 
Team 4 5e klasse  
SVN 4   10-73  
De Treffers 9  10-53  
Pecos 8  10-47  
Taverzo 10  10-44  
HTTV-070 8  10-42  
SIOK 4  10-41  
 

 
 
 
Team 1 duo 3e klas 
Smash 3  10-34  
SETT 3  10-33  
Taverzo 7  10-30  
Salamanders 6 10-23  
VVV 4   10-20 
SVN 1   10-10  
 
 
Team 2 duo 7e klas 
Salamanders 13 8-31  
SVN 3   8-31  
VVV 14  8-19  
Combat 4  8-14 
Alexandria 66 18 8-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SVN 

 Kampioen 
 Jurriaan Hofman  12-12  
 Renate van Veelen  18-17  
 John Nederpelt  18-16  
 Theo van Zweden  27-15  
 Seula Choi   15-4  

 

 Ron Sonneveld  6-2  
 Jeroen Vreugdenhil  6-2  
 Aad Noordam  16-2  
 Leo de Wilde   8-0  

 Gedegradeerd 

 Esther Roos   12-11  
 Hua Shan   10-9  
 Sylvia Schipper  10-6  
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 100% 
 94% 
 89% 
 56% 
 27% 

 33% 
 33% 
 13% 
 0% 

 92% 
 90% 
 60% 
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Voorjaar 2020 
 
Met 4 reguliere teams en 1 duo team zijn we gestart in het voorjaar 2020. Helaas kwam 
er halverwege het coronavirus. Hierdoor is de complete competitie in het hele land 
stilgezet. We gaan er van uit dat we in het najaar 2020  de competitie kunnen opstarten. 
Spelers worden ingedeeld op hun laatst behaalde ratingscore. Keuzeplaatsen moeten 
opnieuw worden aangevraagd. Omdat deze competitie halverwege is gestopt, wordt er 
dit jaar geen procentenwisselbeker uitgereikt. 
 
 
Team 1 3e klas 
SVN 1   6-41  Ron vd Ende   18-16  89%  
Pingwins 2  6-37  Jeroen Sonneveld  12-9  75% 
SVN 3   6-34  Guillaume Sourisce  18-10  56% 
DHC 4  5-27  Els Pille-Fohlinger  6-2  33% 
DOING 1  6-22   
SIOK 2  5-9 
 
 
Team 2 3e klas  
HTTV-070 5  6-37  Krijn Rodenburg  12-10  83% 
Salamanders 6 5-29  Robert van Holsteijn 12-7  58% 
SVN 2   5-27  Jeroen Vreugdenhil  12-6  50% 
SIOK 1  5-25  Ron Sonneveld  9-2  22% 
Smash 2  6-23 
Phoenix 2  5-19 
 
 
Team 3 3e klas 
 
SVN 1   6-41  J.J van Elswijk  18-14  78% 
Pingwins 2  6-37  Raymond Vis  15-11  73% 
SVN 3   6-34  Jurriaan Hofman  6-2  33% 
DHC 4  5-27  Jarno van Bussel  12-1  8% 
DOING 1  6-22 
SIOK 2  5-9 
 
 
Team 4 4e klas 
  
HTTV-070 6  5-33  Renate van Veelen  12-6  50% 
Pingwins 3  5-32  John Nederpel  9-3  33%   
Kwiek 3  6-30  Henk van Staalduinen 9-3  33% 
Reflex vs 2  6-26  Aad Noordam  3-1  33% 
Combat 3  5-25  Theo van Zweden  12-1  8% 
SVN 4   5-14 
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Team 1 duo 7e klas 
SVN 1   5-20  Ruud Gram   4-4  100% 
Avanti 4  6-19  Hua Shan   6-5  83% 
Reeuwijk 3  5-13  Esther Roos   6-5  83% 
Vriendenschaar 11 6-10  Sylvia Schipper  4-3  75% 
Avanti 5  5-9 
VVV 15  5-9 
 
Toernooien overzicht 2019-2020 
 
Hierbij wil ik Jeroen bedanken voor zijn uitstekende inzet dit seizoen voor alle 
gespeelde toernooien. Hieronder volgt zijn verslag. 
 
Interne toernooien: 
 
SVN2 toernooi       18 deelnemers 
1e prijs Renate van Veelen/Raymond Vis 
2e prijs Krijn Rodenburg/Hua Shan Chen 
 
Koppeltoernooi 
1e prijs Raymond Vis/Pieter van der Meer   10 deelnemers 
2e prijs Renate van Veelen/Hua Shan Chen 
 
Plankentoernooi       19 deelnemers 
1e prijs Mark van der Knaap 
2e prijs J.J. van Elswijk 
 
Clubkampioenschappen enkel A       7 deelnemers 
1e prijs Raymond Vis 
2e prijs Ron van der Ende 
 
Clubkampioenschappen enkel B        5 deelnemers  
1e prijs Sjors van Dongen 
2e prijs Renate van Veelen 
 
Clubkampioenschappen enkel C        6 deelnemers 
1e prijs Ruud Gram 
2e prijs Seula Choi 
 
Open Clubkampioenschappen       15 deelnemers   
1e prijs Ron van der Ende 
2e prijs Ruud Gram 
 
 
 
Martin de Zeeuw 
Wedstrijdsecretaris senioren. 
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5. Jaarverslag algemeen bestuurslid 

 
Woensdag recreanten avond: 
Sinds lange tijd is er weer een recreanten avond op de woensdag avond (vanaf het 
begin van het tafeltennis seizoen). De belangstelling hiervoor is het gehele seizoen vrij 
constant geweest. Meestal kwamen er zo’n 6 tot 8 personen per avond. Daar ben ik 
best wel blij mee. Ik hoop dat dit zo blijft. Helaas was er 1 avond waarbij niemand kwam 
opdagen; dit was de week waarin geen competitie was. Helaas moest er sinds 15 maart 
een abrupt gestopt worden, vanwege de corona. Hopelijk kunnen we vanaf het nieuwe 
seizoen weer gaan starten. 
 
Toernooien voor adverteerders: 
Afgelopen november hebben we een Jumbo tafeltennis avond gehad. Deze avond was 
aardig bezet. Er waren zo’n 5 dames en 6 heren die er een gezellige avond hebben 
gehad. Naast de onderlinge duels tussen de dames en de heren hebben we de avond 
afgesloten met een kanten duel. De groep werd in twee teams verdeeld door een kleur 
te trekken. Er werden 4 duels gespeeld van 3 minuten. Aan het eind van elke 3 minuten 
werd genoteerd het aantal winnaars per kant van de tafel. Daarna werd voor de 
volgende ronde per kant doorgedraaid voor de volgende partij. Op deze manier kwam 
er een winnende kant uit. Als afsluiting werd er even geborreld, geëvalueerd en ging 
ieder voldaan weer huiswaarts. Mede met dank aan Sjors, Nico en Pim was het een 
zeer geslaagde avond. Dit initiatief krijgt het komende jaar een vervolg. 
 
Nieuwjaarsborrel: 
Afgelopen 3 januari hebben we een gezellige nieuwjaarsborrel gehad. Onder het genot 
van een glaasje champagne en een heerlijke oliebol hebben we elkaar een sportief jaar 
toegewenst. De opkomt met zo’n 15 personen was best goed.  
 
Speculaas poppen.  
Zoals elk jaar doet Theo de speculaaspoppen verkoop. Volgens mij zit deze verkoop 
nog altijd in de lift en worden er elk jaar wat meer verkocht. Dit jaar heeft de opbrengst 
speculaasactie een aardig bedrag opgebracht van € 578,26. Dat is niet mis! 
 
Grote Club actie.  
Esther had de organisatie van de Grote Club actie onder haar beheer. Er zijn helaas 
niet zo veel loten verkocht en De opbrengst van de grote clubactie was € 99,50. 
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6. Jaarrekening van de penningmeester 

In dit financiële verslag worden de feiten en cijfers weergegeven over de inkomsten en 
uitgaven gedurende het seizoen 2019-2020. Het boekjaar loopt van 1 juli 2019 tot 30 
juni 2020 
 
Dit seizoen hebben we afgesloten met een negatief saldo van  € 249,--. Dit negatieve 
resultaat is lager (minder slecht) dan begroot.  
 
Medio 2019 zijn 6 nieuwe tafeltennistafels aangeschaft. Deze worden in 4 jaar 
afgeschreven. Het bedrag van deze afschrijving bedraagt dit boekjaar € 898,-- 
 
Begin 2020 is de achterwand van de kantine onderhoudsarm gerenoveerd. Deze totale 
kosten van € 3.932.50 is voor 50% afgeboekt op de voorziening groot onderhoud en 
50% ten laste van dit boekjaar opgenomen. Ook dit jaar heeft de speculaasactie onder 
leiding van Theo van Zweden weer € 578,-- opgeleverd.  
 
Medio maart zijn alle sportactiviteiten op last van de overheid geannuleerd. Ook onze 
vereniging kreeg hiermee te maken. Een woord van dank aan de Gemeente Westland 
is hier op zijn plaats, omdat zij zonder enige aandraag onzerzijds de vastgelegde 
zaaluren voor de resterende maanden direct hebben gestorneerd en de verschuldigde 
huur hebben kwijtgescholden. Het resultaat van dit is zichtbaar in het bedrag van de 
zaalhuur. Een nadeel is ook dat we geen inkomsten uit de kantine meer hadden. 
 
Tevens kunnen we mededelen dat de sponsor EFP International BV weer een 
verlenging tot 2022 heeft toegezegd.  
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Verlies- en winstrekening SVN per 30 juni 2020 
    

  
Realisatie 
2019-2020 

Realisatie 
2018-2019 

Begroting 
2019-2020 

BATEN      

Contributies      

Jeugd - basis  €          -30   €         -112    

Jeugd - competitie  €         -195   €         -405   €         -405  

Jeugd - evenementen  €            -     €            -      

Jeugd - table stars  €            -     €         -170    

Senioren - basis  €         -405   €         -675   €         -600  

Senioren - competitie  €      -4.062   €      -3.400   €      -3.100  

Senioren - evenementen  €         -135   €         -405   €         -405  

Voordeelleden  €            -     €            -      

Donateurs  €          -98   €         -130   €         -130  

   €            -     €            -      

Totaal Contributies  €    -4.925   €    -5.297   €    -4.640  

       

Sponsorgelden      

Sponsors  €      -2.500   €      -2.500   €      -2.500  
Grote club actie  €         -100   €         -190    

Oud papier  €      -1.428   €      -1.963   €      -1.750  

Overige acties  €          -23   €         -432   €         -650  

Opbrengst speculaasactie  €         -578   €         -787    

Totaal   €    -4.629   €    -5.872   €    -4.900  

Kantine      

Omzet kantine  €      -3.035   €      -3.814   €      -3.500  

Totaal Kantine  €    -3.035   €    -3.814   €    -3.500  

       

Overige opbrengsten      

Rente  €            -2   €            -     €            -5  

Overige opbrengsten  €         -816   €          -35   €         -650  

Totaal Overige opbrengsten  €        -818   €          -35   €        -655  

TOTALE BATEN  €  -13.407   €  -15.018   €  -13.695  
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LASTEN      

Huisvesting      

Zaalhuur  €       2.870   €       4.922   €       5.400  

Energie  €          380   €          457   €          500  

Kabel  €            -     €            26   €            -    

Verzekering  €          391   €          580   €          400  

Schoonmaak  €            73   €          151   €          150  

Maatregelen corona  €       1.242   €            -      

Totaal Huisvesting  €      4.956   €      6.136   €      6.450  

       

Onderhoud      

Groot onderhoud  €       1.966   €            -     €          500  

Totaal Onderhoud  €      1.966   €            -     €         500  

       

Training      

Trainers  €          315   €          473   €          475  

Opleidingen  €            93   €            -     €            -    

Materiaal  €          130   €          760   €          350  

Totaal   €         538   €      1.233   €         825  

       

Competitie      

NTTB  €       2.003   €       1.918   €       2.100  

Boetes  €            23   €            37   €            50 

Totaal Competitie  €      2.026   €      1.955   €      2.150  

       

Evenementen      

Toernooien jeugd    €          100   €            50 

Activiteiten jeugd  €            40   €            38   €            50 

Toernooien senioren  €            94   €            57   €          100  

Activiteiten senioren  €            -     €            59   €          100  

Activiteiten SVN  €          217   €          309   €          200  

Totaal Evenementen  €         351   €         563   €         500  

       

Kantine      

Inkoop kantine  €       1.429   €       1.678   €       1.700  

Totaal Kantine  €      1.429   €      1.678   €      1.700  

       

Overige kosten      

Afschrijvingen  €       1.000   €       1.000   €       1.000  

Ledenwerving  €          100   €            40   €          100  

Clubblad    €            -     €            -    

Website  €          975   €            48   €          550  

Aankoop shirtjes   €            -     €          516   €            -    

Bankkosten  €          139   €          131   €          150  

Bestuurskosten  €            65   €          325   €          150  

Overige kosten  €          111   €          614   €          500  

Totaal Overige kosten  €      2.390   €      2.674   €      2.450  

TOTALE LASTEN  €    13.656   €    14.239   €    14.575  

Resultaat  €        -249   €         779   €        -880  
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Toelichting op verlies- en winstrekening 
    

  
Realisatie 
2019-2020 

Realisatie 
2018-2019 

Begroting 
2019-2020 

BATEN       

       

Consumpties      

Omzet verkopen kantine  €       3.035   €       3.814   €       3.500  

Kostprijs inkopen kantine  €       1.429   €       1.678   €       1.700  

       

Resultaat verkopen  €      1.606   €      2.136   €      1.800  

Resultaat in  % van de verkoopprijs 52,9% 56,0% 51,4% 

       

Sponsors      

EFP International   €       2.500   €       2.500   €       2.500  

       

       

   €      2.500   €      2.500   €      2.500  

 
We beginnen met de baten: 
 
Contributies 
Helaas zijn de opbrengsten weer lager dan vorig jaar, maar hoger dan de begroting, 
mede doordat enkele leden aan de competitie hebben deelgenomen.  
 
Sponsor 
De overeenkomst met EFP International B.V. liep nog door tot 2020 en is inmiddels 
weer verlengd tot 2022. 
 
Oud papier 
Ondanks dat we als vereniging geen fysieke bijdrage meer hebben een het verzamelen 
van oud papier heeft de gemeente nog wel een bijdrage voor het jaar 2020 toegekend. 
Helaas moeten we uit media vernemen dat deze toezegging wat onder druk staat en 
blijven de betalingen achterwege. Daarom kunnen we nu slechts een bedrag van € 
1.428 in de boeken opnemen. Van dit bedrag is twee derde nog gerealiseerd door 
fysieke hulp in 2019 en een derde door de gemeentelijke toezegging voor het jaar 2020  
 
Opbrengst kantine 
Door de afname van het aantal teams op de speelavonden neemt de omzet ook af.  
Ook als gevolg van het moeten sluiten van de zaal en de kantine per 12 maart 2020 zijn 
er geen inkomsten meer gerealiseerd. Een klein gedeelte van de resterende voorraad 
hebben we nog tegen een redelijke prijs aan diverse geïnteresseerde leden kunnen 
slijten. Helaas hebben we ook diverse aangekochte consumpties moet weggooien, 
waardoor het resultaat ten opzichte van het vorig boekjaar met iets meer dan 3% is 
afgenomen. 
 
Diverse opbrengsten 
Verkoop tafels ter waarde van €  300,-- 
Opbrengst Rabo clubactie ter waarde van € 232,-- 
Korting aankoop shirtjes ter waarde van € 283,-- 
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We vervolgen verder met de lasten: 
 
Zaalhuur 
Door het handhaven van het strikte beleid van alleen het huren van de uren die we als 
vereniging van de zaal gebruiken zijn er geen onnodige kosten te melden. Tevens zijn 
we aan de gemeente Westland geen huurpenningen verschuldigd over de uren na 12 
maart die we al hadden aangevraagd en door de aangekondigde lock down niet hebben 
kunnen benutten. Hierdoor zijn de uitgaven van de zaalhuur tot een bedrag van € 
2.870,-- beperkt. De zaalhuur per uur voor dit seizoen 2020-2021 wordt verhoogd naar 
€ 21.19 ( was € 20.90) 
 
Energie 
De kosten van energie zijn afgenomen, omdat de kantine minder bezet is en daardoor 
geen energie wordt gebruikt. 
 
Verzekering 
Het bestuur heeft nog eens kritisch naar de huidige verzekeringspolis gekeken en is tot 
de conclusie gekomen dat een nieuwe wijze van verzekering noodzakelijk was (er was 
een hiaat doordat de kantine niet meeverzekerd was). Daarom is ook een nieuwe polis 
afgesloten, waarbij onze kantine tegen herbouwwaarde is verzekerd (dan kunnen we 
hetzelfde terugbouwen bij een total loss schade door bijvoorbeeld brand). Ook de 
inventaris is verzekerd na vaststelling van een waardetaxatie voor de komende jaren. 
 
Onderhoud 
De kosten van het vervangen en plaatsen van de nieuwe buitenwand van de kantine 
zijn voor 50% ( € 1.966,-- ) opgenomen in dit boekjaar. De overige 50% zijn afgeboekt 
van de reservering groot onderhoud.  
 
Opleidingen 
Heeft betrekking op de bijscholing AED cursus. Hieraan hebben diverse leden 
deelgenomen en wat niet door de verzekering van deze deelnemende leden is vergoed 
is betaald door de vereniging. 
 
Training 
De training voor de senioren is dit weer verzorgd door Ron en Nico heeft de beginnende 
jeugdleden. Ron gaan dit seizoen 2020-2021 weer verder. 
 
Materiaal 
Aanschaf van balletjes 
 
Website 
Dit seizoen is de website vervangen door de huidige website. De kosten van de 
ontwikkeling en aanmaak van deze website zijn opgenomen in dit boekjaar. 
 
NTTB 
De kosten bestaan uit de bijdrage van het lidmaatschap aan de Nederlandse 
Tafeltennis Bond. 
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Maatregelen corona 
Het bestuur is de afgelopen maanden nog druk in de weer geweest om alle 
ontwikkelingen en voorschriften van welke instantie (overheid, gemeente, 
tafeltennisbond, RIVM, etc. ) dan ook te kanaliseren en voor iedereen herkenbaar te 
maken. Inmiddels zijn al vuistdikke dossiers gelezen en aan aangemaakt. Het bestuur 
heeft besloten om diverse maatregelen zowel in de kantine en in de zaal te treffen, zo 
zijn al 2 desinfectiezuilen aangeschaft en is er in de kantine voor de bar een 
spatscherm aangebracht en worden waarschuwing aanduidingen aangebracht. 
Extra afrasteringen zijn ook aangeschaft. Dit alles ter waarde van bijna € 1.242,--. Alles 
kosten opgenomen in dit boekjaar 2019-2020. 
 
Bankkosten 
De bankkosten zijn helaas ondanks alle zelfwerkzaamheden van de penningmeester 
behoorlijk toegenomen. 
 
Bestuurskosten 
De bestuurskosten zijn te verantwoorden voor de uitgaven voor het afscheid van Sjors 
van Dongen en John van Dam. 
 
Overige kosten 
De overige kosten bestaan uit: 

 Bloemen kampioenschappen 
 Aankoop grill 
 Aanmaak reserve sleutels opbergkast 
 Cijfers voor de tafelnummering van de nieuwe tafels  
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Balans SVN per 30 juni 2020   
   

Activa 2019-2020 2018-2019 

      

Vaste activa    

Aanschafwaarde  €       2.695   €       3.594  

Afschrijvingen  €          898   €            -    

Totaal Vaste activa  €      3.593   €      3.594  

     

Vlottende activa    

Voorraden  €          948   €       1.279  

Vorderingen en overlopende activa  €          170   €          652  

Liquide middelen  €     25.735   €     28.162  

Totaal Vlottende activa  €    26.853   €    30.093  

     

Totaal Activa  € 30.446   € 33.687  
   

   

Toelichting op de balans   

Activa 2019-2020 2018-2019 

      

Vaste activa    

Tafels Novi Sad 2400  €       2.695   €       3.594  

Afschrijvingen 25 %  €          898   

Totaal Vaste activa  €      3.593   €      3.594  

     

Vlottende activa    

Voorraden    

Drank  €          157   €          265  

Emballage  €            23   €            95  

Etenswaren  €            18   €            18  

Shirtjes   €          750   €          900  

Vorderingen en overlopende activa    

Te verwachten oud papier opbrengsten  €            -     €          482  

Te verwachten contributie  €          170   €          170  

     

Liquide middelen    

Kas Pim  €          360   €          360  

Kas Krijn  €          299   €          267  

Betaalrekening Rabobank  €     14.158   €       6.741  

Spaarrekening Rabobank  €     10.918   €     10.918  

Roparco  €            -     €       9.877  

Kruisposten (kas/bank/giro onderweg)  €            -     €            -    

     

Totaal Vlottende activa  €    26.853   €    30.093  

     

Totaal Activa  € 30.446   € 33.687  
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Passiva 2019-2020 2018-2019 

      

Eigen vermogen     

Kapitaal  €     21.865   €     21.086  

Resultaat boekjaar  €         -249   €          779  

Totaal Eigen vermogen  €    21.616   €    21.865  

     

Voorzieningen     

Tafels  €       4.612   €       4.612  

Groot onderhoud  €       1.985   €       2.952  

Jubileum  €          417   €          417  

     

Totaal Voorzieningen  €      7.014   €      7.981  

     

Kortlopende schulden     

Crediteuren en overlopende passiva  €       1.816   €       3.841  

Totaal Kortlopende schulden  €      1.816   €      3.841  

     

Totaal Passiva  € 30.446   € 33.687  
   

   

Toelichting op de balans   

Passiva 2019-2020 2018-2019 

      

Eigen vermogen     

Kapitaal  €     21.865   €     21.086  

Resultaat boekjaar  €         -249   €          779  

     

Totaal Eigen vermogen  €    21.616   €    21.865  

     

Voorzieningen     

Tafels  €       4.612   €       4.612  

Groot onderhoud  €       1.985   €       2.952  

Jubileum  €          417   €          417  

     

     

Totaal Voorzieningen  €      7.014   €      7.981  

     

Kortlopende schulden     

     

Openstaande crediteuren  €       1.816   €       3.841  

     

Totaal Kortlopende schulden  €      1.816   €      3.841  

     

     

Totaal Passiva  € 30.446   € 33.687  

 



 
23 

Jaarverslag 2019-2020 SVN 

 
Toelichting op de balans per 30 juni 2020.  
 
Voor het nieuwe seizoen zijn 6 nieuwe Heemskerktafels aangeschaft. Deze staan voor 
de aanschafwaarde minus de afschrijving van 25% op de balans. De oude tafels zijn 
bijna allemaal verkocht.  
 
De voorraad shirtjes ter waarde van € 750,00 zijn opgenomen in de balans.  
 
Voor de voorziening groot onderhoud is wederom een bedrag van € 1.000,00 
gereserveerd. Dit jaar is zoals eerder vermeld 50% van de vervanging van de 
buitenwand ten laste van deze reservering afgeboekt.   
 
Het bedrag van de verschuldigde contributie is inmiddels ontvangen. Het verschuldigde 
bedrag van de crediteuren bestaat uit nog te betalen nota’s van de gemeente Westland 
ten bedrage van € 574 en reeds aangegane verplichtingen vanwege maatregelen ten 
behoeve van corona, zowel in de kantine als in de zaal. Omdat nog niet alle bedragen 
nauwkeurig bekend waren ten tijde van de afsluiting van dit financieel jaar is hiervoor 
een bedrag van € 1.000,--. Inmiddels zijn de bedragen wel nagenoeg bekend en zullen 
deze in het nieuwe boekjaar worden verrekend. In dit boekjaar zijn dus de kosten van 
deze maatregelen ten bedrage van € 1.242,-- opgenomen.  
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Begroting SVN 2020-2021 
 

 

Realisatie 2018-
2019 

Realisatie 2019-
2020 

Begroting 
seizoen 2019-

2020 

 Begroting 
 seizoen  

2020-2021  

BATEN       
  

Contributies         
Jeugd - basis €          112 €           30 €           - €            - 
Jeugd - competitie €          405 €          195 €         405 €            - 
Jeugd - evenementen 

 €            -   
Jeugd - table stars €          170 €            -   
Senioren - basis €          675 €          405 €         600 €          405 
Senioren - competitie €       3.400 €       4.062 €      3.100 €       3.500 
Senioren - evenementen €          405 €          135 €         405 €          135 

Voordeelleden  €            -   
Donateurs €          130 €           98 €         130 €            98 
Toeslag administratiekosten 

 €            -   
Totaal Contributies €     5.297 €     4.925 €     4.640 €      4.138 
 

    
Sponsorgelden 

    
Sponsors €       2.500 €      2.500 €      2.500 €       2.500 
Grote club actie €          190 €         100 €           -  
Oud papier €       1.963 €       1.428 €       1.750 €          950 
 

    
Overige acties €       1.219 €         601 €         650 €          200 
Totaal Sponsorgelden €     5.872 €     4.629 €     4.900 €      3.650 
 

    
Kantine 

    
Omzet kantine €       3.814 €      3.035 €      3.500 €       2.500 
Totaal Kantine €     3.814 €     3.035 €     3.500 €      2.500 
 

    
Overige opbrengsten 

    
Rente €            - €             2 €             5 €            - 
Overige opbrengsten €           35 €         816 €         650 €          300 

Totaal Overige opbrengsten €          35 €        818 €        655 €         300 
TOTALE BATEN €   15.018 €   13.407 €   13.695 €    10.588 
 

    
LASTEN 

    
Huisvesting 

    
Zaalhuur €       4.922 €      2.870 €      5.400 €      3.500 
Energie €          457 €         380 €         500 €         400 
Kabel €           26 €           - €           -  
Verzekering €          580 €         391 €         400 €         400 
Schoonmaak €          151 €           73 €         150 €         150 
Maatregelen corona 

 €      1.242   
Totaal Huisvesting €     6.136 €     4.956 €     6.450 €      4.450 
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Onderhoud 
    

Groot onderhoud €            - €      1.966 €         500 €          500 
Totaal Onderhoud €           - €     1.966 €        500 €         500 
 

    
Training 

    
Trainers €          473 €         315 €         475 €          475 
Opleidingen €            - €           93 €           - 

 
Materiaal €          760 €         130 €         350 €          350 
Totaal  €     1.233 €        538 €        825 €         825 
 

    
Competitie 

    
NTTB €       1.918 €      2.003 €      2.100 €       2.100 
Boetes €           37 €           23 €           50 €            50 
Totaal Competitie €     1.955 €     2.026 €     2.150 €      2.150 
 

    
Evenementen 

    
Toernooien jeugd €          100 

 
€           50 €            - 

Activiteiten jeugd €           38 €           40 €           50 €            - 
Toernooien senioren €           57 €           94 €         100 €          100 
Activiteiten senioren €           59 €            - €         100 €          100 
Activiteiten SVN €          309 €          217 €         200 €          100 
Jubileum SVN 

    
Totaal Evenementen €         563 €        351 €        500 €         300 
 

    
Kantine 

    
Inkoop kantine €       1.678 €      1.429 €      1.700 €       1.250 
Totaal Kantine €     1.678 €     1.429 €     1.700 €      1.250 
 

    
Overige kosten 

    
Afschrijvingen €       1.000 €      1.000 €      1.000 €       1.000 
Website €           48 €         975 €         550 €            - 
Ledenwerving €           40 €         100 €         100 €          100 
Nieuwe clubshirts €          516 €           - 

  
Bestuurskosten €          325 €           65 €         150 €          150 
Bankkosten €          131 €         139 €         150 €          150 
Overige kosten €          614 €         111 €         500 €          500 
Totaal Overige kosten €     2.674 €     2.390 €     2.450 €      1.900 
TOTALE LASTEN €   14.239 €   13.656 €   14.575 €    11.375 

 
    

Resultaat €         779 €       -249 €       -880 €        -787 
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Toelichting op de begroting seizoen 2020-2021 
 
Voorspellen is moeilijk vooral als het de toekomst betreft. Er zijn economen die hun 
brood verdienen met voorspellen dat het warm zal zijn in augustus en koud in januari, 
als is dat uiteraard ook maar een schatting. We hebben deze begroting opgezet al ware 
het een normaal seizoen. Er kunnen natuurlijk weer omstandigheden voordoen die deze 
begroting zowel negatief als positief kunnen beïnvloeden. 
 
Met alle geschatte inkomsten en uitgaven komen we uit op een negatief saldo van  
€ 787,--. Dat saldo is te overzien en zal geen invloed hebben op de huidige contributie 
bedragen en de consumpties. Deze blijven weer op het huidige niveau gehandhaafd.  
 
Mochten er toch weer zodanige maatregelen genomen moeten worden dat het sporten 
wordt verboden,  zullen we als bestuur moeten handelen en reageren naar de 
mogelijkheden. Helaas is er geen enkel draaiboek voorhanden, waar ook ter wereld, om 
deze nu kenbaar te maken.  
 
Je moet ergens beginnen en dat deed de oerknal ook!  
 


