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Van de voorzitter
De zomervakantie zit er voor de meeste mensen
weer op, ik denk dat weinig mensen reden tot
klagen hebben gehad over de uitbundig schijnende
zon met hoge temperaturen.
Het voorjaarsseizoen is weliswaar later gestart vanwege corona perikelen,
gelukkig kon deze competitie wel weer gewoon worden afgemaakt. Toch
zit het najaar er weer aan te komen met daarbij de start van de competitie
in september.
Terugblik van voorjaarscompetitie 2022; Team 4 met Bert, Theo en hulp
van wat invallers is erin geslaagd te promoveren naar de 3e klasse. Team
5 : Anton, Trudy en Joop wisten te promoveren naar de 4e klasse en Ton
en Jos van team 7 wisten eindelijk te promoveren naar de 5e klasse. Team
1 ( west) en team 4 moeten weer even een stapje terug doen.
Ook de klaverjasavond met Pasen kon weer door Joop worden
georganiseerd. Naast het kaarten was er natuurlijk ook weer een loterij
met daarbij leuke prijzen te winnen. Al met al een gezellige avond
De najaarscompetitie gaan we in met 9 teams. Enkele recreanten zijn ook
in teams opgenomen om competitie te gaan draaien. Helaas kunnen we
dit seizoen nog geen jeugdteam invullen, hopelijk lukt dat in het voorjaar
weer.
De dinsdagavond loopt lekker, er hebben zich weer een aantal mensen
aangemeld als lid van onze vereniging. Op de donderdagochtend is een
vrij stabiel clubje actief, het zou leuk zijn als hier wat uitbreiding bij kan
komen.
Binnen enkele weken wordt de ALV weer gehouden en wel op donderdag
22 september.
De lopende zaken worden doorgenomen. Ook de stand van zaken van de
verhuur van de zaal wordt besproken.

Kontakten 316 – september 2022

2

De energiecrisis hakt er niet alleen voor de leden flink in, ook de
vereniging ontkomt niet aan een gigantisch oplopende energie rekening.
Mede hierdoor staat de vereniging voor een lastige opgave om de
begroting weer rond te rekenen. Er komt een voorstel op tafel om de
contributie flink te verhogen. Dit voorstel wordt toegelicht.
Om te proberen de energie rekening wat kleiner te krijgen hebben we een
energiescan laten uitvoeren om te zien wat we kunnen doen om hierop te
besparen. De voorstellen hiertoe zullen ook in de vergadering worden
besproken.
Ook zal de stand van zaken van de verhuur van de zaal besproken worden
als ook de plannen om investeringen te doen in energie besparende
maatregelen.
In ieder geval voldoende gespreksstof voor de vergadering, wij hopen op
een goede opkomst .
Kees Kouwenhoven
Voorzitter TTV Smash

Ledenvergadering Smash
donderdag 22 september 2022
Aanvang: 20:00 uur
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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 22 september 2022.
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 2021/2022 en de begroting 2022/2023 liggen
vanaf 19:45 uur ter inzage.
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen door de voorzitter
Notulen vorige ledenvergadering (7 oktober 2021)
Ingekomen stukken
Jaarverslagen:
a. Secretariaat
b. Wedstrijdsecretaris senioren
c. Wedstrijdsecretaris junioren
d. Penningmeester
e. Kascontrolecommissie
5. Bestuursvoorstellen:
a. Toelichting op gesprekken met huurders
b. Toelichting op verduurzamingsvoorstellen
c. Begroting 2022/2023
d. Goedkeuring jaarrekening 2021/2022 en decharge voor
het gevoerde beleid
e. Goedkeuring begroting 2022/2023
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6. Bestuursverkiezingen
Aftredend:
- Aad van de Laar (penningmeester)
- Jannes Drogt (algemeen bestuurslid)
Vervroegd aftredend en niet herkiesbaar
- Kelvin Heemstra (wedstrijdsecretaris senioren)
Verkiesbaar:
- Aad van de Laar (penningmeester)
- Jannes Drogt (algemeen bestuurslid)
7.
8.
9.
10.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Beleidsplan
Rondvraag
Sluiting

Door stijgende kosten en de beperkte verhuur van onze accommodatie in
de afgelopen periode is een sluitende begroting een uitdaging voor het
komende jaar. Gelukkig hebben we wat opties om dit weer te kunnen
realiseren en graag willen we met onze leden vooruit kijken en de
noodzakelijke besluiten nemen om een (financieel) gezonde vereniging te
blijven. Zonder tegenbericht rekent het bestuur op je komst!
Edwin Bol,
Secretaris

Ledenvergadering Smash
donderdag 22 september 2022
Aanvang: 20:00 uur
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2021
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 12 leden waaronder 4 bestuursleden. Negen leden hebben
zich afgemeld voor de vergadering. Een van de leden komt later.
De voorzitter geeft een kort jaaroverzicht en verwijst even naar de
huldiging van Joop van Nierop, die op dat moment al 61 jaar lid was van
onze vereniging. Het was de bedoeling om Joop te huldigen tijdens
opening van de kantine, maar dat was toen helaas niet mogelijk in
verband met de coronabeperkingen. Tijdens de viering van het 65 jarig
jubileum van onze vereniging het afgelopen weekend, heeft de huldiging
alsnog plaatsgevonden.
De opening van de kantine werd in het najaar van 2020 gedaan door de
wethouder, nadat de laatste verbouwingsactiviteiten waren afgerond.
Begin 2021, tijdens de lockdown, is ook de vloer opgeknapt en is de
sportzaal van led-verlichting voorzien.
In tegenstelling tot veel verenigingen blijft het ledenaantal van onze
vereniging op een goed niveau. Bij de recreanten groeien we zelfs in
ledenaantal. Ondanks dat we door alle coronaperikelen een deel van het
jaar niet hebben kunnen spelen, gaat het in dit opzicht dus goed met de
vereniging.
In het afgelopen jaar werd ook een nieuw beleidsplan ontwikkelt, dat in
deze vergadering aan de leden zal worden gepresenteerd.

2. Notulen vorige vergadering (8 oktober 2020)
De notulen van de vorige ledenvergadering van 8 oktober 2020 worden
zonder opmerkingen goedgekeurd.
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Vraag Greet uit nieuwsgierigheid: heeft de led-verlichting ook meerdere
standen zoals in notulen van de ALV van vorig jaar staat? Dit is niet
aangeschaft in verband met de hoge meerkosten.

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

4. Jaarverslagen
De jaarverslagen worden door de opstellers ervan kort toegelicht.
a)
b)
c)
d)

Secretariaat: geen opmerkingen
Wedstrijdsecretaris senioren: geen opmerkingen
Wedstrijdsecretaris junioren: geen opmerkingen
Penningmeester: Aad geeft een toelichting op de exploitatie van
het seizoen 2020-2021. Ondanks alle coronaperikelen is het jaar
toch afgesloten met een positief resultaat van € 526. In het kader
van de TASO regeling (Tegemoetkoming Amateur Sport
Organisaties) is een extra bedrag van € 4.500 ontvangen. De
begroting 2020/2021 was nog wel gebaseerd op een normaal jaar.
We hadden ook gerekend op extra huurinkomsten, maar de nieuwe
huurster is nog niet begonnen vanwege corona. Wel hebben we een
nieuwe sponsor: schildersbedrijf Jan van den Ende. Daarentegen
was de kantineopbrengst veel lager omdat een groot deel van het
jaar de kantine niet open mocht zijn. Ook de oproep voor nieuwe
reclameborden heeft slechts één nieuw reclamebord opgeleverd.
Daarnaast was er sprake van lagere kosten doordat veel activiteiten
niet hebben plaatsgevonden i.v.m. corona. Daarnaast is er een
bedrag van € 1.000 extra toegevoegd aan de voorziening groot
onderhoud.
De
NTTB
heeft
de
contributie
van
de
voorjaarscompetitie niet in rekening gebracht.
Inmiddels is ook het nieuwe clubtenue geleverd. Het tenue wordt
gedeeltelijk gesponsord: Claasen Coatings € 1.000, ZW Sports
€ 500, Looije Verpakkingen € 250, Jan van den Ende € 600. Het
volledige tenue heeft een kostprijs van € 90. De sponsors dragen €
40 bij aan de kosten, zodat leden € 50 voor het tenue betalen. De
kosten van het tenue worden bij de contributie in rekening
gebracht.
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e)

Kascontrolecommissie: Marco en Joop hebben de controle
uitgevoerd. Marco vertelt welke controle is uitgevoerd. Aad heeft
waar nodig een toelichting gegeven aan Marco en Joop. De
inkomsten vallen tegen, maar goed dat de TASO regeling is
aangevraagd. Alles zag er netjes uit en er zijn geen bijzonderheden
geconstateerd.
De
vergadering
wordt
voorgesteld
de
penningmeester decharge te verlenen voor de opgestelde cijfers
2020-2021. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de
vergadering.

5. Bestuursvoorstellen
De begroting voor komend seizoen wordt toegelicht. De begroting gaat uit
van een verdere stijging van het aantal leden. Ook is de TASO regeling
aangevraagd voor 2 kwartalen. Wel blijft er onzekerheid bestaan over de
nieuwe huurster Bianca (fitness). Het is nog niet duidelijk of het gaat
lukken nieuwe fitnesslessen op te zetten in Monster. Vooruitlopend daarop
is door de huurster wel geïnvesteerd in de zaal. Positief is dat de scouting
de zaal en kantine gaat huren tot aan de kerst, dit gaat zo’n € 500
opleveren.
Het is ook de verwachting dat de kosten weer hoger zullen zijn doordat
alles het komende seizoen weer kan worden opgestart. Als bijzondere post
is een bedrag gereserveerd van € 1.100 aan kosten voor het 65-jarig
jubileum van de vereniging in oktober 2021. Per saldo komt de begroting
voor 2021-2022 uit op een verlies van € 585, maar wel met een bijdrage
van € 4.000 uit de TASO-regeling. We zullen dus moeten inzetten op
verhuur van de zaal om alle kosten te kunnen afdekken.
Een makelaar heeft zijn diensten in het verleden aangeboden inzake de
verhuur van de zaal: wellicht kunnen we deze makelaar nog eens
raadplegen of wederom een advertentie zetten om de zaal te verhuren.
Het energiecontract loopt door tot en met maart 2022 tegen hele gunstige
tarieven. Het wordt afwachten wat de hoogte is van de energietarieven
tegen die tijd. Het is wel de verwachting dat we minder Kwh gaan
gebruiken i.v.m. de nieuwe ledverlichting.
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Als voorstel wordt ingebracht de prijs van een flesje bier te verhogen van
€ 1,50 naar € 1,60 in verband met de duurdere inkoop. De aanwezige
leden vinden dat deze prijs zou moeten worden verhoogd naar € 1,75.
Er is geen dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud opgenomen,
maar als het resultaat het toelaat zal dit wel in de werkelijke cijfers van
2021-2022 worden opgenomen.
De contributie wordt niet verhoogd behoudens dat de stijging van de
bondscontributie zal worden doorberekend aan de leden en het
contributiebedrag wordt afgerond op een rond bedrag.
De begroting wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
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.

6. Bestuursverkiezingen
Edwin (secretaris) en Kelvin (wedstrijd secretaris) zijn aftredend en ook
weer herkiesbaar. Beiden worden door de ALV weer benoemd voor twee
jaar.

7. Benoeming kascontrolecommissie
Joop zal volgend jaar nog een keer de kascontrole uitvoeren. Dolf is bereid
komende twee jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Dolf en
Joop zullen dus de cijfers van het verenigingsjaar 2021-2022 beoordelen.

8. WBTR / statuten aanpassen
Edwin behandelt aan de hand van een powerpoint presentatie de nieuwe
Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 is ingegaan.
De wet moet zorgen voor een verbetering van het bestuur en toezicht van
verenigingen en stichtingen. Dit als gevolg van een groot aantal incidenten
in de afgelopen jaren.
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De wet gaat er vanuit dat het bestuur een aantal maatregelen neemt om
goed bestuur van de vereniging te realiseren. Bij Smash is dit vastgelegd
in een bestuursreglement dat door het bestuur is vastgesteld. Dit
reglement zal ook aan de leden beschikbaar worden gesteld.
Daarnaast dienen een aantal onderwerpen in de statuten te worden
vastgelegd. De vereniging heeft vijf jaar de tijd om de statuten hierop aan
te passen. Het voorstel aan de leden is om dit het komende jaar verder
uit te werken en een voorstel hierover tijdens de ALV van oktober 2022
aan de leden te presenteren.

9. Beleidsplan
Jannes geeft een presentatie over het nieuwe beleidsplan. Er wordt
toegelicht hoe het beleidsplan tot stand is gekomen en wat de
belangrijkste punten uit het plan zijn. Het plan is, net als het voorgaande
plan, een plan op hoofdlijnen. Het bestuur zal de komende tijd gebruiken
om samen met de leden het plan verder uit te werken. Daarbij worden de
volgende speerpunten benoemt:
−
−
−
−
−
−
−

Updaten EHBO doos
Instellen van een communicatiegroep
Meer jeugd en verbinding jeugd/senioren; ook een ouder/jeugd
toernooi kan zorgen voor de verbinding met de ouders
Introductie van een sponsoren nieuwsbrief
Sponsoren uitnodigen om bij eerste team te komen kijken
Iets doen voor mensen met beperking??? Iets doen voor onze
vrijwilligers???
Interne toernooien / handicap toernooi

Op de veilige omgeving wordt positief gereageerd. Aangegeven dat
wanneer hier een verantwoordelijke voor wordt aangesteld, dat dit ook in
NAS kan worden vastgelegd
Er zijn verder geen vragen bij de leden.
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10. Rondvraag
Aangegeven wordt dat de dameskleedkamer een rommelhok is geworden
door de spullen voor de fitness. Besloten wordt om een deel van de spullen
te verhuizen naar de voorhal. Daar staan overigens nog veel spullen van
andere verenigingen. Besloten wordt om de hal leeg te ruimen. Inclusief
de stofzuigers die kapot zijn.
Gevraagd wordt hoe oud leden worden benaderd voor het oud leden
toernooi. Hierover wordt morgen een mail over verstuurd.
Gevraagd wordt of het mogelijk is om zonnepanelen op het dak te
plaatsen? Dit is in het verleden afgeraden omdat de dakconstructie hier
niet voor geschikt zou zijn. Binnenkort komt de dakdekker om het dak te
inspecteren: we zullen dit nog eens navragen. Desnoods om alleen op het
voordak panelen te plaatsen.

11. Sluiting

Monsterse Courant / 14 oktober 2021

De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om 22.45
uur de vergadering.
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Jaarverslag secretariaat 2021-2022
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Wedstrijdsecretaris senioren:
Algemeen bestuurslid:

Kees Kouwenhoven
Aad van de Laar
Edwin Bol
Kelvin Heemstra
Jannes Drogt

Als bestuur zijn we blij dat we in dit jubileum jaar weer terug kunnen
kijken op een ‘normaal’ tafeltennisjaar. We zijn natuurlijk nog niet af van
corona, maar voor de sport waren er gelukkig weinig beperkingen zodat
we weer competitie konden spelen. Het was wel weer even wennen om
wat grotere evenementen te organiseren en bij te wonen, en ook de
voorjaarscompetitie ging wat later van start. Maar we hebben met elkaar
weer veel meer achter de tafel kunnen staan, en dat is toch waar onze
vereniging voor is opgericht.

Niet-bestuurlijke functie
Wedstrijdsecretaris junioren:

Cos Nowé

Commissies
Jeugdcommissie:
Bar/kantine:
Clubblad en website:
Communicatie:
Onderhoud:
Kascontrole:

Cos Nowé, Nico van Zwet, Edwin Bol en Bert Stap
Bert Stap en Ton Zuidgeest
Marco van Cooten
Marco van Cooten
Clemens van Heijningen en Anton Hendriks
Joop van Nierop en Dolf ter Horst

Bestuursbijeenkomsten
Als bestuur zijn we vijf keer bij elkaar geweest voor een vergadering.
Naast de reguliere onderwerpen zijn de volgende onderwerpen in de
bestuursbijeenkomsten besproken.

Corona
De coronamaatregelen waren in het najaar van 2021 nog gedeeltelijk van
toepassing, maar minder gericht op het uitoefenen van de sport. Alleen
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na afloop van de najaarscompetitie mochten we tijdelijk niet spelen. De A
clubkampioenschappen waren net op tijd gespeeld, maar andere
activiteiten konden niet doorgaan. Gelukkig konden we de
voorjaarscompetitie wel gewoon weer spelen en werden de andere
maatregelen steeds verder versoepeld.

65 jarig jubileum
Een jubileumcommissie (Kelvin, Dolf en Dick, ondersteunt door diverse
andere leden) maakt in de zomer van 2021 voorzichtig wat plannen om
het 65 jarig jubileum van onze vereniging te gaan vieren. Lang blijft het
onzeker wat er mogelijk is, maar uiteindelijk ziet het er positief uit om
toch een aantal activiteiten te gaan organiseren. De opening is een
geweldige avond met de band van ons recreant lid Arthur. Op deze avond
wordt ook Joop in het zonnetje gezet, hij is inmiddels 61 jaar lid van onze
vereniging, en ontvangt Jan van den Ende een nieuw clubshirt waarop
onder andere zijn bedrijf als sponsor van onze vereniging staat vermeld.
Later volgen nog andere activiteiten voor de jeugd en oud leden met eten
erbij en een aandenken in de vorm van een bierglas met opdruk. We
kijken dan ook terug op een mooi jubileum en waren vooral blij dat we
deze activiteiten konden organiseren om daar aandacht aan te besteden.

Nieuwe huurders
Gezien de financiële situatie van de afgelopen jaren heeft het bestuur het
afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het vinden van nieuwe
huurders. Naar aanleiding van ons reclamebord en een advertentie zijn er
contacten geweest met diverse potentiële huurders. In het najaar en een
deel van het voorjaar heeft de scouting op zaterdagmiddag de zaal
gehuurd. Hun eigen accommodatie is door brand verwoest en ze waren
ontzettend blij dat ze zolang onze kantine en zaal konden huren.
De investeringen in het voorjaar van 2021 door een potentiële nieuwe
huurder die de zaal wilde gebruiken voor fitnesactiviteiten, zijn tot nu toe
voor niets geweest: het afgelopen jaar is de zaal één keer gebruikt voor
een proefles. In goed overleg is dit voorjaar besloten dat we ook gaan
kijken of we andere huurders kunnen vinden.
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Schaatsvereniging HVHW had belangstelling om binnen-trainingen voor
de schaatsers in onze zaal te organiseren, maar kreeg uiteindelijk het
trainingsschema niet rond. Op dit moment lopen onderhandelingen met
2Samen om een buitenschoolse opvang te vestigen in onze
accommodatie. Dit zal gaan om de verhuur op maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag van 14.00-18.00 uur en tijdens schoolvakanties de hele
dag op de genoemde dagen. In totaal zou dat gaan om 876 uur per jaar.
De gesprekken lopen nog, maar 2Samen heeft serieuze belangstelling en
is een vergunningsaanvraag gestart.
Op het gebied van nieuwe sponsors zijn geen nieuwe ontwikkelingen te
melden, wel heeft Glas- en schildersbedrijf J. van den Ende het
sponsorcontract het afgelopen jaar voortgezet.

Beleidsplan
Na de vaststelling van het beleidsplan in de ALV van oktober 2021 zijn we
het afgelopen jaar aan de slag gegaan met het verder uitwerken van het
beleidsplan. Daarbij is ieder bestuurslid gekoppeld aan een of meerdere
onderdelen van het beleidsplan en zorgt het bestuurslid voor verdere
uitwerking van het plan op de betreffende onderdelen.

WBTR
Als vervolg op het WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
traject zijn diverse formaliteiten geregeld. Zo kan er van een
subsidieregeling gebruik worden gemaakt voor het aanvragen van VOG
verklaringen en heeft de UBO registratie van onze vereniging
plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel. Van iedere organisatie
dient de eigenaar geregistreerd te worden in het UBO register, bij
verenigingen wordt het dagelijks bestuur in dit register vastgelegd.
Besloten is om de statutenwijziging uit te stellen: de statuten dienen voor
1 juli 2026 aangepast te zijn aan de nieuwe wetgeving van de WBTR.
Gezien de kosten die deze aanpassing met zich meebrengen en de huidige
financiële situatie is dit besluit genomen.

Verduurzaming
Het
afgelopen
jaar
is
onderzoek
gedaan
naar
verduurzamingsmogelijkheden van onze accommodatie. Het uitgangspunt
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was het onderzoeken van de mogelijkheden om de sportzaal te
verduurzamen, maar met de gestegen energieprijzen is daar het aspect
van kostenbesparing bijgekomen. Inmiddels ligt er een uitgebreid advies
en kostenplaatje van mogelijk door te voeren aanpassingen. Naar
aanleiding van het advies zal worden besloten welke maatregelen worden
uitgevoerd.

Leden
Aan het begin van het seizoen 2021/2022 bedroeg het ledenaantal van
Smash 57. In de loop van het seizoen konden we 16 nieuwe leden
verwelkomen. Daar stond tegenover dat 7 leden hun lidmaatschap hebben
opgezegd. Aan het einde van het seizoen hebben we dus nog steeds 66
leden, 56 senioren en 10 junioren. Het afgelopen jaar is het ledenaantal
dus met 9 toegenomen, een stijging die we de afgelopen 15 jaar niet meer
hebben gehad.
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 71 leden.
Het afgelopen najaar is Peter Oranje recreantlid geworden van onze
vereniging. Peter heeft eerder bij FRM, Salamanders en Pingwins
gespeeld. Helaas moest Peter dit voorjaar afhaken vanwege een
schouderblessure. Later bleek hij ongeneselijk ziek en is Peter op 14 juli
overleden en in besloten kring begraven. Namens Smash is een kaart
gestuurd naar de familie van Peter.

Overige activiteiten
Het afgelopen jaar zijn er twee clubbladen uitgebracht. Daarnaast wordt
er veel tijd besteed aan de verbetering en actueel houden van de website.
Traditiegetrouw worden er een aantal andere activiteiten naast het
tafeltennissen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het paasklaverjassen.
Door de coronabeperkingen zijn veel activiteiten helaas niet doorgegaan.
De BBQ was het afgelopen seizoen begin september, en dat beviel goed
met het mooie weer dat we toen hadden.
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Vrijwilligers
Het afgelopen jaar is er door heel veel leden weer het nodige
vrijwilligerswerk gedaan voor onze vereniging. Dat is noodzakelijk om
onze vereniging in stand te houden en we zijn als bestuur dan ook blij dat
we op heel veel leden een beroep kunnen doen. 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.
September 2022,
Edwin Bol,
Secretaris

Jaarverslag Senioren
Competitie Najaar 2021
Dit seizoen hadden we 12 teams (2 teams in de reguliere
competitie en 10 teams in de duo competitie). Twee teams zijn kampioen
geworden en twee teams zijn gedegradeerd.

Competitie Voorjaar 2022
Dit seizoen waren er 9 teams (2 teams in de reguliere competitie en 7
teams in de duo competitie). De daling van het aantal teams kwam
doordat een aantal leden vanwege corona geen competitie wilden spelen.
Ook dit seizoen werden er twee teams kampioen en was er slechts één
team dat is gedegradeerd.

Competitie Najaar 2022
Aankomend seizoen hebben we 10 teams in de competitie (2 teams in de
reguliere competitie en 8 teams in de duo competitie).
In team 1 regulier kunnen we Wouter verwelkomen als nieuwe
competitiespeler bij Smash. Wouter is al enige tijd recreantlid bij onze
vereniging. Bij Team 2 regulier gaat Thomas ook weer competitie spelen.
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Het eerste duo team speelt in een nieuwe duo klasse, namelijk de
eredivisie van de afdeling West. In dit team gaat Johan Kuyvenhoven
weer beginnen met competitiespelen en staat ook John Kiele
ingeschreven, die is overgekomen van Alexandria. Bij duo team 5 en 7
zijn er 2 recreanten die ook competitie zijn gaan spelen. Dit zijn Roy en
Roland.
Het is mooi te zien dat de populariteit van de competitie bij smashleden
weer wat toe neemt.

Clubkampioenschappen 2022
Afgelopen seizoen zijn er nog geen clubkampioenschappen gehouden.
Normaal zou dit in januari gebeuren, maar vanwege corona kon deze niet
door gaan. De clubdubbelkampioenschappen zijn op een later tijdstip wel
gespeeld en gewonnen door Ferry en Jos.
Wedstrijdsecretaris senioren
Kelvin Heemstra

Jeugdcommissie Jaarverslag
Exact een jaar geleden spraken we in ons verslag over een frisse wind met
een aantal nieuwe jeugdleden die hopelijk enthousiast zouden worden
over de kleinste balsport ter wereld. En of dat is gelukt! Smash was jarig

Verjaardag van Smash vieren | 23 oktober 2022
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(65 jaar) en begon het najaar met een prachtig verjaardagsfeestje!
Helaas bleek de feestvreugde van korte duur; corona “sloeg” terug, de
trainingsdinsdag moest vervroegd worden en tegen de kerst gingen de
lichtjes in de zaal zelfs uit…
Gelukkig ging de zaal na een maandje winterstop open en kon er weer
volop worden gespeeld! Opnieuw haalden een aantal kids hun sterdiploma
en was begin april ook de Paashaas het haasje! Het seizoen werd
afgesloten met een vrolijk indoor uitje vol plezier! Tijdens deze leuke
activiteiten zagen we opnieuw een aantal nieuwe vrolijke gezichten die we
hopelijk ook komend seizoen kunnen verwelkomen!

Paastoernooi | 16 april 2022

Sterdiploma voor jeugdspelers | 21 mei 2022

Na een warme en droge zomer is de training afgelopen dinsdag begonnen
en hopen we komende tijd weer een paar leuke zaterdagactiviteiten te
plannen! Daarnaast is toch heel stiekem de hoop dat er een aantal toppers
komend kalenderjaar competitie willen gaan spelen? Wie weet, we gaan
in ieder geval weer aan de slag! Ik sluit af net zoals de vorige keer: wordt
ongetwijfeld vervolgd, tot snel!
Namens de Jeugdcommissie,
Cos Nowé, Nico van der Zwet, Edwin Bol en Bert Stap
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Lichtbak ‘Rinus Nederpelzaal’
opgeknapt
De lichtbak die sinds 1996, ter nagedachtenis aan (mede)oprichter Rinus
Nederpel, aan de zaal hangt is onlangs opgeknapt. Het bord is vervangen
en de oude verlichting heeft plaatsgemaakt voor zuinige ledverlichting.

Groot Monster / 1 maart 1996

Lichtbak op 4 september 2022
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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. In het kort wat cijfers over de
website en social media. De cijfers betreffen de periode 1 september 2021
tot en met 31 augustus 2022.
In het afgelopen verenigingsjaar bezochten 1.376 gebruikers de website.
Dit was bijna 7% meer dan een jaar eerder. Na de homepage werd de
webpagina over recreanten het meeste bezocht. Deze pagina werd 255
keer bekeken. Dat was 30% meer dan een jaar eerder.
Steeds meer bezoeken vinden plaats via de mobiele telefoon. Vorig jaar
was dat 37% van de bezoeken. Afgelopen jaar groeide het tot 46,5%.
Gebruikers
Sessies
Paginaweergaven
Gem. sessieduur

2021/2022
1376
2036
9326
00:02:05

(1)
(5)
(-)
(3)
(-)

Homepage
Recreanten
Nieuws
Openingstijden
Contributie

Volgers
Aantal berichten

Volgers
Aantal berichten
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+ 6,92
+ 15,55
+ 16,44
− 4,90

%
%
%
%

Apparaatcategorie

Best bezochte webpagina’s
1.
2.
3.
4.
5.

2020/2021
1287
1762
8009
00:02:12

Tablet;
2,85%

1391
255
248
247
239
21/22

20/21

87
26

75
25

21/22

20/21

9
8

9
3

Mobile;
46,49%

Desktop;
50,66%

Volgers
Aantal berichten

21/22

20/21

87
3

65
8
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BBQ Smash met mooi weer
Afgelopen zaterdag 3 september was het tijd voor
de jaarlijkse barbecue van Smash. Nadat thuis
gekeken kon worden naar hoe Max Verstappen
pole position pakte op het circuit van Zandvoort,
kwamen rond 17.00 uur de eerste Smashers aan
bij de Rinus Nederpelzaal.
Toen rond 17.30 uur
iedereen aanwezig was werd de barbecue
opgestookt en konden we genieten van een goed verzorgde barbecue.
Niet alleen het eten, drinken en gezelschap was goed en prettig. Qua
temperatuur hadden we het deze avond ook heel goed getroffen.

Barbecue | 3 september 2022
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Vacature bestuurslid
In mei 2022 heeft Kelvin aangegeven het iets rustiger
aan te willen doen, en hij heeft de keuze gemaakt om
het bestuurslidmaatschap vanaf de komende ALV te
willen beëindigen. Kelvin heeft als wedstrijdsecretaris
senioren de afgelopen drie jaar deel uit gemaakt van
het bestuur en heel wat taken voor zijn rekening genomen. Dat zullen wij
zeker gaan missen. Overigens blijft Kelvin wel wedstrijdsecretaris
senioren.

Oproep aan de leden van Smash
Er zijn heel veel leden die een bijdrage leveren aan onze vereniging, maar
bij deze willen wij graag een algemene oproep doen aan onze leden wie
zich de komende jaren wil inzetten als (algemeen) bestuurslid van onze
vereniging. Heb je daarvoor belangstelling of wil je meer weten wat deze
functie precies inhoudt, stuur dan even een bericht naar ondergetekende.
We hopen snel ons bestuur weer naar 5 bestuursleden te krijgen, want
ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.
Namens het bestuur,
Edwin Bol
Secretaris

Vacature
(algemeen) bestuurslid
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Kampioenen in voorjaarscompetitie
In de voorjaarscompetitie 2022 zijn het 3 teams van
Smash uit Monster die het kampioenschap kunnen vieren.

Team 2 in de reguliere competitie kampioen
Vrijdag 29 april speelde team 2 van de reguliere competitie thuis, in de
Rinus Nederpelzaal aan de Jan Steenstraat, hun laatste wedstrijd van het
seizoen. Met een voorsprong van 8 punten op de nummer twee van de
poule werd de wedstrijd aangevangen. Tegenstander van de avond was
DHC 7 uit Delft. Smash 2, bestaande uit Bert Stap, Theo van der Elst en
Ferry Melein, moest het afgelopen seizoen veel gebruik maken van
invallers en ook in deze laatste wedstrijd lukte het niet om met de
basisspelers de wedstrijd aan te vangen. Een invaller was deze keer ook
niet voor handen en daarom moesten Bert en Theo het samen opnemen
tegen de drie tegenstanders uit Delft. Bij aanvang dus al direct een 0-3
achterstand. Poeldijker Theo wist echter 2 tegenstanders te verslaan en
Bert uit Ter Heijde aan Zee scoorde maximaal. Het dubbel werd ook in het
voordeel van de Smashers beslist. Uiteindelijk een overwinning van 6-4
dus. Genoeg punten om het kampioenschap in de 4e klasse te vieren. Bert
won uiteindelijk 24 van de 29 wedstrijden en Theo besliste 27 van de 29
wedstrijden in zijn voordeel. Hiermee verdienen ze het om weer terug te
keren in de 3e klasse.

Duo-team 5 kampioen
Duo-team 5 uitkomende in de 5e klasse, bestaande uit Trudy van Dijk,
Anton Hendriks en Joop van Nierop zijn kampioen geworden in de 5e
klasse. Maandag 25 april werd thuis de een-na-laatste wedstrijd van het
seizoen gespeeld tegen directe concurrent TOGB 7. De uitwedstrijd in
Berkel en Rodenrijs werd eerder verloren met 3-2. Dit keer werden de
punten heel anders verdeeld. Trudy en Anton wonnen met 4-1 en daarmee
werd een flinke tik uitgedeeld aan de concurrentie. Met 6 punten
voorsprong konden ze niet meer ingehaald worden in de laatste wedstrijd
van het seizoen.
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Duo-team 7 kampioen
Duo-team 7 kon 2 wedstrijden voor het einde van de competitie niet meer
ingehaald worden. Het was 12 april dat de beslissing viel tijdens de
uitwedstrijd in Delft tegen DHC 6. Eerder wonnen Ton Zuidgeest en Jos
Kouwenhoven in eigen huis met 4-1. Een mooi uitgangspunt dus en
inderdaad ook in Delft werden vier punten binnengehaald. Daarmee kan
team 7, uitkomende in de 6e klasse, niet meer ingehaald worden.

Anton Hendriks en Bert Stap in actie | 20 april 2022

Team 1 in landelijke 3e divisie
Team 1 van Smash, spelende in de landelijke 3e divisie, kon het
kampioenschap niet vieren. Sander Kuyvenhoven, Cos Nowé, Dick Voois,
Sebastiaan Meertens, Ron Vollebregt en Kelvin Heemsta eindigde op een
tweede plaats. Kampioen werd Arnemuiden 1. Het kampioenschap kregen
zij echter niet cadeau van de Monsterse heren. Smash 1 wist namelijk
tweemaal te winnen van de heren uit Arnemuiden. Thuis in de Rinus
Nederpelzaal werd met 7-3 gewonnen en in de uitwedstrijd werd met 4-6
afgesloten in het voordeel van Smash 1.
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Duo 1 niet volledig weggespeeld
Het 1e duo-team bestaande uit Edwin, Sander en Laurens werd vorig
seizoen kampioen en verdiende daarmee een pek in de 1e klasse. Volledig
weggespeeld werden ze zeker niet. Ze eindigden echter wel onderaan het
rijtje. Vooral Sander Bakker heeft laten zien dat hij goed kan meekomen
in de 1e klasse. 6 van de 14 wedstrijden (43%) wist hij in zijn voordeel te
beslissen. In de thuiswedstrijd tegen de uiteindelijke kampioen van de
competitie werd met 2-3 verloren. Sander won één van zijn
enkelwedstrijden en het dubbel Edwin/Sander werd ook in het voordeel
van de Smashers besloten.

Uitslagen voorjaarscompetitie 2022
Team 1 | Landelijk
Arnemuiden 1
Smash (M) 1
ONI 1
TTC Middelburg 1
VTV (N) 2
Alexandria '66 3

Heren: 3e
10 – 59
10 – 53
10 – 48
10 – 48
10 – 48
10 – 44

Team 2 | 4e klasse
Smash (M) 2
Phoenix 4
TOG 2
DHC 7
TOGB 6
Alexandria '66 9

- Poule E
10 – 67
10 – 59
10 – 55
10 – 53
10 – 34
10 – 32

divisie - Poule F
Sander Kuyvenhoven
Cos Nowé
Dick Voois
Sebastiaan Meertens
Ron Vollebregt
Kelvin Heemstra

18
18
18
3
18
15

16
11
10
1
5
3

%
89
61
56
33
28
20

ELO
1941
1728
1837
1845
1658
1676

Theo van der Elst
Bert Stap
Ferry Melein

29
29
6

27
24
2

%
93
83
33

ELO
1161
1120
939

2
6
3
3

1
2
1
0

50
33
33
0

908
964
869
769

14
10
16

6
2
2

%
43
20
13

ELO
1295
1162
1227

Invallers
Jannes Drogt
Anton Hendriks
Greet van der Kruk
Jorinde van de Kruk

Duo Team 1 | 1e klasse - Poule D
Xerxes 1
10 – 34 Sander Bakker
Scyedam 2
10 – 32 Laurens Sanders
Scylla 2
10 – 27 Edwin Bol
Alexandria '66 1
10 – 26
Taverzo 1
10 – 19
Smash (M) 1
10 – 12
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Duo Team 2 | 2e klasse - Poule B
Taveba 2
9 – 41 Pepijn Kortekaas
De Beer 1
10 – 27 Juul Wensveen
NTTC 2
10 – 25 Ron Wensveen
Smash (M) 2
9 – 21
TTVA 1
10 – 16 Invaller
Alexandria '66 2
10 – 15 Bert Stap
Duo Team 3 | 3e klasse - Poule I
Salamanders 3
9 – 40 Clemens van Heyningen
DOING 2
10 – 25 Alwin Vermaat
TOGB 5
10 – 24 Frans Meurs
Smash (M) 3
10 – 24
HTTV-070 1
10 – 18
TOV 3
9 – 14
Duo Team 4 | 4e klasse - Poule G
Salamanders 6
8 – 34 Ferry Melein
DHC 4
8 – 26 Jannes Drogt
VVV 6
8 – 21 Greet van der Kruk
Taverzo 6
8 – 11
Smash (M) 4
8–8
Duo Team 5 | 5e klasse - Poule E
Smash (M) 5
10 – 37 Trudy van Dijk
TOGB 7
10 – 31 Anton Hendriks
TOG 2
10 – 27 Joop van Nierop
Scyedam 9
10 – 25
DVC 2
10 – 17
Pa Duy 2
10 – 13
Duo Team 6 | 5e klasse - Poule F
Salamanders 8
10 – 38 Cees van der Arend
Pa Duy 1
10 – 34 Kees Kouwenhoven
Pijnacker 4
10 – 31 Jonathan Meuleman
DOING 5
10 – 21
Smash (M) 6
10 – 14 Invallers
SIOK 2
10 – 12 Ton Zuidgeest
Jannes Drogt
Duo Team 7 | 6e klasse - Poule D
Smash (M) 7
10 – 38 Ton Zuidgeest
DHC 6
10 – 29 Jos Kouwenhoven
DOING 7
10 – 24 Jorinde van de Kruk
VVV 9
10 – 22
NN Rotterdam 5
10 – 21
DVC 3
10 – 16

27

6
18
10

4
10
2

%
67
56
20

ELO
1210
1235
1166

2

0

0

1120

18
16
6

13
5
1

%
72
31
17

ELO
1142
1042
1057

12
10
8

4
2
1

%
33
20
13

ELO
939
908
869

16
16
8

13
12
5

%
81
75
63

ELO
973
964
986

16
8
12

7
1
1

%
44
13
8

ELO
870
777
782

2
2

0
0

0
0

836
908

20
20
0

16
13
0

%
80
65
0

ELO
836
761
769
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Spandoek teruggevonden in struiken
Wat een verrassing, voor onze deur. Ons spandoek ik
teruggevonden!
Goed werk van Bianca Tiegelaar van BieKlien en de 20 enthousiaste
jongeren van de Maranathakerk die op 19 maart met een opschoonactie
door de straten van Monster gingen. De struiken werden niet
overgeslagen. Daarin werd onder andere een chipszak uit 2010 gevonden
en ons spandoek dat al enige tijd uit zijn frame verdwenen was.
We zijn blij dat ons spandoek weer terug is. Bedankt!

Spandoek teruggevonden (Bianca Tiegelaar) | 19 maart 2022

Ballen in landelijke competitie
Sinds 2014 zijn er plastic ballen met en zonder naad op de markt. De
kwaliteit van ballen 'met naad' blijkt hoger en consistenter te zijn. De
Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft daarom besloten om vanaf 1
augustus 2022 in de landelijke jeugd en senioren competities uitsluitend
met plastic ballen 'met naad' te spelen.
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Dick en Kelvin winnen Maasland
duo teamtoernooi
Zondag 20 maart vond voor de 51e keer het Maasland Teamtoernooi in
het Brabantse Oss plaats. Een wel bekend toernooi in Nederland dat
normaalgesproken heel sterk bezet is. Dick en Kelvin wilden bewijzen dat
ze met dit niveau meekunnen doen. Aangezien het toernooi pas ingepland
werd na de coronaversoepeling vielen het aantal inschrijvingen dit jaar
wat tegen.
Bij dit toernooi worden, in de poulefase, complete duo wedstrijden
gespeeld. Vervolgens wordt in de knock-out gestopt als een van de 2
teams 3 punten heeft.

Kelvin Heemstra vertelt over het verloop van dag

Dick en Kelvin winnen Maasland duo teamtoernooi | 20 maart 2022

Vroeg op pad naar het Brabantse Oss
De 1e horde die genomen moest worden was de starttijd van 9 uur,
hierdoor moesten we al om 7 uur vertrekken uit Monster om op tijd te
arriveren in Oss. Eenmaal aangekomen mochten we, na een paar bakken
koffie, gelijk aan de bak tegen een sterk team uit Brabant. Dick schoot
gelijk goed uit de startblokken met mooi en goed verzorgd aanvalsspel.
Ik moest de eerste wedstrijden duidelijk nog wakker worden. Uiteindelijk
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wonnen we deze wedstrijd met 3-2. Dick 2 winstpartijen en de dubbel in
ons voordeel.
Vervolgens hadden we een ronde rust waarin ik een verplichte
straftraining moest ondergaan van mijn teamgenoot. Na de straftraining
moesten wij ons opmaken voor onze 2e poulewedstrijd. We speelden tegen
een sympathiek team uit ’s-Hertogenbosch. Na mooie rally’s bleek dat de
straftraining geholpen had. Deze wedstrijd werd met 5-0 gewonnen.
Hierdoor werden wij 1e in de poule en mochten we tegen de nummer 2
van de andere poule spelen.

Door naar de halve finale
Vanwege verassende uitslagen in de andere poule speelden we tegen een
iets minder team in deze halve finale. Dit team bleek uiteindelijk toch
verassend goede ballen te slaan en Dick kwam in de 1e game vrij snel op
een 6-1 achterstand. Na deze achterstand voerde hij wat tactische
wijzigingen door en kon hij deze wedstrijd toch nog met 3-0 winnen. In
de andere wedstrijd speelde ik tegen een heel sterk spelende aanvaller.
Ik werd in de 1e game verrast en kwam er niet aan te pas. Met sterk
verdedigend spel en heel veel variatie wist ik deze wedstrijd toch om te
buigen en te winnen met 3-1.
Hierna volgde de dubbel die eigenlijk vrijwel nooit verloren wordt door ons
en dit gebeurde nu ook niet. Hiermee eindigde de wedstrijd met 3-0 en
werd de finale bereikt.
In de andere halve finale was het een ander verhaal en werden alle
wedstrijd in 5 games gespeeld en werd gewonnen door de Brabanders
waar we in de ochtend ook tegen hadden gespeeld. Dit hield in dat ik voor
me revanche kon gaan.

Opnieuw een kraker
In de Finale mocht ik als eerst aantreden en het viel snel op dat mijn
tegenstanders heel vermoeid waren van de halve finale wedstrijd en ik,
na een week vakantie, nog de fitste speler was van de 4 spelers die in de
finale stonden. Deze wedstrijd werd dan ook vrij makkelijk gewonnen door
mij met 3-1. Hierdoor stond er 1-0 op het bord. In de volgende ‘kraker’
speelde Dick. De tegenstander van Dick had allen nog maar (in de
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ochtend) van Dick verloren. ’s Ochtends was het ook een kraker geweest.
Het werd een uitputtingsslag waar Dick als winnaar uitkwam. Door
slimmigheidjes en een bak ervaring kon hij gelukkig veel verschillende
verassingen uit de kast trekken. Hij won met 3-2 en de 2-0 kwam op het
bord.
Met de wedstrijd van Dick was ook het verzet van de tegenstanders
gebroken en word de dubbel op makkelijke wijze binnengehaald. Hiermee
was het toernooi gewonnen.
Normaal doen we in de 3e helft ook goed mee, maar op een zondag met
Brabanders werd snel duidelijk dat dit onbegonnen werk was. Na een heel
erg gezellige zware dag waren we na precies 12 uur weer terug in Monster.
Dit toernooi hebben we als heel leuk ervaren en is ook zeker een aanrader
voor volgend jaar. Hopelijk dan met meer teams van Smash. We kunnen
daar in alle klassen spelen, van recreant tot eredivisie. Dat maakt het heel
leuk.
Met vriendelijke groeten, Kelvin Heemstra
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Paastoernooi voor jeugd
Op zaterdagmiddag 16 april vond voor de jeugd van
Smash het paastoernooi plaats.
Er
werd
een
circuit
van
allerlei
leuke
tafeltennisspelletjes afgewerkt en zelfs de paashaas
kwam ineens tevoorschijn. De paashaas had in de zaal en kleedkamers
paaseieren verstopt. Voor de 11 deelnemers de taak om de paaseieren te
gaan zoeken. Mick had de beste paaseierenzoektactiek en met 9 gevonden
eieren was hij de winnaar van het paastoernooi. Ook alle andere
deelnemers hadden prijs. We kunnen dus terugkijken op een
supergeslaagd evenement.

Paastoernooi voor jeugd | 16 april 2022

Kontakten 316 – september 2022

32

Teamindeling Najaarscompetitie 2022
De volgende teams komen in het najaarscompetitie uit voor Smash. Er
wordt op zaterdag, maandag, woensdag en vrijdag competitie gespeeld
aan de Jan Steenstraat 2 in de Rinus Nederpelzaal in Monster.
1.

Landelijk Heren - 3e divisie - Poule F
Zaterdag 18.00 uur
Cos Nowé, Dick Voois, Kelvin Heemstra, Wouter Schoeber en Sander
Kuyvenhoven.

2.

Reguliere competitie: 3e klasse - Poule C
Vrijdag 20.00 uur
Bert Stap, Theo van der Elst, Edwin Bol en Thomas Kouwenhoven

1.

Duo competitie: Ereklasse - Poule A
Woensdag 20.15 uur
Johan Kuyvenhoven, Dick Voois, Kelvin Heemstra en John Kiele

2.

Duo competitie: 2e klasse - Poule F
Edwin Bol, Laurens Sanders en Sander Bakker

3.

Duo competitie: 2e klasse - Poule B
Juul Wensveen en Ron Wensveen

4.

Duo competitie: 3e klasse - Poule C
Vrijdag 20.00 uur
Alwin Vermaat, Clemens van Heyningen en Frans Meurs

5.

Duo competitie: 4e klasse - Poule E
Vrijdag 20.00 uur
Greet van der Kruk, Ferry Melein, Roy Rombout en Jannes Drogt

6.

Duo competitie: 4e klasse - Poule D
Maandag 20.00 uur
Joop van Nierop, Trudy van Dijk en Anton Hendriks

7.

Duo competitie: 5e klasse - Poule I
Maandag 20.00 uur
Cees van der Arend, Jonathan Meuleman en Roland van Geest

8.

Duo competitie: 5e klasse - Poule J
Vrijdag 20.00 uur
Ton Zuidgeest, Jos Kouwenhoven en Jorinde van de Kruk
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Maandag 20.00 uur
Vrijdag 20.00 uur
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Sterdiploma voor jeugdspelers
Zaterdagmiddag 21 mei kwamen 8 jeugdleden van Smash
naar de Rinus Nederpelzaal om hun tafeltennisvaardigheden te tonen. Zij
waren de afgelopen tijd door trainer Nico van Zwet klaargestoomd voor
het examen dat hoort bij het sterdiploma 1 en/of 2.

Vragen over tafeltennis
Voorafgaand aan het praktijkexamen maakten de deelnemers een theorieexamen. Dat examen bestond uit 10 meerkeuzevragen en mocht thuis
gemaakt worden. Sommige deelnemers gingen op voor het sterdiploma 1
en 2. Zij moesten vooraf 2 vragenlijsten invullen. “Je krijgt een bal via het
net tegen het bat, achter de eindlijn” is een van de vragen die de
deelnemers moesten beantwoorden met a) punt voor jou, b) punt voor de
tegenstander of c) geen punt, service opnieuw.

Sterdiploma voor jeugd Smash | 21 mei 2022

Oefeningen en observatie
Rond 13.00 uur begon onder toeziend oog van bestuurslid Edwin Bol het
praktijkexamen. Het examen werd afgenomen door Nico die hulp kreeg
van Bert Stap, Dick Voois, Sander Kuyvenhoven en Marco van Cooten. In
totaal negen oefeningen stonden op het programma. Oefeningen als
backhand schuiven, kort serveren en zoveel mogelijk de bal heen-en-weer
in één minuut. Met die oefeningen konden de deelnemers telbare punten
scoren. Alle deelnemers scoorden voldoende, goed of zelfs prima. Nico
observeerde ondertussen alle spelers en beoordeelde hun batgreep,
houding, voetenwerk, focus, techniek en gedrag. Het was best spannend
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voor de deelnemers, maar al bij de eerste oefening viel de spanning weg
en kon iedereen goed laten zien dat zij de tafeltennisvaardigheden
beheersen.

Sterdiploma voor jeugd Smash | 21 mei 2022

Na afloop was Nico trots op zijn leerlingen. Hij kon Mick, Luca, Samuel,
Ramon, Pepijn, Lauren, Mees en Florian, alle deelnemers dus, het
sterdiploma overhandigen.

Handhaving in Jan Steenstraat
De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente
Westland controleren onder andere op hinderlijk gedrag. Zij houden
regelmatig een oogje in het zeil in de Jan Steenstraat en rijden dan met
hun auto door tot aan de ingang van de tennisvereniging.
Kom je met de auto naar de Rinus Nederpelzaal wees er dan bewust van
waar je de bolide parkeert.
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Ansichtkaart van Monster
Bij de strandopgang van Ter Heijde (Strandweg) staat sinds kort een
digitaal informatiebord van 2 bij 3,5 meter. Het bord geeft relevante
informatie voor de strandbezoeker; onder andere de betekenis van de
waarschuwingsvlaggen, de werking van een mui en de tijdstippen van
hoog- en laagwater.

Rabo ClubSupport
Rabobank Westland stelt jaarlijks een groot bedrag
beschikbaar voor financiële ondersteuning van
verenigingen en stichtingen in het Westland. Iedereen die lid is van de
Rabobank Westland kan stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete
vereniging en iedere stem is geld waard. Hoe meer stemmen een
vereniging krijgt, hoe meer geld zij ontvangen uit de clubkas van de
Rabobank!
Als Rabo-lid kun je stemmen op Smash vanaf 5 t/m 27 september 2022.
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Uit de oude doos
Dit keer een stukje van een artikel uit ons jubileummagazine uit 2006.
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Kelvin en Bert dubbelkampioenen
in de ereklasse UBT
Zondag 24 april vonden de UBT-kampioenschappen 2022
plaats bij Tafeltennisvereniging Buytenrode (TTVB). Bij
ons beter bekend als de zaal van Taverzo. Voor Kelvin Heemstra en Bert
Stap werd het een zeer succesvol toernooi.
De Unie van BedrijfsTafeltennisverenigingen (UBT) is een bond van
tafeltennisverenigingen uit Den Haag en omliggende gemeenten. Bij
UBT speel je een game tot de 21. Een eventuele derde game gaat tot
11. Onze Smashers Kelvin en Bert spelen voor de SDU (Drukkerij
Uitgeverij).

10
de
de
en

In het enkelspeltoernooi in de ereklasse verdedigde Kelvin succesvol zijn
titel. Het dubbeltoernooi werd ook een succes voor Kelvin. Samen met
Bert behaalden ze ook de eerste prijs in de ereklasse van het
dubbeltoernooi.

Bert en Kelvin
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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 verenigings-jaar 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
Senior 17 jaar en ouder *
- Competitiespelend
- Niet competitiespelend
- Recreant
- Competitiespelend bij een
andere tt vereniging
- Niet spelend/donateur
Jeugd t/m 16 jaar *
- Competitiespelend
- Niet competitiespelend
*Leeftijd op 1 juli

Club

Totaal

76,00
70,00
70,00
50,00

€ 150,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 70,00

€ 0,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 55,00
€ 20,00

€ 80,00
€ 70,00

€ 135,00
€ 90,00

€
€
€
€

74,00
20,00
20,00
20,00

€
€
€
€

Rekeningnummer:
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 (heyeratsea@gmail.com). Na 3 maanden gaat de kleding naar een
goed doel.
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Openingstijden / andere gebruikers

Openingstijden Smash
Jeugd
Dinsdag
Zaterdag
Senioren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

18.30 – 19.30
11.00 – 12.00
vanaf 12.00

training groep 2 (trainer Nico)
training beginners
competitie start 13.00 uur

vanaf 20.00
vanaf 20.00
vanaf 20.15
09.00 – 11.30
vanaf 20.00
vanaf 18.00

competitie/vrij spelen
recreanten
vrij spelen / trainen / competitie
recreanten
Competitie
competitie landelijk team

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.
Ándere gebruikers
- Lasciva More & Outdoor – Binnenkort meer informatie

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

elvani.nl

janssen-vanoosten.nl

glascomtuinbouw.nl

looijeagf.nl

devriesverzekeringen.nl

ttsport.nl

bykrijn.nl

koornneef.nl | zw-sports.nl

