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1. Voorwoord van de voorzitter  
 

Veel van de leden die opgegroeid zijn in ons oude gebouw aan de Zuidelijke Wandelweg 

waren ooit bang, dat ze de kenmerkende sfeer en zelfs de bepaald geen Chanel geur 

zouden gaan missen in het nieuwe gebouw. Ondertussen bewonen ook zij ons gebouw of 

het nooit anders is geweest en horen we geen enkel heimweegeluid (meer). Integendeel, 

bijvoorbeeld bij heel hoge ballen hoor je vaak: “In het oude gebouw zou die mooi niet 

goed zijn geweest”. Wat je kunt uitleggen als: je hebt geluk, dat we nu hier spelen. En 

daar zijn we het natuurlijk allemaal helemaal mee eens. 

Dat je het geluk hebt om bij Tempo-Team te mogen spelen, geldt voor steeds meer 

leden. We groeien constant met als gevolg de sterker wordende vraag wat de grenzen 

aan onze groei zijn. We zien druk bezochte trainingsavonden en de zondagmiddag is een 

blijvend, vaak overvol succes. We spelen met 21 competitieteams senioren en 4 

jeugdteams in de komende najaarscompetitie.  

Dat succes roept in mij ook een nostalgisch gevoel op: Hoe graag zou ik leden van 

vroeger die overleden zijn en zoveel voor de club hebben gedaan, een dagje mee kunnen 

laten kijken, gewoon één dagje terug op aarde: Jos, o.a. de starter van de zondag, 

Stephen van Putten, altijd aan het klussen en regelen op de club, Edo die zo veel leden 

graag de kneepjes van het tafeltennis bijbracht, om er maar een paar te noemen. Kijk 

eens hoe al jullie inspanningen zijn voortgezet en hoeveel mensen daarvan genieten. We 

staan op jullie schouders en alleen daardoor lijken we groot. 

In dat besef van voortgang, van voortzetten wat zovelen voor ons hebben gestart en 

gedaan, werkt het bestuur verder aan de ontwikkeling van onze club. Dit jaar hebben we 

het Beleidsplan voor de komende vijf jaar opgesteld en iedereen doen toekomen via de 

mail en op dat plan kun je op deze ALV reageren. We zijn ondertussen eendrachtig als 

bestuur wel al  bezig om het beleid daadwerkelijk om te zetten in concrete acties en 

verdere groei. De bar, inkoop, ontvangst daarvan en alles gevuld houden, de pin en het 

contactloos betalen vraagt vasthoudendheid en onwrikbaar vertrouwen. Goed bericht 

daarbij is, dat de spontaan zich gemelde nieuwe barcommissie de bezetting voor alle 

competitieavonden gaat regelen, de nieuwe evenementencommissie gaat het leven op de 

club nog feestelijker maken, de tuincommissie tracht in de droge en warme periode het 

resterende groen aan onze kant van het gebouw groen te houden, de jeugd, gedragen 

door de inzet van John, Emiliano en MarcelN. heeft onze grote aandacht, de 

videostreaminggroep heeft haar handen vol om de videostreaming te realiseren (tot op 

heden hebben we geen coaxkabel of glasvezel en moeten daardoor de beperkte KPN-

mogelijkheden zo goed mogelijk uitbuiten).  

Bij het samenstellen van dit verslag heeft ZIGGO ons een offerte gedaan van € 4900,- 

voor de aanleg van 250 meter kabel en heeft Henk Philip (World of Delights Holding B.V.) 

toegezegd dit bedrag extra te willen sponsoren.  

Herman en Boudewijn hebben al fantastisch videowerk verricht en we zijn Henk Philip 

super dankbaar voor het feit, dat hij dit financieel allemaal mogelijk maakt. 

De voorwaarden om te presteren zijn er dus volop en dat is er dit afgelopen jaar op 

grootse wijze ook uitgekomen. Bij het wedstrijdsecretariaat kun je daar nog het een en 

ander over lezen. Maar in één jaar 18 kampioenen, een beperkt aantal degradaties en 

ons eerste dat naar de eredivisie is gepromoveerd, dat is een droom die uitkomt nog 

voordat die gedroomd is. Ook de jeugd deed een flinke duit in het zakje en liet zich ook 

in landelijke toernooien niet van de tafel vegen. Integendeel. 

 

Al met al kunnen we meer dan blij zijn met het afgelopen jaar en blijft er ondertussen 

gelukkig nog genoeg over om aan te werken. Bijvoorbeeld: we zijn in overleg over 

zonnepanelen met een buurt initiatief (PRET), met een leverancier van zonnepanelen, 

met het uitrekenen wat voor ons het meest geschikt is  (agendapunt op deze ALV) en 

verder onze poging om een grote hoofdsponsor te vinden. We hebben getracht om weer 

met Uitzendbureau Tempo-Team in contact te komen om te kijken of er opnieuw 

samenwerking mogelijk is. Het leverde recent een vriendelijke en helaas tegelijkertijd 

negatieve reactie op. Dit betekent, dat we nu verder op zoek gaan naar een sponsor die 

https://www.ttv-tempoteam.nl/web/beleidsplan-2019-2023/
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onze ontwikkeling ter harte gaat en ook voldoende 

mogelijkheid ziet om te profiteren van sponsorschap. Dus 

wie weet, komt er ooit eens de vraag of we onze naam 

willen wijzigen om een grote sponsor binnen te kunnen 

halen. Zou niet de eerste keer zijn in onze geschiedenis.  

Voorlopig gaan we enthousiast verder als Tempo-Team, 

waar mogelijk met succes en wat mij en het bestuur 

betreft: steeds met veel plezier.  

 

Leen Speelman 

Voorzitter 

 

2. Ledenadministratie 
 

Ledenaantallen van tafeltennisvereniging Tempo-Team per 30 juni 2019 

 Competitieleden Senioren : 96   (17 vrouwen en 79 mannen) 

 Recreatieleden Senioren    : 106 (18 vrouwen en 88 mannen) 

 Competitieleden Jeugd       : 17  (1 meisjes en 16 jongens) 

 Recreatieleden Jeugd         : 12  ( 3 meisjes en 9 jongens)  

 

Totaal         231 

 

Een toename van 14 leden, volgens de onderstaande verdeling: 

 Competitieleden Senioren  : + 11 

 Recreatieleden Senioren    : + 2 

 Competitieleden Jeugd      : + 1 

Recreatieleden Jeugd        :    0 

  

Totaal          14  

 

Hossein Rashidi 

Ledenadministratie  

 

 

3. Secretariaat 

 

Samenstelling en termijnen van het bestuur van de Tafeltennisvereniging Tempo-Team:  

 Voorzitter Leen Speelman, aftredend in 2021 

 Secretaris Jan Snepvangers, aftredend in 2020 

 Penningmeester Gerrie Koopman, aftredend in 2020  

 Bestuurslid Jeugdzaken Marcel Nabarro, aftredend in 2021 

 Bestuurslid / Ledenadministrateur  Hossein Rashidi , aftredend in 2021 

 

 Erevoorzitter: Jos Neep (1998, †2008) 

 Ereleden: Jan Baltus (1973, †2018), Cees Bleijswijk (2018) , Jan Clerc (1988, 

†1991), Harry Feenstra (2001, †2009), Marcel Frijhoff (2017) Gerard Holswilder 

(1978, †1998), Joop Jansen (1972, †1999), Erik Neep (2000), Gerard Poort 

(2004), Huub Verkooy (???†1972) en Egbert Welsink (1969, †2014)  

 Leden van verdienste: Hans van den Berk (2001), Mia Bleijswijk- de Boer (2017), 

Jacques van der Braak (1969), Piet van der Braak (1980, †1983), Harm Bruins 

(2004 †2015), Gerard van Elferen (1993), William de Graaf (2001, †2005), 

Ronald Jansen (1988), Trudy van der Kooy (1980), Carel Kramer (1957, †1967), 

Stephan van der Putten (1995, overleden in 2012), Ton Rutte (1977) , Ferry van 

Straelen (1969), Peter van Straelen (1974), Wim Knaap (2012)  
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In de eerst helft van de periode 2018-2019 hebben de bestuursvergaderingen vooral in 

het teken gestaan van het maken van en het overeenstemming bereiken over het 

beleidsplan 2019 – 2023.  Het was nuttig om e.e.a. eens goed te beschrijven  en  we 

hebben als bestuur het voornemen om elk jaar een aantal speerpunten  eruit te halen, 

dit jaar was dat met name  het reilen  en zeilen van de bar, het meer planmatig  werken 

op de trainingen en de groei van de recreatieve leden.  Verder is een beleidsplan nodig  

om evt. nieuwe sponsors te benaderen en aan te trekken. Immers, het geeft een goed 

beeld van waar we als vereniging mee bezig zijn  en uiteraard geeft het het bestuur ook 

houvast om gericht zaken op te pakken en te checken waar we als vereniging staan.  

 

Stichting en Vereniging  

In het seizoen 2018- 2019  hebben het bestuur van de Vereniging en de Stichting de 

afspraak om elkaar vier keer per jaar in een korte vergadering te treffen gecontinueerd. 

Het doel daarvan is vooral elkaar op de hoogte te houden van de financiële situatie van 

de Stichting en andere zaken uit te wisselen die Vereniging en Stichting aangaan, zodat 

er ook gezamenlijk gedragen beslissingen kunnen worden genomen. Voorzitter Michel 

Vos van de Stichting is dit jaar per 1 juli opgevolgd door Axel Hagedorn  Zijn goede werk 

voor de Stichting en daarmee natuurlijk ook voor ons als Vereniging is binnen de 

Stichting gevierd met een etentje; ook al is Michel heel succesvol bezig om op een 

gezond gewicht te zijn en blijven. 

 

Bestuurswisselingen  

Zoals in de notulen van de vorige ALV vermeld, zijn dit jaar Marcel Nabarro en Hossein 

Rashidi tot het bestuur toegetreden. Zij hebben hun taken voortvarend opgepakt.  

 

Sponsoring  

Ook dit jaar heeft het bestuur haar taak om sponsors te vinden weer zeer serieus 

opgevat. Zoals reeds door de voorzitter gememoreerd hebben hernieuwde contacten met 

uitzendbureau Tempo Team  helaas niet geleid  tot  nieuwe sponsoring. Het aantal 

reclameborden blijft stabiel. Weer veel dank zijn we verschuldigd aan Henk Phillip voor 

zijn financiële ondersteuning van de jeugdtraining voor een periode van drie jaar en van 

de hoogste teams voor zelfs een periode van vijf jaar, waarvan het eerste jaar nu voorbij 

is. De actie Vrienden van Tempo Team en de sponsorkliks blijven gecontinueerd. In zijn 

algemeenheid kan geconcludeerd worden dat de sponsoring  een aandachtspunt moet 

blijven, zeker in het licht van de ambities en de ontwikkeling van onze vereniging.  

 

Reilen zeilen in en om het clubgebouw  

Ons clubgebouw vergt natuurlijk het nodige onderhoud en 

daar heeft het bestuur in het afgelopen jaar alle aandacht 

voor gehad. Henk Moes heeft met Herman van Haasteren 

wederom de zorg voor de technische aspecten op zich 

genomen en daar zijn we heel blij mee. De schoonmaak 

van het gebouw blijft een punt van zorg. Er is inmiddels 

een nieuwe vaste kracht die drie uur betaald 

schoonmaakt, maar dat is niet voldoende om het gebouw 

er piekfijn te laten uitzien. Vrijwilligers blijven nodig en 

onze voorzitter is, behalve zelf actief aan de poets, ook nog eens druk met de organisatie 

daarvan. Het meest actief met hulp voor de schoonmaak  is de maandagavond groep, 

hopelijk melden zich ook mensen uit andere geledingen van de vereniging. Ook de 

organisatie van de barbezetting is na het vertrek van René vorig jaar als betaalde kracht 

een taak waar het bestuur en vooral onze voorzitter veel tijd in heeft geïnvesteerd en 

investeert. Ook hier weer door zelf veel achter de bar te staan, maar ook door mensen te 

mobiliseren die taak op zich te nemen. Voor de barbezetting op de competitieavonden 

kon het bestuur het afgelopen jaar rekenen op de inzet van de competitieteams. Dit is 

vrij goed verlopen. De nieuwe barcommissie gaat vanaf het nieuwe seizoen de 

barbezetting op de competitieavonden regelen. Daar is het bestuur uiteraard heel blij 

mee. 
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Verenigingscultuur 

Met het betrekken van de nieuwe behuizing rekende het bestuur erop, dat een aantal 

minder op prijs gestelde, maar diep ingesleten gewoontes, in het oude clubhuis zouden 

achterblijven. Te denken valt aan omkleden in de kantine in plaats van in de kleedruimte, 

tassen op tafels, het niet altijd schrijven van consumpties, poffen tot in de eeuwigheid. 

Helaas is dat niet voldoende gebeurd en heeft het bestuur besloten een aantal spelregels 

op te stellen om een verdere mentaliteitsverandering op gang te brengen. In een 

groeiende vereniging als de onze  is het goed  om een aantal voor iedereen geldende 

regels te hebben. In de praktijk vinden er helaas toch nog incidenten plaats en dat vergt 

onnodige aandacht van het bestuur om zaken te corrigeren. Nou hoeft besturen niet 

altijd leuk te zijn, maar het zou ons helpen als een aantal eenvoudige, vanzelfsprekende 

spelregels worden gevolgd en we onze (vrijwilligers)energie positief aan de vereniging 

kunnen blijven geven.  In het komende bestuursjaar  blijven we e.e.a. monitoren.  

Jan Snepvangers 

Secretaris 

 

4. Wedstrijdsecretariaat 

 
Beste lezers,  

Met enthousiasme hebben we dit jaar beleefd en genoten van mooie, spannende en 

dramatische wedstrijden. Veel  nieuwe spelers en dat houdt voorlopig niet op. Sinds het 

nieuwe gebouw blijft het aantal teams groeien en hebben we in de najaarscompetitie 

2019 ook een damesteam dat op zaterdag zal gaan spelen. 

 

Resultaten najaarscompetitie 2018 

We hebben aan een historische hoeveelheid kampioenen hun bekers kunnen uitreiken: 

11! 

Ons eerste team eindigde op de 1e plaats. Een voorloper op het resultaat van de 

eindstand in de voorjaarscompetitie. 

Team 2 en team 3 promoveren naar de 1e divisie 

Team 4 promoveert naar de 3e divisie 

Team 7 en 8 van de 2e klasse naar de 1e klasse. 

Team 13 en 15 van de 4e naar de 3e. 

Team 17 van de 5e naar de 4e. 

Van de jeugd promoveert team 3 van de 3e naar de 2e klasse 

En wat degradanten betreft? 

Team 10 en team 11 degradeert van de 3e naar de 4e klasse. 

Mijn aanvraag om beide teams te handhaven in de 3e klasse werd gehonoreerd. In de 

praktijk dus geen degradanten en bijna de helft gepromoveerd. Wat zou dat gaan 

betekenen voor de tweede helft van dit jaar? Zouden de gepromoveerde teams zich 

kunnen handhaven? Zouden er toch nog teams kampioen worden? 
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Resultaten voorjaarscompetitie 2019 

En jawel toch nog een aantal kampioenen: 

De meest indrukwekkende daarvan is, dat ons 1e team promoveert naar de eredivisie, 

dankzij een overduidelijke overwinning in de beslissingswedstrijd op Scyedam. Ook het 

derde team leverde een indrukwekkende prestatie door kampioen te worden in de 1e 

divisie en zich daarmee duidelijk te handhaven en wellicht zelfs om komend jaar 

kandidaat te zijn voor promotie naar de eredivisie. Dat zou wat zijn! 

Team 6 werd kampioen van de 1e klasse en promoveerde naar de hoofdklasse. 

Eerst nu even de degradanten: 

Ons tweede team kon zich helaas niet handhaven in de 1e divisie en speelt komend 

seizoen in de 2e divisie, als team 3. Wie weet, is het team dan weer net zo overheersend, 

als het jaar daarvoor, toen het met grote voorsprong kampioen werd 

Team 7 redt het niet in de 1e klasse maar door enkele mutaties blijven ze in de 1e. 

Dat geldt ook voor team 12 en 14, die weer in hun geliefde 4e klasse kunnen gaan 

spelen. 

Ook team 16 redt het niet en degradeert van de 4e naar de 5e klasse. 

Daar staat tegenover dat team 17 en team 20 de balans verder herstellen. Team 17 gaat 

in hoogtestage in de vierde klasse. Team 20 wordt 5e klasser. Bij de indeling van het 

nieuwe seizoen, najaar 2019, blijkt overigens dat de 6e klasse is 

opgeheven, zodat team 20 gepromoveerd is zonder nog te kunnen 

degraderen. 

En de jeugd? Bij de landelijke jeugd deed team 2 het heel goed en 

werd ruim kampioen van landelijk C. Team 4 werd kampioen van 

de 3e klasse. 

Team A presteerde overigens ook prima door 2e te worden. Daar is 

de jeugd trouwens heel goed in Hetzelfde gebeurde bij team 3 en 

team 5. 

Kortom, 6 kampioenen en 5 degradanten. Over het hele jaar 

genomen dus een positief saldo van 12 gepromoveerde teams.   

 

Wedstrijdsecretariaat:  

senioren: Sander Jarigsma 

jeugd: Marcel Nabarro 

 

 

5. Een jaar training en vrij spelen 
 

Onze zaal wordt intensief gebruikt. De enkele keer dat ik kom en de zaal leeg aantref, is 

een hoge uitzondering, terwijl ik best wel op onregelmatige momenten even iets kom 

doen in ons gebouw. Een goed teken, dat er wordt gespeeld, getraind op al die 

momenten. Hij gebouw staat er niet voor niets. Dat zie je ook bij alle trainingen die er 

worden gegeven, groepstrainingen en ook individuele trainingen. Selectiespelers die op 

allerlei momenten de zaal gebruiken om nog beter te worden, dan ze al zijn. Of om 

minstens hun niveau te handhaven. 

Alle trainingen zijn heel goed bezocht. De 30 jeugdleden trainen in twee groepen. Op de 

maandag in de namiddag zijn het 16 spelers die kunnen komen trainen, diezelfde groep 

traint ook op vrijdag van 18.00 uur tot 19.30 uur. Daarvoor traint op vrijdag een eerste 

groep van zo’n 20 kinderen. Je begrijpt, dat twee trainers erg welkom is. Gelukkig 

hebben we die: John en Emiliano brengen ieder vanuit hun eigen kwaliteiten de jeugd op 

een hoger plan. Zo lang je ziet, dat je elkaar op bepaalde aspecten aanvult en er ook 

eenheid is op de basale aspecten van het tafeltennis, is aanvullend verschil uiteraard een 

kracht. John, Emiliano, jullie betrokkenheid, zoals die ook zichtbaar is in het coachen op 

landelijke toernooien, maakt van onze jeugd spelers waar landelijk rekening mee wordt 

gehouden. En terecht.  

In dit nieuwe seizoen is besloten om de training nog beter en completer te maken. Ook 

de fysieke training, gegeven door Emiliano, krijgt een structurele plek in het 
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trainingsschema. Bovendien wordt de 

competitie spelende jeugd gevraagd 

om in een schrift bij te houden wat ze 

getraind hebben en waar ze verder 

aan gaan werken. Het spreekt voor 

zich, dat de trainers met 

nieuwsgierigheid deze aantekeningen 

zullen volgen. 

Behalve de training op maandag en 

vrijdag kan alle jeugd ook komen spelen op woensdag, van 16.00 tot 18.00 uur. Dit 

dankzij de bereidheid van Douglas om wekelijks voor een open zaal te zorgen en een 

goede gang van zaken te bewaken. Ook senioren zijn op woensdag van harte welkom, 

zodat de jeugd kan spelen tegen volwassenen, die zo hun eigen spelletje hebben. De 

door het bestuur zo belangrijk gevonden samengaan van senioren en jeugd krijgt ook 

hiermee vorm. 

De recreanten en de spelers tot en met de 2e klasse krijgen hun training op maandag of 

dinsdag van Marleen. Dat ze gewend is om te managen, is aan alles te merken. Meestal 

komen er bijvoorbeeld  meer leden trainen, dan er tafels X 2 zijn. Marleen lost, dat altijd 

heel overzichtelijk op. Ze geeft goed afgestemde training, is positief ondersteunend en 

haar geduld is onbesproken: de berichten over haar training variëren dan ook van heel 

positief tot super positief.  

Het vrij spelen voor deze grote groep leden concentreert zich op de zondagmiddag en op 

de maandag en de dinsdag na de training. De harde kern is op maandag en dinsdag 

meestal tot na twaalven te vinden in de zaal en bar.  

Wat de zondag betreft. Het aantal spelers dat komt, blijkt op de zondag flink te wisselen: 

warmte, vakantie, competitie gaat beginnen, ….. Soms zijn er genoeg tafels om iedereen 

te kunnen laten spelen, maar als 10% van onze leden komt, zitten we al op 24 spelers. 

En 18 is het maximum bij enkelspel. Vaak zie ik dat een sociale en prettige oplossing 

wordt gevonden in het gaan dubbelen, zodat iedereen aan de bal is. 

Toch wil ik graag onder jullie aandacht brengen om goed in de gaten te houden of er 

spelers zitten te wachten om te kunnen gaan spelen en om allemaal op z’n tijd je plaats 

af te staan aan iemand die al een tijdje wacht. Dat even aan de wachter door te geven, 

zodat wie aan de kant zit, zich gezien weet. Het idee van de wisseltafel, waarbij een tafel 

gebruikt wordt om het wachten minimaal te houden, lijkt aan de tekentafel een goed 

idee, maar blijkt tegelijkertijd niet te functioneren. Temeer daar initiator Hans Dekker 

zich in Spanje heeft teruggetrokken voor een langere periode en tijdelijk geen lid meer 

is. Nieuw leven gewenst en mogelijk? Wie? 

In ieder geval doe ik een oproep om sterker te zijn, dan je pingpongvirus, dat virus kent 

alleen maar tafels, balletjes en tegenstanders. Dat wil je nooit laten stoppen. Wees 

sterker en geef de ander de kans om ook te spelen en nooit lang langs de kant te hoeven 

zitten. We gaan het zien. 

Op donderdag is de training van de selectiespelers, de spelers uit de 1e klasse tot en met 

de eredivisie. Bettine verzorgt deze training. Ze doet dat enthousiast en is natuurlijk 

iemand die ervaren is in het “tot het gaatje gaan” en wil graag meegeven: “Wees een 

topsporter en geniet daarvan.” Haar betrokkenheid bij de spelers en de club blijkt o.a., 

als ze bij thuiswedstrijden komt kijken om te zien wat onze spelers in een volgende 

training goed kunnen gebruiken om nog weer beter te worden. Ze benadrukt daarbij 

overigens voortdurend dat vooral de basis van het spel sterk moet zijn. Die oefen je o.a. 

met allerlei patronen, maar natuurlijk ook de fysieke kant van het spel verdient training 

om een succesvol topsporter te zijn: techniek, fysiek en mentaal vormen een drie-

eenheid, die uiteindelijk bepalen hoe ver je komt. Dat beseffen we allemaal. Dat ze vanaf 

afgelopen jaar de “landelijke meiden” traint, zorgt er helaas af en toe ook voor, dat ze 

een of meer trainingen aan onze selectie moet afzeggen, bijvoorbeeld doordat ze mee 

moet naar een toernooi in het buitenland Bettine, we hopen dat je voldoende tijd en 

energie overhoudt om je gewaardeerde training frequent/wekelijks te kunnen blijven 

geven.   

Overigens, de selectiespelers trainen onderling ook op allerlei momenten door de week 
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en in het weekend, waarbij Yana volgens mij de meeste trainingsuren maakt. Een 

voorbeeld van een topsporter. 

Wat vrij spelen betreft, is het ook dit jaar weer zo, dat op de donderdagen en vaak ook 

op die vrijdagen, dat er geen competitie is, de zaal open staat voor iedereen om vrij te 

komen spelen. Vaak zijn dit ook momenten, naast de zondag, dat we geïnteresseerden in 

onze club, uitnodigen om kennis te komen maken en te kijken of dat tot lidmaatschap 

leidt. Dat dit regelmatig een ja oplevert, blijkt  uit het verslag van de ledenadministratie. 

En nu hebben we nog niet alles gehad. De maandaggroep speelt wekelijks enthousiast 

met elkaar en blijft gelukkig in stand. Uiteraard staat de maandag open voor incidentele 

of structurele deelname. Dat daar afgelopen jaar gebruik van gemaakt werd, is fijn. Meer 

zou nog mooier zijn.  

Zo blijft er dus nog altijd wat te wensen. Als dat niet meer zo is, dan moeten we 

oppassen en wakker worden. 

 

Leen Speelman 

Voorzitter 

 

 

6. Financieel verslag 
 

Dit jaar is het tweede jaar van de penningmeester. 

Na het positieve besluit tijdens de vorige 

ledenvergadering over de automatische incasso’s zijn 

we gestart met het laten maken van 

incassoformulieren, het verspreiden en het verwerken 

ervan. Tijdens die ALV is de afspraak gemaakt, dat 

alleen nieuwe leden verplicht kunnen worden tot het 

afgeven van een incassoformulier. 

Van de nu 236 leden hebben 141 leden een 

incassoformulier afgegeven, 56 leden hebben 

aangegeven geen gebruik te maken van zo’n 

formulier. Op het verzoek via de mail hebben 35 leden niet gereageerd. 

 

Net als voorgaande jaren bleek het ook nu een uitdaging alle contributies te innen. 

Gedurende het afgelopen seizoen hebben 46 leden afscheid genomen van Tempo-Team. 

Niet van al die leden hebben wij de volledige contributie kunnen innen. Een deel van 

deze mensen was niet meer te bereiken, veelal door verhuizing. Ook via mail en telefoon 

bleken enkele (ex)leden niet bereikbaar. 

 

De penningmeester en ledenadministrateur hebben in overleg met de andere 

bestuursleden voor de inschrijving een nieuwe werkwijze afgesproken. Reden hiervoor is 

dat een deel van nieuw aangemelde leden plots met de noorderzon vertrokken waarbij 

het ondoenlijk bleek de contributie te innen. De oude werkwijze was, dat deze mensen al 

wel aangemeld werden bij de NTTB en dat Tempo-Team voor deze mensen bondsgeld 

diende af te dragen. De nieuwe werkwijze is nu dat de  ledenadministrateur een nieuw lid 

pas aanmeldt bij de NTTB op het moment dat de penningmeester een incassoformulier 

heeft ontvangen. 

 

Afgelopen jaar is met een klein, positief resultaat afgesloten. Dat dit is gelukt, komt met 

name door een groeiend aantal leden (63 tegenover 46 vertrokken leden), de inkomsten 

vanuit de bar, de bijdragen van sponsoren en van Vrienden van Tempo-Team. 

Het afgelopen seizoen is het eerste jaar geweest, dat er obligaties zijn uitbetaald  

(€ 10.000). Een deel van dit bedrag is door vrienden van de leden geschonken aan de 

vereniging (€ 1277,50). We hebben die donaties dankbaar in ontvangst genomen. 

Zonder die donaties hadden we afgelopen jaar verlies geleden. 
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Hogere inkomsten brengt op een aantal onderdelen direct een hogere kostenpost met 

zich mee, zoals meer inkopen voor de bar en een hogere afdracht aan de NTTB. 

De afdracht aan de accommodatie viel iets hoger uit dan gepland vanwege voornamelijk 

hogere onderhouds- en energiekosten, alsmede het teloor gaan van het voordeel van 

BTW-verrekening bij de stichting. 

De kosten om de videostreaming mogelijk te maken waren niet opgenomen in de 

begroting. Vandaar dat de post Overige kosten flink hoger is uitgevallen. Dit is echter 

weer gecompenseerd door de daaraan gekoppelde extra sponsorinkomsten. 

 

Ons gebouw is getaxeerd op maar liefst 1.3 miljoen euro. Dat betekent, dat wij voor de 

WOZ flink dienen te reserveren. 

Over de jaren 2017, 2018 en 2019 is pas onlangs een aanslag WOZ en Onroerende 

Zaakbelasting Gebruiker ontvangen. Een bezwaarschrift tegen deze aanslagen loopt. 

 

De controle van de financiën door de kascommissie over het afgelopen jaar 2018-2019 

vond plaats op 15 augustus 2019 (zie bijlage 4) De kascommissie wordt gevormd door 

Marcel Hommen en Boke de Pater. 

 

Vanuit de kascommissie zijn vorig seizoen de volgende aanbevelingen gedaan: 

 

De kascommissie heeft op maandag 12-11-2018 de Balans en Resultatenrekening van de 

vereniging over 2017-2018 nagekeken en goedgekeurd. 

De kascommissie heeft nog enkele aanbevelingen voor het Bestuur betreffende het 

digitaal systeem van de bar / geschreven bonnen. 

 

1. De kascommissie stelt voor het digitaal systeem van de bar betreffende 

afrekenen sterker en betrouwbaarder in te zetten. De klant moet een 

bonnetje krijgen om te kunnen controleren of het klópt. leder persoon die 

bardienst doet moet weten hoe het digitale systeem werkt als de club dit 

permanent gaat invoeren. 

Gedurende het seizoen is de wettelijke verplichting gekomen dat een pinautomaat de 

mogelijkheid dient te hebben tot contactloos betalen. Onze vorige pinautomaat had 

deze  mogelijkheid niet. Gekozen is voor een nieuw pinautomaat die gekoppeld kan 

worden aan de iPad waarbij het tevens mogelijk is bonnen te printen. Ook is er een 

handleiding beschikbaar voor de mensen die bardienst doen. 

 

2. Het lijkt de kascommissie wenselijk dat bonnen van klanten altijd direct 

worden betaald en alleen qua uitzondering open blijven staan. Mensen die 

bardienst doen zouden moeten worden verzocht hier sterker op in te spelen 

zodat er geen groot bedrag open blijft staan. 

Dit is een doorlopende actie. Met een aantal mensen is nu een afspraak gemaakt 

waarbij verrekening achteraf plaatsvindt. Inning van liggende barbonnen vindt nu 

regelmatig via een betalingsverzoek (Tikkie) plaats. 

 

Gerrie Koopman 

Penningmeester  
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BIJLAGE 1 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 4 september 2018 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 Dinsdag 4 september 2018 door 

secretaris Jan Snepvangers 

Aanwezige bestuursleden: Leen Speelman (voorzitter), Pia Fruytier (secretaris), 

Gerrie Koopman (penningmeester), Cees Bleijswijk (ledenadministrateur),  

Jan Snepvangers (algemeen lid)  

Aanwezige leden: Zie bijlage 4.  

Afwezige leden met bericht: Yvonne Romar, Fjodor Radmaker, Michel Vos 

 

1. Voorzitter Leen Speelman opent de 

vergadering om 20.10 uur 

De Voorzitter begint de vergadering 

met enkele woorden te wijden aan de 

kortgelden overleden Jan Baltus, erelid 

van de Vereniging. Hij geeft daarna het 

woord aan Marcel Frijhoff, die Baltus 

goed gekend heeft. Marcel vertelt over 

de grote verdiensten die Jan voor de 

club heeft gehad. Hij was tot in de 

zeventiger jaren ruim 20 jaar voorzitter 

van de Vereniging. Er komt een bericht over hem op de website. De leden nemen 

daarna twee minuten stilte in acht om hem te herdenken. 

 

2. Ingekomen stukken en overige aanvullingen op de agenda  

Er zijn geen ingekomen stukken en geen aanvullingen op de agenda. Leen Speelman 

spreekt van een relatief rustig jaar in vergelijking met de vorige jaren waarin de club 

de bouw van de nieuwe locatie voorbereidde en daarna de verhuizing organiseerde.  

 

3. Bespreking verslag ALV 2017  

3.1. Voorwoord van de voorzitter Geen opmerkingen  

3.2. Verslag Algemene ledenvergadering op dinsdag 5 september 2017 Geen 

opmerkingen  

3.3. Verslag van de Ledenadministratie Geen opmerkingen. Cees licht de groei van 

het ledenaantal toe. Er zijn 25 leden bijgekomen. Hopelijk gaat het zo door.  

Marcel N vraagt of er leden zijn die nooit betalen. Nee, Gerrie zit er bovenop. 

Daar kan je op vertrouwen. Als er niet betaald wordt, dreigt hij met incasso. Dat 

is tot nu toe nooit uitgevoerd, maar als het moet, dan doet hij het. Een 

lidmaatschap gaat per jaar, het is teveel werk om ook halfjaarlijkse 

lidmaatschappen in te stellen. In een enkel geval is een betalingsregeling 

afgesproken. 

3.4. Verslag van het Secretariaat  

Geen opmerkingen  

3.5. Verslag van het wedstrijdsecretariaat  

Geen opmerkingen. De boetes blijven tegenwoordig gelukkig zeer beperkt en 

worden verhaald op de spelers. Sander krijgt applaus voor zijn werk.  

3.6. Verslag een jaar training. Geen opmerkingen. Leen licht het proces toe van de 

keuze voor een nieuwe trainer voor de donderdag. Dat was een lastige beslissing, 

maar die nu, naar blijkt heel goed uitgepakt heeft.  

3.7. Verslag van de Kascommissie. (Zou ter vergadering worden uitgereikt.) Er is nog 

geen verslag want de vergadering van de Kascommissie moet nog plaatsvinden. 

Aangezien Hossein tot het bestuur toetreedt, moest er een nieuw lid komen om 

die controle te doen. Daartoe wordt een oproep geplaatst op de site.  



 

 
Jaarverslag 2018-2019  Pagina 12 van 17 

 

3.8. Financieel verslag 2018-2019 en toelichting  

Gerrie geeft een toelichting op het verslag en dankt Marcel F voor zijn hulp. Hij 

heeft een nieuw boekhoudpakket aangeschaft en dat zich aangeleerd (flink wat 

werk). De inning van de contributies is zoals elk jaar een lastig karwei. (Vooral 

mensen uit het buitenland betalen onregelmatig of zijn moeilijk te achterhalen.) 

Hij is daarom, met instemming van het bestuur, overgegaan tot het invoeren van 

inning via automatische incasso. (Of dat een verbetering oplevert, is de vraag, 

want vooral mensen die toch al goed betalen vullen het formulier in.) Het 

vereenvoudigt in ieder geval wel de inning van de contributie. 

Inmiddels gaat de controle van de declaraties van trainers spelers 1e eerste team 

goed. De spelers krijgen een vergoeding per wedstrijd in plaats van uitgesplitste 

bedragen. Dat is veel overzichtelijker. 

Marcel F. merkt op dat de kosten training veel hoger zijn. Hij vraagt zich af of de 

bedragen fiscaal verantwoord zijn. Ja, want Bettine stuurt facturen, ook John en 

Marleen worden formeel uitbetaald. Voor de club is het dus op orde. Beiden 

krijgen ruim meer vergoeding dan de € 1500 euro, die als vrijwilligersvergoeding 

is toegestaan. 

Opvallend en heugelijk feit is dat de baromzet veel groter is dan begroot.  

Het financieel verslag wordt geaccordeerd  

3.9. Bespreking begroting 2018-2019  

Er is meer sponsorgeld voor de jeugd. Door de grotere baromzet en de 

ledenaanwas is er nu ook (meer) geld beschikbaar voor het schoonmaken van 

het gebouw.  

Emiliano vraagt om toelichting voor wat betreft sponsoring. Meestal geeft het 

bestuur daarvoor een voorzet, leden kunnen reageren en dan gaat het bestuur 

daar verder mee aan de slag.  

Nero: Waarom is het verzekeringsbedrijf Tempo Team gestopt met sponsoren 

van onze club? Cees geeft antwoord; het paste niet meer binnen hun beleid, 

aldus Tempo Team.  

De begroting wordt aangenomen en er zijn geen vragen.  

Cees merkt nog wel op dat er meer geld zou moeten staan bij de opbrengst van 

reclameborden. Dit wordt gecontroleerd.  

 

4. Bespreking contributie 2019-2020  

Het voorstel tot verhoging wordt van de contributie met € 10,00 wordt voorgelegd 

aan de ledenvergadering en aangenomen. Leen merkt op dat volgens het 

Huishoudelijk regelement het bestuur niet verplicht is om een contributiewijziging aan 

de leden voor te leggen.  

 

5. Verzoek voor akkoord erelidmaatschap Cees Bleijswijk 

Met applaus wordt ingestemd met de benoeming. Leen spreekt Cees toe en roemt 

zijn inspanningen gedurende 20 jaar als bestuurslid en de vele taken, die hij op zich 

heeft genomen. Ook in moeilijke perioden heeft hij zijn grote hart voor de club laten 

spreken en het vele werk verricht, dat nodig is om de club te 

kunnen laten blijven voortleven. Daarbij wist hij dan ook nog 

regelmatig familie beschikbaar te vinden voor de club zus Mia, 

als penningmeester, en broer Tom voor de horeca. Ook op 

sponsorgebied is Cees altijd heel actief geweest. Kortom, 

verrassend, dat hij nog geen lid van verdienste was. Terecht 

volgens de voltallige vergadering, dat hij nu als erelid is 

benoemd. En gelukkig, hij blijft nog steeds actief betrokken 

bij de club ook al geeft hij na zoveel jaar zijn bestuursfunctie 

op. In een moeite door krijgt hij overigens ook nog de speld 

voor 25 jaar lidmaatschap opgespeld. De felicitatie gaat 

gepaard met het boek Sapiens van Yaval Noah Harari. Cees 

heeft het ondertussen uit en er van genoten: “Heel leerzaam.” 
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Huldiging Tom van Amesfoort 25-jarig lidmaatschap. Cees spreekt hem toe. Hij heeft 

60 jaar op respectabel niveau getafeltennist en vindt het nog steeds heerlijk om het 

te blijven doen. Onze vaste maandagspeler gaat gewoon door. Cees speldt op.  

 

6. Nieuwe kascommissie  

Moet nog benoemd worden.  

 

7. Aftredend als bestuurslid Cees Bleijswijk en Pia Fruytier.  

Cees en Pia treden af. Pia wordt in een toespraak bedankt 

door Jan voor haar inspanningen en krijgt een prachtige bos 

bloemen overhandigd. Cees was uiteraard al bedankt voor al 

zijn bestuurswerk bij zijn benoeming tot erelid. Aftredend 

voorzitter Leen Speelman wordt onder applaus herbenoemd. 

Voorstel tot benoeming tot nieuwe bestuursleden: Marcel 

Nabarro, jeugdzaken en Hossein Rashidi, voor de 

ledenadministratie, die hij van Cees overneemt. 

Beiden worden, alweer met applaus, benoemd.  

 

8. Verzoek tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar  

De vergadering gaat akkoord.  

 

9. Behandeling van eventuele voorstellen:  

Geen  

 

10. Rondvraag 

Boudewijn: De privacywet is gewijzigd, zijn er daardoor meer beperkingen voor het 

ophangen van camera’s? Ja, dat klopt.  

Marcel F. Er is nog niks gedaan met de privacywet. Wanneer staat dat te gebeuren? 

Leen: het staat hoog op de lijst, het komt eraan.  

Nero: Wat is er geregeld voor de vervanging van de taken van Cees? Zijn taken 

hoeven niet persé door bestuurslid gedaan te worden. Leen: Het is inderdaad een 

grote zorg. We zijn er hard mee aan de slag. We zoeken dringend iemand die de 

bargelden gaat organiseren en naar de Hanos gaat. Er is een takenlijst, die wordt 

opgehangen voor werving van leden. René en Floris doen inmiddels de inkopen.  

Gerard: Kan er een microfoon komen voor de vergadering. (Niet duidelijk of dit 

serieus bedoeld is)  

Marco: Nu is er slechts één scorebord bij de eerste tafel. Kunnen er ook andere 

komen bij de overige tafels?  

Henk H. spreekt zijn dank uit voor het voortreffelijke bestuur. Er volgt wederom 

applaus.  

 

11. Sluiting.  

Leen sluit de vergadering om 21.35 
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BIJLAGE 2 
Ledenlijst ALV 4 september  

Volgt 
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BIJLAGE 3 
Verslag Kascommissie 2017-2018 
 

Verslag kascommissie 12-11-2018. 

Aanwezig: Penningmeester t.t.v. Tempo Team: Gerrie Koopman. 

Penningmeester Stichting Tafeltennis accommodatie Zuideramstel: Marcel Frijhoff. 

Kascommissie: Marcel Hommen en Axel Hagedorn. 

 

Betreffende Jaarcijfers en balans van t.t.v. Tempo Team 2017-2018. 

De kascommissie heeft op maandag 12-11-2018 de Balans en Resultaten rekening van 

de vereniging over 2017-2018 nagekeken en goedgekeurd. 

Wel hebben wij nog enkele aanbevelingen voor het Bestuur betreffende het digitaal 

systeem van de bar / geschreven bonnen. 

Aanbevelingen; 

 Wij stellen voor het digitaal systeem van de bar betreffende afrekenen sterker en 

betrouwbaarder in te zetten. De klant moet een bonnetje kríjgen om te kunnen 

controleren of het klópt. Er is gebleken dat i.p.v. €23, - er bijvoorbeeld een 

bedrag van € 32, - op iemand zijn rekening stond. ledere persoon die bardienst 

doet moet weten hoe het digitale systeem werkt als de club dit permanent gaat 

invoeren.  

 Het lijkt ons wenselijk dat bonnen van klanten altijd direct worden betaald en 

alleen qua uitzondering open blijven staan. Mensen die bardienst doen zouden 

moeten worden verzocht hier sterker op in te spelen zodat er geen groot bedrag 

open blijft staan. 

 

Kascommissie, 

Marcel Hommen, Axel Hagedorn 
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BIJLAGE 4 
Verslag Kascommissie 2018-2019 

15-08-2019 

 

Aanwezig; 

Penningmeester t.t.v. Tempo Team: Gerrie Koopman. 

Penningmeester Stichting Tafeltennis accommodatie Zuideramstel: Marcel Frijhoff. 

Kascommissie: Marcel Hommen en Boke de Pater. 

 

Betreffende; jaarcijfers en balans van t.t.v. Tempo Team 2018-2019. 

 

 

De kascommissie heeft op donderdag 15-08-2019 de Balans en Resultaten rekening van 

de vereniging over 2018-2019 nagekeken en goed gekeurd. 

 

Wel hebben wij nog enkele aanbevelingen voor het Bestuur betreffende volgende punten. 

 

Aanbevelingen; 

 

 Betreft contributiekorting leden, de contributie is komend seizoen € 205 voor een 

competitiespeler; er zijn leden die niet de volledige contributie betalen die ook 

competitie spelen,  een voorbeeld een lid betaald € 120, - min bondsgeld houd de 

club hier minder dan  € 100, aan over dat is een korting van 50%.  

De commissie geeft als aanbeveling dat 50% korting wel heel veel korting is en 

maximaal 20% voldoende is plus een betalingsregeling. En dat het bestuur hier 

met zijn allen hier over moet beslissen, in plaats van 1 bestuurslid om 

belangenverstrengelingen te voorkomen  

 Betreft boetes opgelegd tijdens competitie wedstrijden;  advies voor komend 

seizoen boetes gemaakt door teams of spelers tijdens competitie  deze te 

verhalen op de teams. 

 
 
 

Kascommissie, 

Marcel Hommen, Boke de Pater 
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BIJLAGE 5 

 


