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Organisatie ttv Smash 
 
Dagelijks bestuur  
Voorzitter Kees Kouwenhoven 

0174 – 242 579, 
c.g.m.kouwenhoven@hetnet.nl 

  
Secretaris Edwin Bol  

070 – 3969 138, 
edwin.smash@telfort.nl  

  
Penningmeester Aad van de Laar 
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avdlaar@kabelfoon.nl   

  
Overige bestuursleden 
Wedstrijdsecr. 
Senioren 

Kelvin Heemstra 
06 - 440 660 65, 
wss.smash@gmail.com 

  
Algemeen Jannes Drogt 

06 – 471 99 649, 
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Wedstrijdsecretariaat 
Junioren Cos Nowé 
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Hendriks 
  
Kas controle Marco van Cooten en Joop van 
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Clubblad / 
website 

Marco van Cooten 

  
Trainers  
Jeugd: Cos Nowé en Nico van Zwet 
  
Recreanten: Nico van Zwet 
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Van de voorzitter 
 

Binnenkort vieren we het 65 jaar bestaan van onze 

vereniging.  Gelukkig valt te melden dat ons 

ledental, na jaren van daling, de laatste jaren weer 

toeneemt. Vooral het ruimte bieden aan recreanten 

heeft hieraan bijgedragen. De dinsdagavond wordt goed bezocht en kort 

geleden konden we opnieuw twee nieuwe leden bijschrijven. Ook de 

donderdag ochtend begint te lopen, er is een vast clubje actief zodat we 

vandaar uit kunnen gaan groeien in aantal. 

Er worden gedurende de herfstvakantie enkele activiteiten uitgewerkt om 

het jubileum kleur te geven.  

Langzamerhand lijkt het leven weer een beetje normaal te worden. 

Corona maatregelen worden steeds meer versoepeld en de 

seniorencompetitie is weer op gang gekomen. Hopelijk kunnen we de 

competitie nu zonder problemen uitspelen. Helaas hebben we, mede door 

de lange corona stop wel wat jeugdleden verloren, hopelijk kunnen we 

daar weer verandering in brengen nu we weer training mogen gaan geven. 

Helaas hebben we nu geen jeugd in competitie. 

Alle maandag en vrijdag teams zijn gelukkig op dezelfde avond ingedeeld 

zodat het ook na het spelen weer gezellig kan worden en we zodoende 

eindelijk van onze vernieuwde kantine gebruik kunnen gaan maken. 

De nieuwe tenues zijn inmiddels ook uitgedeeld zodat we allen weer in 

een modern strak outfit achter de tafel staan. Dankzij onze sponsoren , 

vd Ende schilderwerken, Claassen coatings, Zw-Sports en Looije kunnen 

we deze voor een vriendenprijs aanbieden. 

Vanaf de versoepelingen in mei is de zaal steeds open geweest voor de 

liefhebbers om toch weer eens een balletje te kunnen slaan na een lange 

stop. Op dinsdag- en woensdagavond maar ook donderdagochtend is er 

steeds redelijke belangstelling geweest.  

Tussendoor is de vloer volledig geschuurd en opnieuw in de lak gezet 

zodat we weer veilig kunnen sporten. Aandacht wordt wel gevraagd om 
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de vloer iedere speelavond even te vegen om de huidige kwaliteit te 

behouden. Stof is namelijk de grootste boosdoener in het slijtage proces. 

Ook de verlichting is aangepast en de TL buizen zijn vervangen door led 

verlichting. Buiten een erg goede verdeling van het licht over de gehele 

zaal kunnen we ook fors op stroomverbruik besparen. 

De jaarlijkse barbecue is net achter de rug, mede dankzij het mooie weer 

maar zeker ook de goede opkomst is het een waardig Smash feestje 

geworden. 

Met het bestuur hebben we hard gewerkt aan een nieuw 

meerjarenbeleidsplan 2025, hierin wordt aangegeven welke activiteiten 

we willen ontplooien om de vereniging toekomst te bieden. We hebben 

ook input aan onze leden gevraagd om te zien waar we kunnen 

verbeteren. We staan altijd open voor nieuwe ideeën die onze club kunnen 

versterken. 

Binnenkort hebben we weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

waarin de gang van zaken binnen de vereniging weer wordt toegelicht. 

We nodigen jullie van harte uit om erbij te zijn en zodoende richting 

kunnen geven aan de koers van onze vereniging. 

Om de balans van onze club in evenwicht te houden hebben we zaal 

verhuur nodig om extra inkomsten te verkrijgen. We dachten een goede 

huurder binnen te halen, maar al haar plannen vielen in duigen door de 

corona pandemie. Ze is nu weer voorzichtig aan het opstarten. Hopelijk 

gaat het snel lopen en kan ze haar toezeggingen waarmaken. Zoniet, dan 

moeten we weer op zoek naar een andere huurder. 

Ook de reclameborden zijn een inkomstenbron waar de laatste jaren 

weinig aandacht aan is besteed. We vragen jullie nu eigenlijk allemaal om 

eens rond te kijken naar ondernemers die een beetje steun willen bieden 

aan onze vereniging.  

Tot ziens op de ALV op donderdagavond 7 oktober om 20.00 uur. 

Kees Kouwenhoven 
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met Aad 

 

 

 

Aad van de Laar 

avdlaar@kabelfoon.nl   

06 534 298 12 
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Uitnodiging voor de Algemene 

Ledenvergadering van 

tafeltennisvereniging Smash  
 

Hierbij nodig ik u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van 

tafeltennisvereniging Smash, die gehouden zal worden in onze kantine of 

in de sportzaal van de Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2 te Monster 

op donderdag 7 oktober 2021. De vergadering wordt georganiseerd 

rekening houdend met de op die datum van toepassing zijnde 

Coronaregels. 

Aanvang: 20:00 uur 

Mocht blijken dat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn, dan 

sluit de voorzitter de vergadering en schrijft een nieuwe vergadering uit, 

die om 20:15 uur zal aanvangen. 

Het financiële jaarverslag 2020/2021 en de begroting 2021/2022 liggen 

vanaf 19:45 uur ter inzage.  

Agenda: 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

2. Notulen vorige ledenvergadering (8 oktober 2020) 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslagen: 

a. Secretariaat 

b. Wedstrijdsecretaris senioren 

c. Wedstrijdsecretaris junioren 

d. Penningmeester 

e. Kascontrolecommissie 

5. Bestuursvoorstellen: 

a. Begroting 2021/2022 

b. Goedkeuring jaarrekening 2020/2021 en decharge voor   

    het gevoerde beleid 

c. Goedkeuring begroting 2021/2022 

 



Kontakten 314 – september 2021                                                                         6 

  

6. Bestuursverkiezingen 

Aftredend:  

- Edwin Bol (secretaris) 

- Kelvin Heemstra (wedstrijdsecretaris senioren) 

 

Verkiesbaar: 

- Edwin Bol: secretaris  

- Kelvin Heemstra: wedstrijdsecretaris senioren  

 

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

8. WBTR / statuten aanpassen 

9. Beleidsplan 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Na wederom een bijzonder jaar willen we graag met onze leden weer 

vooruit kijken om een (financieel) gezonde vereniging met voldoende 

leden te blijven zoals we dat nu zijn. Er is geïnvesteerd in de zaal en de 

kantine, en daarmee een mooie basis gelegd voor de toekomst. Een 

toekomst die we aan de hand van het beleidsplan verder vorm willen 

geven. Jullie mening is daarin voor het bestuur zeer van belang. Zonder 

tegenbericht rekent het bestuur op je komst! 

Edwin Bol, 

Secretaris 
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Notulen van de Algemene Leden-

vergadering van 8 oktober 2020 
 

1. Opening 
Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering voor de 2e keer nadat 

er om 20.00 uur te weinig stemgerechtigde leden aanwezig waren om 

geldige besluiten te nemen. 

Aanwezig zijn 18 leden waaronder 4 bestuursleden. Vier leden hebben zich 

afgemeld voor de vergadering. 

Kees geeft een kort jaaroverzicht en refereert als eerste aan het overlijden 

van onze secretaris Koos Hofland op 1 november 2019. De coronacrisis en 

de verbouwing van de kantine zijn belangrijke gebeurtenissen in het 

tweede deel van het seizoen. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen op dit 

moment, waar we het tweede deel van deze vergadering op terug zullen 

komen. 

2. Notulen vorige vergadering (19 oktober 2019) 
De notulen van de vorige ledenvergadering van 19 oktober 2019 worden 

zonder opmerkingen goedgekeurd. De notulen zijn nog opgesteld door 

Koos Hofland.  

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken behoudens de vier afmeldingen.  

4. Jaarverslagen 
De jaarverslagen worden door de opstellers ervan kort toegelicht. 

a) Secretariaat: geen opmerkingen 

b) Wedstrijdsecretaris senioren: Bert merkt terecht op dat er met de 

clubkampioenschappen ook een dubbel B/C is gespeeld. De uitslagen 

hiervan zijn niet opgenomen in het verslag. Deze zullen nog worden 

aangevuld in de notulen. …………………………………………………………………..   

Dubbel B/C: 1. Trudy van Dijk / Edwin Bol | 2. XXX / XXX 

c) Wedstrijdsecretaris junioren: geen opmerkingen 
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d) Penningmeester: Aad geeft een overzicht van de exploitatie van het 

seizoen 2019-2020. De inkomsten zijn € 1.500 lager dan begroot en 

de kosten zijn € 1.000 lager dan begroot. Per saldo komt het tekort 

over 2019/2020 daarmee uit op een bedrag van € 3.581. Door de 

corona maatregelen is de opbrengst uit de kantine lager, overtollige 

voorraden zijn tegen kostprijs aan de leden verkocht. Met ingang van 

het seizoen 2020/2021 is het mogelijk om te pinnen in de kantine.  

De verbouwing van de kantine is voor ruim € 20.000 rechtstreeks van 

de vrije reserves afgeboekt.   ………………………………………………………….  

De nog komende investering in de verlichting van de zaal wordt 

toegelicht. Dick geeft aan dat Scylla een systeem heeft met drie 

standen, zodat bij wedstrijden meer licht beschikbaar is dan bij de 

trainingen en het vrijspelen. Dick zal hierover navraag doen bij Scylla 

waarna zal worden beoordeeld of dit systeem ook iets is voor Smash.  

De reservering voor onderhoud wordt kort toegelicht. 

e) Kascontrolecommissie: Kees v.d. Arend doet verslag van het 

onderzoek. In de boekhouding zijn een aantal steekproeven genomen. 

Alles zag er netjes uit en er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

De vergadering wordt voorgesteld de penningmeester decharge te 

verlenen voor de opgestelde cijfers 2019-2020. De jaarrekening wordt 

goedgekeurd door de vergadering. 

5. Bestuursvoorstellen 
De begroting voor komend seizoen wordt toegelicht. De begroting is 

opgesteld zonder rekening te houden met een nieuwe coronagolf die tot 

beperkingen kan leiden voor de vereniging en dan ook zeer waarschijnlijk 

lagere opbrengsten tot gevolg zal hebben.  

In de begroting is uitgegaan van een aanzienlijk hogere huuropbrengst. 

Dit is noodzakelijk om een sluitende begroting te krijgen. Daarnaast is het 

verzoek aan de leden om ook mogelijke sponsors aan te dragen als 

clubsponsor of bordsponsor. Er zijn inmiddels 2 nieuwe reclameborden 

verkocht. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de Rabo clubactie. 

Het komende jaar zullen er onzekerheden zijn ten aanzien van de 

coronacrisis en de huurinkomsten. Er wordt een toelichting gegeven op de 

ideeën van een potentiële huurder die de zaal wil huren om aerobiclessen 
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te geven en sportmassages. Voor de aerobiclessen is het wel noodzakelijk 

om een spiegelwand te maken in de zaal.  

Gevraagd wordt waar de investering inzake de verlichting van de zaal is 

opgenomen in de begroting. Deze kosten zullen als investering worden 

opgenomen en vervolgens worden afgeschreven. Dit zal dus niet hetzelfde 

worden afgeboekt als de verbouwing van de kantine. 

Voorgesteld wordt ondanks alle onzekerheden de contributie niet te 

verhogen. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2020-2021 en de 

contributie zal niet worden verhoogd. 

6. Bestuursverkiezingen 
Door het overlijden van Koos en door het vroegtijdig aftreden van Edwin 

en Ferry zijn alle bestuursleden aftredend. Ferry zal vroegtijdig 

terugtreden als wedstrijdsecretaris senioren, maar is nog beschikbaar als 

wedstrijdsecretaris senioren voor de najaarscompetitie. Daarna zal hij het 

stokje overgeven aan Kelvin Heemstra, die zich nu ook verkiesbaar stelt 

als bestuurslid (vanuit de functie wedstrijdsecretaris senioren). Edwin zal 

vroegtijdig aftreden als algemeen bestuurslid en stelt zich verkiesbaar als 

secretaris. Jannes Drogt stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid 

en Kees en Aad zijn herkiesbaar. 

Edwin geeft een toelichting op alle wijzigingen aan de aanwezige leden en 

doet een voorstel voor een nieuw schema voor het aftreden van 

bestuursleden. Om te voorkomen dat over twee jaar weer alle 

bestuursleden aftredend zijn, is het voorstel om Edwin en Kelvin te 

benoemen voor 1 jaar. 

Alle plaatsen in het bestuur worden aan de leden voorgelegd: 

o Kees Kouwenhoven: voorzitter (periode van drie jaar) 

o Edwin Bol: secretaris (periode van één jaar) 

o Aad van de Laar: penningmeester (periode van twee jaar) 

o Kelvin Heemstra: wedstrijdsecretaris senioren (periode van één jaar) 

o Jannes Drogt: algemeen bestuurslid (periode van twee jaar) 
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Genoemde leden worden allen gekozen als bestuurslid. 

Edwin geeft nog een overzicht van alle commissies met hun leden die op 

dit moment nog actief zijn binnen de vereniging. Tenslotte wordt aandacht 

besteedt aan Cos Nowé: hij is met ingang van het najaarsseizoen 2020 de 

nieuwe wedstrijdsecretaris junioren en geeft ook training aan de jeugd. 

Cos wordt veel succes toegewenst. Marco Kortekaas is afgelopen zaterdag 

in het zonnetje gezet als dank voor zijn inzet de afgelopen twee jaar voor 

de jeugd. 

7. Benoeming kascontrolecommissie 
Marco zal volgend jaar nog een keer de kascontrole uitvoeren. Joop is 

bereid komende twee jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie. 

Marco en Joop zullen dus de cijfers van het verenigingsjaar 2020-2021 

beoordelen.  

8. Toekomst van Tafeltennisvereniging Smash 
Edwin behandelt aan de hand van een powerpoint presentatie een aantal 

actuele onderwerpen met betrekking tot onze vereniging. 

Eerst wordt een korte terugblik gegeven op het beleidsplan 2014-2020. 

De ledengroei waarop dit plan is gebaseerd, is helaas niet gerealiseerd. 

Wel is de ledendaling gestopt en hebben we nu al een aantal jaren een 

stabiel ledenaantal. We hebben inmiddels een grote groep recreanten op 

dinsdagavond en sinds dit jaar ook een aantal op donderdagochtend en er 

zijn ook een beperkt aantal junioren doorgestroomd naar de senioren. We 

werken hard aan onze naamsbekendheid.  

Als we naar de toekomst kijken, worden de onderwerpen 

toekomstbestendigheid, sportaccommodatie en kantine besproken. Ook 

wordt nog even kort ingegaan op de coronomaatregelen en het 65 jarig 

bestaan van de vereniging volgend jaar oktober. 

In het kader van de toekomstbestendigheid van onze vereniging wordt de 

uitnodiging van de NTTB besproken die we recent hebben ontvangen. De 

NTTB wil met een aantal verenigingen meedenken om de 

toekomstbestendigheid van de vereniging te vergroten en heeft daar ook 

budget voor beschikbaar. In oktober zal een oriënterend gesprek 
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plaatsvinden met een aantal van onze leden (gevraagd wordt wie daarvoor 

belangstelling heeft) aan de hand waarvan de NTTB zal beoordelen of onze 

vereniging er voor in aanmerking komt. 

Doelstelling van onze vereniging is om wat betreft het ledenaantal nog 

iets te groeien, waarbij een aantal van 25 jeugdleden goed zou passen bij 

de omvang van onze vereniging. Daarnaast is het de bedoeling om nog 

wat verder te groeien in het aantal recreanten op zowel de dinsdagavond 

als de donderdagochtend. Leon vraagt of er nog wel mogelijkheden zijn 

om bijvoorbeeld uitbreiding te krijgen voor de dinsdagavond nu het wat 

drukker wordt. Deze mogelijkheden zijn er met name op de 

maandagavond. Op competitieavonden zal de zaal dan moeten worden 

gedeeld met de competitieteams. De donderdagavond wordt 

waarschijnlijk op korte termijn verhuurd en is dan geen optie. 

Financieel is het van belang dat er extra inkomsten komen. Aan de leden 

wordt gevraagd of zij naar extra sponsors willen uitkijken die een bord in 

de zaal willen hebben. Dit is voor ons een prima inkomstenbron, echter 

op dit moment wordt voor de helft van het aantal borden nog betaald, de 

overige sponsors zijn gestopt. Tevens zal worden gekeken naar de 

verhuur van de zaal. Aan het begin van het seizoen is hiervoor een 

advertentie gezet in de krant, hierop heeft een makelaar en Bianca 

Krielaart gereageerd. De makelaar wil ons helpen met de verhuur. Bianca 

wil de zaal huren voor aerobiclessen op een groot aantal dagen in de week. 

Hiertoe zal op de lange zijde een spiegelwand moeten worden gemaakt 

met een gordijn ervoor. Daarnaast zal worden onderzocht of er andere 

activiteiten kunnen worden georganiseerd of dat de zaal verhuurd kan 

worden voor bijvoorbeeld activiteiten van personeelsverenigingen van 

bedrijven. 

Op dit moment hebben we van een aantal sponsors een toezegging voor 

een bijdrage aan een nieuw clubshirt. Met een aantal bedrijven is het 

bestuur nog in gesprek. Frans Meurs heeft een aantal ontwerpen gemaakt 

die in de presentatie worden getoond. Tevens heeft Kees een voorbeeld 

shirt van Frans gehad zodat we het materiaal kunnen beoordelen. Dick 

geeft aan of het ook mogelijk is om een tweede trainingsshirt in het 

assortiment op te nemen. Tevens moet goed opgelet worden dat het shirt 
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een aantal jaren leverbaar blijft. Het bestuur houdt de leden op de hoogte 

van ontwikkelingen en zal de leden betrekken bij de definitieve keuze. 

Het bestuur geeft een toelichting op de huidige contacten met de 

gemeente (inmiddels is een architect langs geweest om te inventariseren, 

plannen van de gemeente zijn nog niet duidelijk) en blikt terug op het 

afgelopen jaar waarin de plannen voor een nieuwe accommodatie voor de 

voetbal- en de tennisvereniging definitief werden afgeblazen. Wat betreft 

de sportzaal is de algehele mening er geen aanleiding om op korte termijn 

de vloer aan te pakken, wel is regelmatig dweilen de beste oplossing om 

de vloer voldoende stroef te houden. Wel zal komend jaar de verlichting 

worden aangepakt in de zaal, zoals eerder toegelicht. 

De verbouwing van de kantine is nagenoeg afgerond. Nog wat verfwerk 

en aankleding van de kantine moet nog worden opgepakt. Tevens wordt 

gekeken of zich een aantrekkelijke aanbieding voordoet op het gebied van 

tafels en stoelen. Hier is geen haast mee, maar het aantal stoelen dat 

mankementen vertoond wordt steeds groter. De barkrukken komen niet 

meer terug, alleen bij de hoge tafels tegen de muur blijven er een paar 

staan. In verband met de hoge kosten is besloten om geen wifi 

beschikbaar te stellen in de kantine. Wel is door Dick de radio met boxen 

weer geïnstalleerd. 

Er wordt nog kort stilgestaan bij de huidige coronamaatregelen en de 

toepasbaarheid daarvan. Vanuit de vergadering zijn hierover geen 

opmerkingen. 

Tenslotte komt het 65 jarig jubileum van onze vereniging in oktober 2021 

aan de orde. In de hoop dat het tegen die tijd weer mogelijk is om 

evenementen te organiseren, vindt een groot deel van de aanwezige leden 

dat aan dit jubileum zeker aandacht moet worden besteed. Het bestuur 

zal hiervoor een commissie gaan aanstellen. Er is een idee om iets te doen 

met 65 jarigen. 

De presentatie wordt afgesloten met het voornemen van het bestuur om 

het komende jaar een beleidsplan 2025 uit te gaan werken. Het is de 

bedoeling het plan op te stellen op basis van inbreng van de leden en 

vanuit de verenigingsondersteuning die de NTTB ons waarschijnlijk gaat 
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aanbieden. Doelstelling is om het beleidsplan in de ALV van volgend jaar 

te presenteren. 

9. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Joop wil namens alle 

leden het bestuur bedanken voor het afgelopen jaar: hij verwacht dat er 

weer de nodige uurtjes vrije tijd zijn gaan zitten in het besturen van de 

vereniging. 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om 22.45 

uur de vergadering af met de mededeling dat op korte termijn de kantine 

officieel zal worden geopend in het bijzijn van de wethouder van sport. In 

verband met de coronamaatregelen zullen hier helaas slechts een beperkt 

aantal leden bij aanwezig kunnen zijn.  

 

Ledenvergadering coronaproof | 8 oktober 2020  
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Jaarverslag secretariaat 2020-2021 
 

Bestuur 

Voorzitter:     Kees Kouwenhoven 

Penningmeester:    Aad van de Laar 

Secretaris:     Edwin Bol 

Wedstrijdsecretaris senioren:  Kelvin Heemstra 

Algemeen bestuurslid:   Jannes Drogt 

In deze nieuwe bestuurssamenstelling starten we na de ALV het nieuwe 

verenigingsjaar. Het zal een bijzonder verenigingsjaar worden, waarin 

wederom de een competitie wordt stilgelegd in verband met corona en de 

voorjaarscompetitie helemaal niet gespeeld wordt. Pas na een half jaar 

kunnen we aan het einde van het seizoen toch weer een balletje slaan. 

Niet-bestuurlijke functie 

Wedstrijdsecretaris junioren:  Cos Nowé  

Commissies  

Jeugdcommissie: Cos Nowé, Nico van Zwet, Edwin Bol en Bert Stap 

Bar/kantine: Bert Stap en Ton Zuidgeest 

Clubblad en website: Marco van Cooten 

Communicatie: Marco van Cooten 

Onderhoud:   Clemens van Heijningen en Anton Hendriks 

Kascontrole: Marco van Cooten en Joop van Nierop 

 

Bestuursbijeenkomsten 

Ondanks dat we dit verenigingsjaar weinig hebben kunnen tafeltennissen, 

is er bestuurlijk veel gebeurt. Het bestuur is het afgelopen seizoen zeven 

keer bijeen geweest. Naast zes reguliere vergaderingen, is begin juni een 

extra vergadering ingelast. Naast de reguliere onderwerpen zijn de 

volgende onderwerpen in de bestuursbijeenkomsten besproken. 

Corona 

Op basis van informatie vanuit de regering, NOC-NSF, NTTB en de 

gemeente Westland was het noodzakelijk de juiste maatregelen te nemen 

binnen de vereniging om verspreiding van het virus via de vereniging te 
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voorkomen. De maatregelen hebben ook dit verenigingsjaar weer geleid 

tot een volledige sluiting van de zaal, maar ook een periode met beperkte 

maatregelen. 

De penningmeester heeft aanvragen ingediend vanuit beschikbare 

regelingen voor een financiële tegemoetkoming voor doorlopende kosten. 

De NTTB heeft de competitiebijdrage van de voorjaarscompetitie niet in 

rekening gebracht. Aan de leden is aangeboden dat dit gedeelte van de 

contributie kon worden terugontvangen. Hiervan werd geen gebruik 

gemaakt. 

Sponsoring 

Gezien de financiële situatie van de afgelopen jaren heeft het bestuur het 

afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het vinden van nieuwe huurders 

en andere sponsoringsmogelijkheden. Dit heeft geleid tot een nieuw 

sponsorbord in de zaal, een sponsorcontract met Van der Ende 

Schilderwerken en diverse sponsors die bijdragen aan het nieuwe 

clubshirt. 

Er is contact met een nieuwe huurder (fitnes) die inmiddels ook een aantal 

investeringen in de zaal heeft gedaan in de vorm van spiegels, een 

wanddoek ter bescherming van de spiegels en een geluidsinstallatie. Het 

was de bedoeling om eind 2020 al te beginnen, maar ook voor deze sport 

heeft corona roet in het eten gegooid. Het is de verwachting dat de fitnes 

in het najaar van 2021 van start gaat en het huurcontract definitief 

getekend kan worden. 

Nieuwe clubshirts 

Op basis van een onderzoek, inventarisatie onder de leden is met behulp 

van Frans Meurs een nieuw tenue ontworpen. Het tenue bestaat uit een 

shirt met een broekje en wordt zoals eerder beschreven gedeeltelijk 

betaald door middel van shirtsponsors. Het tenue kan nog vele jaren 

worden nabesteld in kleine hoeveelheden, zodat geen grote hoeveelheden 

op voorraad moeten worden aangehouden. Het tenue zal begin september 

beschikbaar zijn. 
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Verbouwing kantine en zaal 

In het najaar zijn de laatste puntjes van de verbouwing afgerond. De 

wethouder opent de kantine begin oktober door de onthulling van een 

kunstwerk in de kantine. 

Vervolgens worden ook de houten onderdelen in de zaal van een verfje 

voorzien. In het voorjaar wordt de zaal voorzien van nieuwe LED 

verlichting. De lichtbak op het dak blijkt kapot te zijn, vervanging van de 

verlichting laat daar nog even op zich wachten tot de lichtbak hersteld is. 

Ook wordt de vloer in de sportzaal, die eind 2020 wel heel glad was 

geworden, geschuurd en van een nieuwe laklaag voorzien. De belijning is 

daarmee verdwenen, maar die is niet noodzakelijk voor ons of voor de 

huurders. Het blijft mogelijk om de belijning later weer aan te brengen. 

Alles bij elkaar is er veel geïnvesteerd in de kantine en de sportzaal en 

zitten we er weer netjes bij. 

Beleidsplan 

Met vier bestuursleden is het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw 

beleidsplan. Het plan is besproken met een aantal leden. Het definitieve 

plan zal in de ALV van oktober 2021 worden gepresenteerd aan de leden. 

Verenigingsmonitor en verenigingsondersteuning 

In het voorjaar is een enquête ingevuld welke vanuit de NTTB werd 

uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de NTTB aan Smash 

aangeboden de vereniging te ondersteunen op het gebied van 

ledenwerving. Besloten is om hiervan gebruik te maken ten aanzien van 

de jeugd, echter door de corona is deze ondersteuning doorgeschoven 

naar het najaar van 2021. 

WBTR 

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht 

geworden. Met deze wet wordt goed besturen van een vereniging 

bevorderd. Belangrijk element is de individuele aansprakelijkheid van 

bestuurders en de vastlegging van afspraken over goed bestuur in een 

bestuursreglement en de statuten. Het bestuur heeft zich aan de hand van 

een stappenplan voorbereid op deze wet en heeft het bestuursreglement 
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recent ondertekend. Dit regelement zal ook op onze website worden 

gecommuniceerd. 

Leden 

Aan het begin van het seizoen 2020/2021 bedroeg het ledenaantal van 

Smash 54. In de loop van het seizoen konden we 12 nieuwe leden 

verwelkomen. Daar stond tegenover dat 9 leden hun lidmaatschap hebben 

opgezegd. Aan het einde van het seizoen hebben we dus nog steeds 57 

leden, 50 senioren en 7 junioren.  

Van de 12 nieuwe leden zijn er 8 senior recreantleden: deze groep is het 

afgelopen jaar dus hard gegroeid. Naast de recreantleden die op 

dinsdagavond spelen is er inmiddels ook een kleine groep recreanten die 

wekelijks op donderdagochtend tafeltennissen. Hopelijk groeit deze groep 

het komende jaar met nog een paar nieuwe recreanten. 

In de genoemde totale aantallen leden zijn 5 niet-actieve leden niet 

meegeteld, te weten 3 ereleden en 2 leden van verdienste. Worden zij wel 

meegeteld, dan heeft Smash 62 leden. 

Overige activiteiten 

Het afgelopen jaar zijn er drie clubbladen uitgebracht. Daarnaast wordt er 

veel tijd besteed aan de verbetering en het actueel houden van de 

website.  

Traditiegetrouw worden er een aantal andere activiteiten naast het 

tafeltennissen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het kerstklaverjassen. 

Door de Coronacrisis zijn veel activiteiten helaas niet doorgegaan, ook het 

uitje van de jeugd kon helaas geen doorgang vinden. De BBQ is uitgesteld 

tot september. 

Vrijwilligers 

Het afgelopen jaar is er door heel veel leden weer veel werk verzet met 

name op het gebied van onderhoud aan de kantine en de zaal. We kunnen 

ons als vereniging dan ook gelukkig prijzen dat we van een sportzaal met 

kantine gebruik kunnen maken die nu ook weer helemaal bij de tijd zijn.  



Kontakten 314 – september 2021                                                                         18 

  

Maar ook van website tot bestuursinzet, van het verkopen van kratjes bier 

die over zijn tot het organiseren van activiteiten: er zijn heel wat vrije 

uurtjes besteed dit jaar om onze vereniging in stand te houden.  

Namens het bestuur een woord van dank aan eenieder die zich op de een 

of andere wijze voor onze club als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt heeft. 

Oktober 2021, 

Edwin Bol,  

Secretaris 

 
Barbecue Smash – 4 september 2021 
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Jaarverslag Senioren 
 

Afgelopen jaar is er heel weinig gebeurt qua 

competitie. Dus hier hoef ik het niet over te hebben. 

In december hebben we de A-klasse van de 

clubkampioenschappen gespeeld die is gewonnen door Sander 

Kuyvenhoven met als nummer 2 Dick Voois. Helaas hebben we vanwege 

corona niet de B en C klasse gespeeld en helaas zal deze ik niet ingehaald 

worden in 2021. We zullen de clubkampioenschappen gewoon weer 

proberen te organiseren in januari 2022. 

Voor aankomend seizoen hebben we 2 reguliere teams en 10 duo teams. 

Ik heb alle programma’s opgehangen op het prikbord. Ook hangt daar een 

teamlijst met de telefoonnummers van alle competitiespelers mocht je 

een keer een invaller nodig hebben. 

Graag wil ik iedereen vragen voor aankomend seizoen de 

wedstrijdformulieren te geven aan degene achter de bar en deze in de 

kluis te leggen, zodat ik deze elke zaterdag kan ophalen. 

Ook is de bond bezig met een NTTB-app, die te downloaden is op je 

telefoon. Graag wil ik de teams vragen deze te downloaden en te 

gebruiken om de uitslagen in te voeren. Voor aankomend seizoen is het 

een pilot, maar vanaf het voorjaars seizoen word dit waarschijnlijk 

verplicht. Dus ik zou zeggen probeer het uit en bij eventuele vragen bel 

of mail mij. 

Ik hoop dat we er een leuk seizoen van 

gaan maken. 

Wedstrijdsecretaris senioren 

Kelvin Heemstra 
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Jeugdcommissie Jaarverslag 
 

Als Jeugdcommissie van Smash kunnen we denk ik – 

behoorlijk cliché – terugkrijgen op het apart jaar. Waar 

corona ons nog altijd niet losliet gebeurde dat wel met 

een aantal jeugdleden. Om verschillende reden namen een flink aantal 

toppertjes afscheid van ons of maakte de overstap naar de senioren. Maar 

we konden ook weer een aantal nieuwelingen verwelkomen die we 

hopelijk komende jaargang nog vaak in onze zaal zullen zien!  

De afgelopen maanden was er door de coronamaatregelen niet altijd de 

mogelijkheid om training te geven. Gelukkig hebben we als 

Jeugdcommissie nog een aantal leuke activiteiten kunnen organiseren 

zoals het drukbezochte sinterklaastoernooi (zie foto), de seizoen afsluiting 

met het vrienden en vriendinnentoernooi en haalde iedereen zijn 

sterdiploma! 

Sinterklaastoernooi op 5 december 2020 

Komend seizoen hopen we deze activiteiten – als de situatie dit natuurlijk 

toelaat – door te zetten en zullen de trainingen per dinsdag 31 augustus 

weer van start gaan. Tot slot zullen we ook proberen buiten onze zaal nog 

meer jeugd enthousiast te maken voor deze superleuke sport! Dus ik zou 

zeggen, wordt ongetwijfeld vervolgd!  

Namens de Jeugdcommissie, 

Cos Nowé 

Nico van Zwet, Edwin Bol en Bert Stap 
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Smash op internet 
 

Smash is op internet te vinden via 

ttvsmashmonster.nl, maar ook via de social 

media kanalen zoals twitter, facebook en 

instagram. Hier in het kort wat cijfers over de 

website en social media. De cijfers betreffen de periode 1 september 2020 

tot en met 31 augustus 2021. 

 2020/2021 2019/2020  

Gebruikers 1287 1450 -11,24 % 

Sessies 1762 2011 -12,38 % 

Paginaweergaven 8009 5449 +46,98 % 

Gem. sessieduur 00:02:12 00:02:04 +6,09 % 

 

Best bezochte webpagina’s 

  

Downloads clubblad 
1. (1) Homepage 1397  1. 312 – september 2020 47 

2. (-) Nieuws 204  2. 313 – februari 2021 25 
3. (2) Openingstijden 203     
4. (-) Wat is tafeltennis 201     
5. (4) Recreanten 196     
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Volgers 75 57 

Aantal berichten 25 26 

Gem. bereik bericht 62 93 
Bericht met meeste bereik:   

De houten vloer – 27-4-2021 

Bereik: 283 | Klikken: 83    

 

  

Volgers 9 9 

Aantal berichten  3 13 

Gem. weergaven bericht 265 232 

Bericht met meeste bereik:   

Opening kantine wethouder - 6-11-2020 

Weergaven: 428 | Klikken: 11 

 
  

Volgers 65  

Aantal berichten geplaatst 8 4 
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Ansichtkaart van Monster 
Monster rond 1956. Te zien zijn de Havenstraat, Heerenstraat, 

Molenstraat, Choorstraat en Noordzeebad Ter Heijde aan Zee.

 

Wat stond er 3 oktober 1956 in de krant?  
Eigenlijk niet veel anders dan tegenwoordig. Ook toen moeizaam 

verlopende formatiepogingen en scheepsbotsingen in het Suezkanaal.   

Trouw woensdag 3 oktober 1956: 
- Onthullingen over “val van Stalin” 

- Ministers treden uit de Kamer 
- C. Bruynzeel sr. Overleden 
- Wilde staking van 131 Enschedese wevers 
  
Telegraaf woensdag 3 oktober 1956: 
- Burger’s poging schijnt toch vast te lopen 
- Luistergeld 25% omhoog 
- Scheepsbotsingen in het Sueskanaal 
- Berlijn diep onder indruk van “Dagboek van Ann Frank” 
  
Volkskrant woensdag 3 oktober 1956: 
- Dr Drees biedt anti-revolutionairen tweede zetel 
- Toenemende spanning in Polen 
- China steunt Soekarno tegen Nederland 
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Programma jubileum 
  

Beste leden, 

Het 65 jarig bestaan van smash (M) komt er 

aan. Hier hebben wij met een commissie hard 

aan gewerkt om een mooi programma neer te 

gaan zetten. 

De commissie bestaat uit Dolf, Dick en Kelvin. 

We zullen iedereen voor alle activiteiten nog apart een uitnodiging sturen 

en van informatie voorzien over tijden en registratie en dergelijke. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 2 oktober Thuiswedstrijd van team 1 (17.00) met achteraf 

een live optreden van Arthur. 

  

Dinsdag 19 oktober Schuurpapiertoernooi Op deze dag gaan we een 

toernooi spelen met batjes met schuurpapier 

erop. Precies met het materiaal waar 65 jaar 

geleden (of langer) mee werd gespeeld. 

  

Vrijdag 22 oktober Jubileum klaverjassen 

  

Zaterdag 23 oktober Jeugdactiviteiten 

 

Vanaf 14.00 inloop (oud) leden toernooi met 

een lekker diner achteraf. Na het diner zal er 

nog muziek zijn en hopen wij dat iedereen 

lekker tot in de vroege uurtjes het naar 

zijn/haar zin zal hebben. 

 

Hoop jullie allemaal op 1 van deze activiteiten te zien. 
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Dagje uit met de stichting: België 

seizoensstart met kippenfestijn 
 

Als je na ca. 15 jaar afwezigheid je batje afstoft en 

probeert weer een balletje te raken op een 

woensdagavond, verwacht je natuurlijk niet dat je 

binnen één week gevraagd wordt om mee te spelen in een internationale 

wedstrijd in het buitenland. Maar ik had het kunnen weten, bij Smash kan 

natuurlijk alles. 

Op 28 augustus jl. gingen we dan, onder leiding van reislijder (met een 

lange ij ja) en designated driver Kelvin richting TTC And Leie in Lauwe, 

België, vlakbij de Franse grens. Naast onze chauffeur waren er nog 8 

andere dappere heren die het aandurfden om ‘s ochtends vroeg in een 

gammel huurbusje te stappen voor deze wereldreis. Puur door inzet, hard 

werk en uithoudingsvermogen wisten Bert, Dick, Kelvin, Nico, Ron, Wim, 

Ikzelf en imports JP en Kento deze roadtrip succesvol te voltooien en 

kwamen we ruim op tijd aan op onze bestemming. 

Onze chauf Kelvin kent héél veel mensen in de pingpong wereld en had 

via zijn connecties vernomen dat er bij TTC And Leie gewerkt werd aan 

plannen voor een vriendschappelijke seizoensopening-wedstrijd voor 

spelers van redelijk niveau tot en met spelers van een andere planeet 

niveau uit verschillende landen. Uiteindelijk resulteerde dit in deze 4 

wedstrijden: 

AND Leie A - Smash (M) 1  (Dick, Kelvin & imports JP en Kento) 

AND Leie B - Alexandria Rotterdam  (Ron en Wim & 2 Alexandria heren) 

AND Leie C - PPC Comines (Frankrijk) (4 Fransozen) 

AND Leie D - Smash (M) 2   (Bert, Nico, Bas & Falko van  

      Alexandria) 

Nadat we onze traditionele Belgische welkomstlunch (Harde witte 

broodjes met oa. rauw gehakt) hadden weggewerkt in de kleine gezellige 

kantine, begonnen we aan het verplichte actieve gedeelte van het dagje 

uit. In een supersnelle en warme tafeltenniszaal werd er door iedereen 4 

potjes enkel en 1 dubbel afgewerkt op 8 tafels. Vooral op de eerste 4 
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tafels, waar de wedstrijden van team A & B werden gespeeld, werd af en 

toe tafeltennis gespeeld wat je normaal alleen op tv ziet.  

Omdat het allemaal vriendschappelijk was en meedoen natuurlijk veel 

belangrijker is dan winnen, zal ik de uitslagen buiten beschouwing laten, 

maar laten we het erop houden dat we onze huid duur verkocht hebben 

en dat het hele leuke ervaring was om tegen zuiderburen te spelen.   

Naarmate de middag vorderde kwam er steeds meer publiek opdraven en 

al gauw werd duidelijk dat ze niet alleen voor de sport kwamen. Rond een 

uur of 3 werd naast de zaal een lokale kleine truck gemobiliseerd en 

ontstond er zowaar een mobiele grill waar 30 hele kippen werden 

voorbereid voor ons diner. Wij Hollanders hadden ons al afgevraagd 

waarom we 20 euro moesten lappen voor kip met patat, maar achteraf 

bleek dat dit het dubbel en dwars waard was.  

Dit alles zorgde uiteraard voor veel stof tot napraten, dus bleven we nog 

maar even hangen na afloop.... Uiteindelijk willen Belgen ook een keer 

naar bed, dus werden we met een kratje Belgisch bier voor onderweg 

(eerlijk gewonnen door noppenkoning Kelvin) vriendelijk verzocht om aan 

onze terugreis te beginnen. Na een wat langere terugreis, met een hoop 

pi(t)sstops, een hoop (vals) gezang, een lege accu bij een pomp midden 

in België en nog meer gezelligheid kwam er een einde aan een geweldig 

dagje uit met de stichting. Nogmaals bedankt mannen, volgende keer bij 

ons!  

Groetjes Bas  

  
Smash bij TTC And Leie in België - 28 augustus 2021  
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Renovatie vloer 
 

De houten vloer in de Rinus Nederpelzaal was spekglad. 

Er kon niet meer fatsoenlijk op getafeltennist worden. 

Half april is de vloer onderhanden genomen door een 

bedrijf dat gespecialiseerd is in sportvloeren. 

Niet vrijuit tafeltennissen door spekgladde vloer 

De leden van Smash hebben het vorig jaar, vlak voor de sluiting van de 

zaal half december, wel gemerkt. De vloer van de zaal was spekglad. Je 

schoenen bevochtigen met een dweildoek, om het contact met de vloer 

stroever te maken, had maar effect voor één rally. De rally moest ook niet 

te lang duren. Van ontspannen, vrijuit tafeltennissen was dus geen 

spraken meer. Het was spekglad en daardoor gevaarlijk geworden. 

Half april is de hardhouten sportvoer volledig 

gerenoveerd. De vloer is volledig kaal 

geschuurd en opnieuw opgebouwd. De vloer 

ziet er nu weer als nieuw uit en is weer veilig 

en voldoet aan de stroefheidsnormen. Zo’n 

houten sportvloer is dus niet alleen prettig 

om op te sporten, maar is ook nog eens 

duurzaam.  

Een mooie vloer wordt afgewerkt met deugdelijke plinten. Leon Martin 

heeft het vervangen van de plinten uitgevoerd. Ton en Anton hebben 

enige tijd geleden de kozijnen in de zaal geschuurd en daarna geverfd, 

zodat ook dat er weer netjes uitziet. 

Verlichting ook aangepakt 

Naast de vloer heeft het bestuur ook geïnvesteerd in het plafond. De 

verlichting om precies te zijn. Die is vervangen door led verlichting. Een 

subsidie van 25% hielp wat in de kosten. Qua energieverbruik voor 

verlichting van de zaal kunnen we een besparing van 60% verwachten. 

Nadat in 2020 de kantine van de Rinus Nederpelzaal een update heeft 

gehad, is nu de zaal ook weer helemaal van deze tijd. 
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Sterdiploma voor jeugdleden 
 

Zaterdag 26 juni was het een spannende dag voor veel 

jeugdleden van Smash. De aanwezige tafeltennissers 

moesten namelijk laten zien dat ze tal van 

tafeltennisvaardigheden beheersen. Op het spel stond het 

behalen van het sterdiploma.  

Oefeningen en observatie 

Nadat 24 november 2020 het raakdiploma werd behaald, was het nu tijd 

voor het sterdiploma. Voordat zaterdag het praktijkexamen startte 

hadden alle deelnemers het theorie-examen al succesvol afgerond. Het 

praktijkexamen bestond uit een zevental oefeningen. Oefeningen als 

bekerbeuken, pionnen mikken en plafond raken. Ook werd Herman, de 

tafeltennisrobot, ingezet en was Joep, het ballenmonster, van de partij. 

Nico van Zwet, de trainer, lette bij het uitvoeren van de oefeningen op 

batgreep, houding, voetenwerk, focus, techniek en gedrag. 

Sterdiploma voor sterren van Smash 

Uiteindelijk bepaalde de uitkomst van de theorievragen, de 

praktijkoefeningen en de observatiepunten van Nico of het diploma 

uitgereikt kon worden. Er werd 1 raakdiploma B uitgereikt en 7 

sterdiploma’s.  

 
Diploma’s voor jeugdleden | 26 juni 2021 
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Direct na de uitreiking van de diploma’s was het tijd voor bourgondisch 

snacken. Het welverdiende patatje ging goed naar binnen. De dag werd 

afgesloten met een film ‘De Mitchells tegen de machines’. 

 
Bourgondisch snacken | 26 juni 2021 

 

Wist je dat… 
 

• Theo getrouwd is met Tineke; 

• Zij 20 augustus elkaar het jawoord gaven;  

  

• Thomas op 6 februari 2021 geboren is; 

• Hij het broertje van Amber is; 

• En de zoon van Dion en Judith van Dooren is; 

• Wij Judith kennen als Judith Rutte; 

• Zij onze wedstrijdsecretaris senioren is geweest; 
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Vriendjes en vriendinnetjes toernooi 
 

Zaterdag 10 juli vond in de Rinus Nederpelzaal het 

vriendjes en vriendinnetjes toernooi voor de jeugd van 

Smash plaats. Gewoon omdat het leuk is. 

Nico van Zwet en Cos Nowé hadden een mooi parcours uitgestald. De 

Smashers Duncan, Marijke, Sophie, Boaz, Florian, Pepijn, Lauren, Mick, 

Mees en Olivier, aangevuld met vriendjes/vriendinnetjes Evi, Boaz en Asra 

genoten volop van alle spelletjes die ze die middag voorgeschoteld kregen. 

Zo was er een balbehendigheidscircuit, werd er zittend getafeltennist, kon 

je squashen en kon je tafeltennissen zonder batje. In plaats van een batje 

werden andere attributen gebruikt. Natuurlijk was ook Herman de 

tafeltennisrobot aanwezig. 

 
Vriendjes en vriendinnetjes toernooi | 10 juli 2021  
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Contributie / shirt / Gevonden voorwerpen 
 

Contributie 
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli en wordt automatisch 

met één jaar verlengd als het niet voor het eind van het verenigingsjaar 

is opgezegd. 

 

De gehele contributie dient vooraf voor het gehele verenigingsjaar betaald 

te worden. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht 

op restitutie van een deel van de contributie.  

 

Voor de betaling wordt, na de algemene ledenvergadering een  

betalingsverzoek verzonden. Opzegging van het lidmaatschap kan 

uitsluitend schriftelijk gebeuren bij het secretariaat van de vereniging. 

  
 Bond Club Totaal 

afgerond 

Senior 17 jaar en ouder *    
Competitiespelend € 72,50 € 74,00 € 146,50 

Niet competitiespelend € 19,50 € 66,00 € 85,50 
Recreant € 19,50 € 66,00 € 85,50 
Competitiespelend bij een andere tt vereniging € 19,50 € 46,00 € 65,50 
Niet spelend/donateur € 0,00 € 45,00 € 45,00 
    

Jeugd t/m 16 jaar *    
Competitiespelend € 54,50 € 77,00 € 131,50 
Niet competitiespelend € 19,50 € 66,00 € 85,50 
    

*Leeftijd op 1 juli Contributie-betalingen naar: 
Rabobank Westland  
IBAN: NL94 RABO 03 732 310 83 
t.n.v. t.t.v. Smash 

Smash-shirt  
Tijdens competitiewedstrijden is het verplicht om in onze eigen 

clubkleuren te spelen. Marine- en lichtblauw shirt en marineblauwe 

broek. Clubshirt en broek zijn voor € 50,00 verkrijgbaar. Een extra shirt 

kost € 55,00 en een extra broek kost € 20.00. 

 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden 3 maanden bewaard. Spullen zijn op te 
vragen bij Bert Stap (westlandstone@kpnmail.nl). Na 3 maanden gaat de 

kleding naar een goed doel. 
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Openingstijden Smash en andere gebruikers 

 

Jeugd   

Dinsdag 18.30 – 19.30 training groep 2 (trainer Nico) 

Woensdag 19.00 – 20.00 training groep 1 (trainer Cos) 

Zaterdag 11.00 – 12.00 training beginners 

 vanaf 12.00 competitie start 13.00 uur 

   

Senioren   

Maandag vanaf 20.00 competitie/vrij spelen 

Dinsdag vanaf 20.00 recreanten 

Woensdag Vanaf 20.15 vrij spelen / trainen 

Donderdag 09.00 – 11.30 recreanten 

Vrijdag vanaf 20.00 competitie 

Zaterdag vanaf 18.00 competitie landelijk team 

   

 

Andere gebruikers  
De Rinus Nederpelzaal (Jan Steenstraat 2) wordt niet alleen gebruikt om 

te tafeltennissen. Ook anderen maken gebruik van onze zaal of kantine. 

Het is daarom van belang dat wij altijd onze kantine en zaal netjes 

achterlaten.  De tafels dienen ALTIJD opgeruimd te worden.  

Dinsdag 15.00 – 17.00 BSO 2Samen (jan t/m apr) 

Donderdag 15.00 – 17.00 BSO2Samen (okt t/m dec) 

Lasciva More & Outdoor – Binnenkort meer informatie 
 

 
Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2 in Monster | 23 januari 2021 



 

Reclameborden – Smash (Monster) 
 

Onderstaande bedrijven sponsoren t.t.v. SMASH door middel van een 

reclamebord in onze Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat te Monster, 

waarvoor onze hartelijke dank.  

 

 

 

www.elvani.nl www.bouwcenterdezeeuw.nl 

 
 

www.glascomtuinbouw.nl www.looijeagf.nl 

 

  
www.heineken.com www.janssen-vanoosten.nl 

 
 

www.devriesverzekeringen.nl www.ttsport.nl 

 

 
 

 



 
 

  

   




