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Tafeltennisvereniging 

Smash 

 

 

 

 

 

 

R i n u s   N e d e r p e l z a a l 
Jan Steenstraat    Monster    06  534 30 517  



 
Rinus Nederpelzaal 
Jan Steenstraat 2 
2681 MG  Monster 
06  534 30 517 
www.ttvsmashmonster.nl 
 

Adreswijzigingen, 
aanmeldingen en 
afmeldingen 
Edwin Bol 
edwin.smash@telfort.nl 
 

Reclameborden en  
advertenties 
Aad van de Laar 
Esdoornstraat 29 
2691 VG  ‘-Gravenzande 
tel. 06 534 298 12 
avdlaar@kabelfoon.nl   

 

Redactie 
Marco van Cooten 
marco@mvancooten.nl 
 
Bezorging 
Bert Stap 
 

  
Kerketuinenweg 95 
2544 CZ Den Haag 
Tel: 070 367 70 65 
 

Zie achterin clubblad: 
- Contributie 
- Smash-shirt 
- Gevonden voorwerpen 
- Openingstijden 

 

 
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 

0174  416 687, 

avdlaar@kabelfoon.nl   
  
Overige bestuursleden 
Algemeen Jannes Drogt 

06  471 99 649, 
j.drogt@rocmondriaan.nl 

  
Algemeen Vacature 
  

Wedstrijdsecretariaat 
Junioren Cos Nowé 

06  220 74 786,  
cos.nowe@gmail.com 

  
Senioren Kelvin Heemstra 

06  440 660 65,  
wss.smash@gmail.com 

 

Commissies 
Jeugd Cos Nowé, Edwin Bol, Nico van Zwet 

en Bert Stap 
  
Bar / Kantine Ton Zuidgeest en Bert Stap 
  
Onderhoud Anton Hendriks 
  
Kas controle Dolf ter Horst en Cees van der 

Arend 
  
Clubblad / 
website 

Marco van Cooten 

  

Trainers  
Jeugd: Nico van Zwet 
  
Recreanten: Nico van Zwet 
  

Vertrouwenspersoon 
Ferry Melein 06  510 480 22, 

sunnyfer68@gmail.com 
  
  

Sleuteladres  
Dolf ter Horst | Wassenaarstraat 15b 
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De beste wensen voor 2023!   
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Van de voorzitter 
 

De tijd vliegt, nu alweer in het jaar 2023 aanbeland. 

Normaal gesproken een tijd waarin we elkaar de 

beste wensen toewensen voor het nieuwe jaar, in 

gezondheid en geluk. 

Natuurlijk wil ik dit jullie vanaf deze plaats van harte toewensen echter 

door het plotselinge overlijden van Clemens van Heijningen op 2 januari 

wordt je weer met je neus op de feiten gedrukt dat niets vanzelfsprekend 

is. Clemens was 45 jaar lid van onze vereniging, actief als speler in de 

competitie, maar daarnaast ook altijd als vrijwilliger behulpzaam in de 

onderhoudscommissie. 

Namens de vereniging hebben we een advertentie in het Hele Westland 

geplaatst, een rouwkrans bezorgt met een kaart waarop we onze 

condoleances overbrengen aan Gerda en de kinderen. In de kantine willen 

we voorlopig een kleine herdenkingsplaats inrichten om zodoende 

Clemens te herinneren. 

De najaarscompetitie is eindelijk zonder corona beperkingen weer 

afgerond. Enkele teams konden het in hun poule niet bolwerken en kunnen 

het komend seizoen een klasse lager weer gaan proberen.  Team duo 2 

met Edwin, Sander en Laurens werd wel kampioen in hun klasse. Zij 

mogen komend seizoen in de eerste klasse aan de bak. Proficiat! 

Helaas is het niet gelukt om bij de jeugd met een team in de competitie 

te gaan spelen. Wel is er een enthousiaste groep jeugd onder leiding van 

Nico aan het trainen om dit misschien in de toekomst weer mogelijk te 

maken. 

De dinsdagavond recreanten groep blijft lekker lopen, er hebben zich weer 

enkele nieuwe leden aangemeld. Ook de donderdagochtend voor senioren 

heeft een vaste groep leden die veel plezier bleven aan het tafeltennisspel. 

Eind september hebben we weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden 

waarin het bestuur de plannen voor het komende seizoen, en de richting 
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waarin we als club willen gaan, toegelicht. De balans over het afgelopen 

seizoen gaf een klein minnetje, waar op een groter negatief resultaat was 

begroot. Natuurlijk is er veel gepraat over de zeer sterk toegenomen 

energietarieven die we nu moeten betalen. Helaas hebben we voor de 

leden een forse contributieverhoging moeten voorstellen. Na uitleg door 

het bestuur ging iedereen die aanwezig was akkoord met dit voorstel en 

is het dus ook aangenomen. 

Door het terugtreden van Kelvin hebben we in het bestuur een vacature, 

wil je meedenken over de toekomst van de vereniging meld je dan aan… 

Als vereniging kunnen we zonder huurders in ons gebouw de balans niet 

op orde houden, we zijn dan ook volop bezig om huurders te vinden. 

Kinderopvang 2Samen is zeer geïnteresseerd om de zaal gedurende 

verschillende dagdelen te huren. Hier hebben we wel  toestemming van 

de gemeente voor nodig. Helaas verlopen de benodigde vergunningen 

zeer traag. Op het moment dat we toestemming hebben om met deze 

partij in zee te gaan zullen de huuropbrengsten weer voor een gezonde 

balans van TTV Smash gaan zorgen.  

Sinds kort is op de donderdagavond een zelfverdedigingsclub actief. Zij 

huren de zaal voor langere tijd en zorgen zo voor extra inkomsten. Vanuit 

de leden was er wat weerstand om de zaal ‘s avonds aan derden te 

verhuren, omdat we dan zelf geen gebruik van de zaal kunnen maken, 

echter vanwege de negatieve begroting hebben we extra inkomsten hard 

nodig.  

Net voor de Kerst heeft Joop de Kerstklaverjasavond weer kunnen 

organiseren. Met 7 tafeltjes hadden we een volle kantine en een super 

gezellige avond. Veel oud leden waren ook weer van de partij. Dit soort 

avonden levert best wel wat omzet op wat ook weer voor extra  inkomsten 

zorgt. 

Op 4 december is er weer het kindertafeltennis feest georganiseerd met 

een redelijke opkomst van scholieren uit de omgeving. Edwin, Nico, Marco 

en Bert bedankt voor de organisatie. 
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Over enkele weken staat de voorjaarscompetitie weer op de agenda. Op 

de NTTB-website kan je de indeling en speeldata van jouw team al weer 

vinden. Zorg er aub voor dat de resultaten op tijd bij de NTTB binnen zijn. 

Afgelopen seizoen hebben we helaas boetes moeten betalen voor het niet 

tijdig of onjuist inleveren van de resultaten. 

Veel speelplezier allemaal. 

Kees Kouwenhoven 

Voorzitter TTV Smash 

 

 

De beste wensen voor 2023! 

 
  

Vacatures 

- Activiteitencommissie 

- Wedstrijdsecretaris jeugd 

- Algemeen bestuurslid 
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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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Overlijden Clemens van Heijningen 
 

Maandag 2 januari 2023 is Clemens van Heijningen tijdens het fietsen 

onwel geworden en overleden. 

 

Clemens was al 45 jaar lid van onze vereniging en 

vaste vrijwilliger van onze onderhoudscommissie. 

Clemens is slechts 59 jaar geworden. 

 

De viering van het afscheid vond op dinsdag 10 

januari om 11.00 uur plaats in de Sint 

Machutuskerk in Monster, waarna Clemens in 

besloten kring werd begraven in het familiegraf 

aldaar. 

 

We denken aan zijn vrouw en kinderen en wensen 

hen veel sterkte de komende tijd met dit enorme 

verlies.  
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Vrijwilligers maken een vereniging 
 

Onze vereniging heeft een mooie historie als het 

gaat om leden die zich inzetten om onze 

tafeltennisvereniging ook daadwerkelijk een 

vereniging te laten zijn. Waar het sportieve kan 

worden gecombineerd met een gezellige sfeer en 

waar het leuk is om met elkaar te sporten en elkaar 

te ontmoeten. Een eigen zaal met kantine draagt 

daar zeker aan bij.  

Als bestuur hebben we een meerjarenplan opgesteld om ervoor te zorgen 

dat we als vereniging deze doelstelling ook in de toekomst kunnen blijven 

behalen. We hebben een stabiele ledengroep van zo’n 70 leden en behoren 

daarmee inmiddels tot de top 25% grootste verenigingen van de afdeling 

West. Best iets om trots op te zijn. Om dit zo te houden zijn in het 

meerjarenplan een aantal doelstellingen geformuleerd waarvan we de 

onderstaande graag in dit stukje onder de aandacht willen brengen: 

➢ Actief jeugdbeleidsplan voor de begeleiding van de jeugd: de jeugd is 

een belangrijk onderdeel van onze vereniging; 

 

➢ We vergroten de binding tussen de leden: een activiteitencommissie 

kan hier een belangrijke invulling aan geven. 

Als bestuur willen we graag invulling geven aan het meerjarenplan. Dat 

kunnen we niet alleen. Er zijn al best wat activiteiten die georganiseerd 

worden en met de inzet van Nico is er al een mooie basis voor een 

jeugdgroep van nu zo’n 12 jeugdleden die met veel plezier bij Smash leren 

tafeltennissen. Maar graag willen we aan iedereen een oproep doen om 

ons te komen helpen de doelstellingen uit ons meerjarenplan te helpen 

realiseren. Dat hoeft niet altijd veel tijd te kosten: alle bijdragen zijn 

welkom en vele handen maken licht werk. 

  

Vacatures 

bij Smash 
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Graag willen we als bestuur de volgende acties in gang zetten en de 

volgende ‘vacatures’ onder de aandacht brengen: 

o Samenstellen van een activiteitencommissie: doelstelling is om een 

aantal activiteiten per jaar te organiseren. Onze BBQ en 

kerst/paasklaverjas zijn hier al mooie voorbeelden van; 

 

o Opstellen van een jeugdbeleidsplan: wie wil als wedstrijdsecretaris 

de lijnen uitzetten voor ons jeugdbeleid en meehelpen de jeugdgroep 

verder te laten ontwikkelen? De wedstrijdsecretaris zorgt voor de 

officiële contacten met de bond (teamindeling etc.) en denkt samen 

met de jeugdcommissie mee over het jeugdbeleid. Natuurlijk is het 

leuk als de wedstrijdsecretaris binding heeft met de jeugd, maar het 

is zeker niet noodzakelijk om iedere week activiteiten bij de jeugd te 

begeleiden: het gaat met name om het vormgeven van het 

jeugdbeleid. Wie komt ons daarbij helpen? 

 

o Graag willen we ons bestuur weer compleet maken. Na het vertrek 

van Kelvin uit het bestuur in september zijn we nog steeds op zoek 

naar een algemeen bestuurslid. Als bestuur vergaderen we zo’n vijf 

keer per jaar. Als algemeen bestuurslid denk je mee over het beleid 

en kan je met vrijwilligersacties aan de slag die je leuk vindt om op te 

pakken binnen onze vereniging. 

We hopen met deze oproep een aantal leden enthousiast te maken om 

binnen onze vereniging iets extra bij te dragen zodat we onze vereniging 

ook een levendige vereniging kunnen houden. Als bestuur kunnen we dit 

niet alleen en zoals gezegd hoeft dit helemaal niet veel tijd te kosten. Vind 

je het leuk om bij te dragen aan één van de bovenstaande punten: maak 

eens een praatje met één van de bestuursleden of stuur een reactie naar 

onze secretaris via edwin.smash@telfort.nl. 

Het bestuur van Smash  



 
9                                                                              Kontakten 317 – januari 2023 

 

Vertrouwenspersoon bij TTV Smash 
 

Een van de doelstellingen vanuit het meerjarenplan is dat 

we kunnen sporten in een veilige omgeving. De NTTB 

vraagt verenigingen ook een vertrouwenspersoon aan te 

stellen. Ook de NTTB zelf heeft een vertrouwenspersoon. 

 

Voor onze vereniging hebben wij Ferry Melein bereid gevonden om de 

functie van vertrouwenspersoon in te vullen. Dit is in de ALV van 

september gemeld aan de leden en Ferry is vanaf dat moment ook 

aangemeld als vertrouwenspersoon van Smash bij de NTTB. Mocht je naar 

aanleiding van gebeurtenissen op onze vereniging deze gebeurtenissen 

bespreekbaar willen maken, dan kan je met Ferry contact opnemen. Ferry 

is bereikbaar via telefoonnummer 06 510 480 22 en via e-mail 

sunnyfer68@gmail.com.  

Vertrouwenscontactpersoon van de NTTB 
Hoi ik ben Liesbeth van der Meer. Ik ben vertrouwenscontactpersoon 

bij de NTTB. Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van 

alle vormen van ongewenst gedrag binnen de tafeltennissport 

waardoor jij je onveilig voelt of iemand in jouw omgeving zich onveilig 

voelt. Dit gaat om gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en 

pesten. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in 

zo’n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het 

ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt. 

 

Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele 

intimidatie, neem dan contact met mij op via  06 3612 1487 of mail 

me: vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl. 

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het 

Centrum Veilige Sport van NOC*NSF.     
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Kindertafeltennisfeest bij Smash 
 

Nadat we twee jaar geen Kindertafeltennisfeest konden 

organiseren, waren we blij dat we dit jaar weer de 

uitnodigingen konden versturen naar de basisscholen uit Monster en 

Poeldijk. De afgelopen jaren is de wereld veel digitaler geworden en dus 

was de uitnodiging dit jaar voor het eerst helemaal digitaal. Dat was even 

wennen en leverde voor deze 52e editie van het Kindertafeltennisfeest 15 

deelnemers op. Woensdag 4 januari om 13.00 uur stonden alle kinderen 

uit de groepen 5 t/m 8 te trappelen om met het toernooi te gaan beginnen. 

Er waren 4 meiden aanwezig en de meeste deelnemers zaten in groep 5.  

Eerst werd er een voorronde gespeeld. De deelnemers werden ingedeeld 

in drie poules van 5 spelers, waarbij in twee poules de deelnemers uit 

groep 5 en 6 tegen elkaar speelden en in de derde poule de deelnemers 

uit groep 7 en 8. Vanaf het begin werd er weer fanatiek gespeeld. Na de 

voorronde werden de deelnemers afhankelijk van de resultaten ingedeeld 

in de volgende ronde, het hoofdtoernooi. 

Het hoofdtoernooi is een speciale wedstrijd: de winnaarstafel. Op zeven 

tafels worden 10 wedstrijden gespeeld. Na iedere wedstrijd van 2 minuten 

schuift de speler met de meeste punten door richting de winnaarstafel en 

de verliezer gaat de andere kant op. De beste spelers uit de voorronde 

krijgen de grootste uitdaging: zij beginnen aan de verliezerskant. De 

middelste tafel is een mini tafeltennistafel om het extra moeilijk te maken. 

Na 8 rondes begint het spannend te worden. De beste drie spelers mogen 

de finale poule spelen om de eerste drie prijzen. Dat zorgt ervoor dat 

iedereen na 10 wedstrijden op de winnaarstafel wil staan! Als de laatste 

keer de bel gaat, dan weten Denn Tuit (Montessori), Robin de Kiewit 

(Montessori) en Jochem Greving (De Blinkerd) dat ze om de prijzen mogen 

strijden. 

De jongens spelen één game tegen elkaar om te bepalen wie de winnaar 

wordt van het toernooi. De wedstrijden worden begeleid door Nico van 

Zwet als scheidsrechter en na de drie games is de uitslag van deze editie 

van het Kindertafeltennisfeest bekend. Om 16.15 uur kunnen de prijzen 

worden uitgereikt en staat het podium te wachten. 
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Allereerst is er een aanmoedigingsprijs voor het meisje dat het hoogst is 

geëindigd bij het toernooi van de winnaarstafel. Juley Vaassens 

(Montessori), misschien ook wel de kleinste en een van de jongste 

deelnemers aan het toernooi, werd vijfde en dat is een hele mooie 

prestatie. Zij mocht daarvoor een stripboek in ontvangst nemen. Ook de 

deelnemer uit groep 5/6 die het hoogst is geëindigd buiten de top drie 

kreeg een stripboek uitgereikt: dat was Sid van Krieken (Montessori) uit 

groep 6. Hij eindigde op de vierde plaats in de eindstand. 

En dan de uitslag van de finale poule. Zowel Jochem als Robin wisten te 

winnen van Denn, die op de derde plaats is geëindigd. Eén van de 

deelnemers was vandaag de grote winnaar en toch wel de sterkste van 

alle spelers: Robin de Kiewit mocht de eerste prijs in ontvangst nemen en 

op het hoogste podium plaatsnemen. Dat betekent dat Jochem de tweede 

prijs mee naar huis mocht nemen. 

 
Winnaars kindertafeltennisfeest | 4 januari 2023 

Alle deelnemers zijn harte welkom om de komende weken nog eens langs 

te komen bij tafeltennisvereniging Smash. Geheel vrijblijvend kunnen ze 

op dinsdag van 18.30 – 19.30 uur en op zaterdag van 10.30 – 11.30 uur 

mee trainen bij Nico.   
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Uit de oude doos 

Uit: De Westlander – 19 december 1969 

Activiteiten organiseren bij Smash? 

Doe het in de activiteitencommissie 
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Vertrouwenspersoon bij Smash 
 

Sinds kort is Ferry Melein de vertrouwenspersoon bij 

Smash. Wie is Ferry en wat doet een vertrouwenspersoon? 

Lees snel verder om daar achter te komen. 

Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Ferry Melein, 54 jaar, getrouwd 

en vader van 2 zoons. Ik ben al sinds 2000 lid van SMASH en heb 7 á 8 

jaar een bestuursfunctie bekleed binnen deze geweldige club. Door het 

bestuur ben ik gevraagd vertrouwenspersoon voor SMASH te worden. 

Wat kan je van me verwachten als vertrouwenspersoon binnen deze club? 

Alles is bespreekbaar waar je als persoon tegenaan loopt en wat je niet 

zomaar met een clubgenoot of familielid kan/wil bespreken. Zoals: 

- Ongewenst gedrag; 

- Ruzies die uit de hand lopen; 

- Problemen met betalingen van de contributie; 

- Irritaties binnen de club waar je geen raad mee weet; 

- En overige problemen waar je tegenaan kunt lopen. 

Hoe gaan we hier mee om als je dit bespreekbaar wilt maken? De eerste 

stap is contact opnemen met de vertrouwenspersoon, met mij dus. 

Vervolgens gaan we eerst persoonlijk met elkaar praten en bespreken hoe 

we samen naar een oplossing toe kunnen werken. Komen we er samen 

niet uit dan kunnen we er eventueel iemand van het bestuur bij betrekken, 

zodat we er alles aan gedaan hebben om een probleem op te lossen. 

Hoe kan je contact met mij opnemen? Dit kan 

altijd via mail (sunnyfer68@gmail.com) en 

telefonisch (06 510 480 22). 

Met vriendelijke groet, Ferry Melein 

(vertrouwenspersoon bij Smash)  

 
Ferry Melein | 14 juli 2020 
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Notulen van de Algemene 

Ledenvergadering van 22 

september 2022 

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 17 leden waaronder 5 bestuursleden. Vijf leden hebben zich 

afgemeld voor de vergadering. 

2. Notulen vorige vergadering (7 oktober 2021) 

E zijn geen opmerkingen over de notulen. 

De voorzitter geeft een toelichting op de punten uit de rondvraag van de 

ALV van vorig jaar:  

− de spullen in de dameskleedkamer blijven nog een half jaar staan. Er 

is voldoende ruimte voor de dames om van de kleedkamer gebruik te 

maken, dus geven we de huurster de gelegenheid om de spullen nog 

te laten staan. Aan het einde van het jaar moet er meer bekend zijn 

of de verhuur nog verder doorgaat: wanneer dit niet het geval is 

moeten de spullen weggehaald worden, wanneer ze wel blijft huren 

zullen we een andere oplossing voor de opslag van de spullen gaan 

zoeken; 

− De maillijst voor het oud-ledentoernooi is niet helemaal goed gegaan: 

de lijst was niet compleet en niet de gehele doelgroep heeft een mail 

ontvangen. We gaan zorgen voor een goede maillijst met oud-leden; 

− Het onderwerp zonnepanelen staat later op de agenda. 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken behoudens de vijf afmeldingen.  
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4. Jaarverslagen 

De jaarverslagen worden door de opstellers ervan kort toegelicht. 

a) Secretariaat: geen opmerkingen 

b) Wedstrijdsecretaris senioren: geen opmerkingen 

c) Wedstrijdsecretaris junioren: geen opmerkingen 

d) Penningmeester: Aad geeft een toelichting op de exploitatie van het 

seizoen 2020-2021. 

Naar aanleiding van de voorraad clubtenues wordt opgemerkt dat de 

seniormaten nog maar beperkt aanwezig zijn. De voorziening voor 

groot onderhoud is niet gemuteerd, er is geen onderhoud uitgevoerd 

in het afgelopen seizoen. 

De opbrengst uit contributie is flink toegenomen door meer leden. 

Daarnaast hebben we nog een behoorlijk bedrag van € 4.000 

ontvangen uit de TASO regeling (Tegemoetkoming Amateur Sport 

Organisaties) als vergoeding tijdens de lockdownperiodes. De verhuur 

van de zaal betreft met name de verhuur aan de scouting. De 

sponsoring is de bijdrage van schildersbedrijf Jan van den Ende en een 

aantal reclameborden. De bijdrage uit de kantine is hoger dan 

afgelopen jaren door de verhoging van de prijzen en doordat door Bert 

en Ton aandacht is besteed aan goedkoop inkopen. 

Bij de kosten vallen met name de hogere energiekosten op. Tot en 

met april hadden we nog een driejarig contract en betaalden we een 

voorschotbedrag van € 480 per maand. Vanaf mei werd dat een 

maandelijks variabel bedrag ter hoogte van € 1.100 en vanaf 1 juli is 

weer een vast jaarcontract afgesloten met een voorschotbedrag van € 

972 per maand. Het verbruik is wel veel lager door de LED verlichting 

en de relatief warme winter. Bijzondere kosten zijn de kosten voor het 

jubileum en de advertenties voor de verhuur van de zaal en het 

werven van nieuwe leden. De kosten voor BUMA/Sena rechten zijn 

aanzienlijk hoger geworden, die worden nu via de NTTB geïncasseerd. 

 

Per saldo komen we uit op een negatief resultaat over het 

verenigingsjaar 2021/2022 van € 479. 
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e) De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Joop en Dolf. Zij leveren 

een schriftelijke rapportage aan en rapporteren aan de aanwezige 

leden dat de administratie op een nauwgezette en overzichtelijke wijze 

wordt bijgehouden. De kascontrolecommissie adviseert de 

vergadering om aan het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid over het afgelopen boekjaar. 

f) Door de vergadering wordt decharge verleend aan het bestuur voor 

het gevoerde financiële beleid. 

5. Bestuursvoorstellen 

a) Edwin geeft een toelichting over de huurders. De huurster die fitness 

in onze zaal wil gaan geven, heeft aangegeven dit najaar op 

woensdagochtend nog een paar proeflessen te willen geven. De vraag 

is of ze daarna nog verder gaat, omdat de fitnesslessen nu met name 

buiten worden gegeven in Naaldwijk. Dat is een groot succes. We 

zullen rond 31 december besluiten of en hoe we met elkaar verder 

gaan. 

Er is ook belangstelling geweest vanuit schaatsvereniging HVWV: zij 

wilden buiten het schaatsseizoen binnen in onze zaal 

conditietrainingen gaan geven. Er waren goede contacten en HVWV 

was zeer geïnteresseerd maar kregen uiteindelijk het trainingsschema 

niet rond. 

De afgelopen maanden zijn diverse gesprekken geweest met 2Samen 

om op maandag, dinsdag en donderdag een Buiten Schoolse Opvang 

te vestigen in onze accommodatie voor minimaal 3 jaar voor 876 uur 

per jaar. Er loopt een vergunningaanvraag bij de gemeente die 

waarschijnlijk op z’n vroegst rond 1 januari 2023 wordt afgegeven. De 

gemeente heeft als vastgoedeigenaar nog geen toestemming gegeven 

voor verhuur van de accommodatie aan 2Samen. Aandachtspunt is 

dat 2Samen een commerciële partij is, waardoor de gemeente de 

huurprijs door een taxateur wil vast laten stellen. Verwachting is dat 

dit in ons voordeel kan uitpakken. Daarnaast zijn zowel de gemeente 

als 2Samen bereid op te praten om duurzaamheidsinvesteringen te 

financieren, maar daar moet wel een logische vergoeding tegenover 

staan. Deze gesprekken zullen de komende maanden verder worden 
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gevoerd met beide partijen. We zijn dus positief over de huidige 

contacten, maar overwegen wel om een professionele partij in te 

schakelen om ons te begeleiden. 

b) Kees geeft een toelichting over het verduurzamingsrapport dat is 

opgesteld door Sportstroom, onze energieleverancier. Het dak 

onderhoud is nu noodzaak om uit te voeren, dus daar zijn offertes voor 

aangevraagd. Er zijn slechts beperkt mogelijkheden om het dak direct 

beter te isoleren doordat de opstaande rand relatief laag is. De 

komende tijd zullen besluiten worden genomen welke 

verduurzamingsmaatregelen zullen worden doorgevoerd. 

 

c) Begroting: wat betreft de inkomsten is 2Samen opgenomen voor een 

half jaar, waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat alles nog 

onzeker is en nog niet duidelijk is welk tarief wordt afgesproken. Naast 

schilderbedrijf v.d. Ende is ook Hotel Kuiperduin sponsor voor het 

komende jaar. Bij de kosten zijn met name de huisvestingskosten 

aanzienlijk hoger door de hogere energiekosten. Daarnaast besparen 

we iets op de trainingskosten voor de jeugd door de donderdag te 

laten vervallen en in de vakanties geen training te geven.  

Per saldo komen we uit op een begroot negatief resultaat over het 

tafeltennisjaar 2022/2023 van € 900. 

Het voorstel is om een aanzienlijke contributieverhoging door te 

voeren om de risico’s af te dekken. Het grootste risico voor het 

komende jaar is dat de verhuur aan 2Samen niet door gaat, maar daar 

willen we op dit moment niet vanuit gaan. De contributieverhoging is 

noodzakelijk gezien de extra kosten die we moeten maken en de 

risico’s. We willen als vereniging geen kapitaal opbouwen, dus is het 

bestuur ook bereid om in de toekomst ook weer de contributie te 

verlagen als daar aanleiding toe is. 

d) Duidelijk verhaal volgens de leden en de begroting wordt 

goedgekeurd. Het verzoek is bij de contributienota duidelijk toe te 

toelichten dat het mogelijk is om te overleggen om tot een 

betalingsregeling te komen. 
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Dolf brengt het idee in om meer donateurs te werven, dit kunnen ook 

extra donaties zijn van leden. Door de vergadering wordt besloten 

hiervan melding te maken in de notulen, maar hier verder niet actief 

iets mee te doen.  

6. Bestuursverkiezingen 

Aad (penningmeester) en Jannes (algemeen bestuurslid) zijn aftredend en 

ook weer herkiesbaar. Beiden worden door de ALV weer benoemd voor 

twee jaar. Kelvin is vervroegd aftredend, aangezien hij het rustiger aan 

wil gaan doen. Kelvin is wel bereid zijn functie als wedstrijdsecretaris 

senioren te blijven doen en daar zijn we zeer blij mee! 

Kelvin ontvangt een bos bloemen voor zijn inzet als bestuurslid en ook 

Aad wordt in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een kadobon 

omdat hij 50 jaar lid is van de vereniging. 

Er is nog geen nieuwe kandidaat voor algemeen bestuurslid. De voorzitter 

doet een oproep dat iedereen die interesse heeft voor deze functie, 

contact opneemt met de secretaris. 

7. Nieuwe kascontrolecommissie 

Tijdens de vergadering dient zich geen nieuw commissielid aan. We 

besluiten verder te zoeken onder de leden die niet aanwezig zijn. Na de 

vergadering biedt Cees v.d. Arend zich alsnog aan als nieuw commissielid. 

8. Beleidsplan 

Beleidsplan heeft betrekking op 5 jaar (2021 – 2026), waar nu 1 jaar van 

voorbij is. Jannes geeft een presentatie over de voortgang van het 

beleidsplan. 

Groep 55+ is een belangrijke groep, hier komen veel nieuwe leden uit. 

Het bestuur onderhoudt nauwe contacten met deze groep. Wat betreft de 

jeugd wordt een jeugdbeleidsplan opgesteld. Op dit moment is een 

jaarplan gemaakt om alle activiteiten in te kunnen plannen voor het 

komende jaar.  

Racketcampus: er zijn contacten met de tennisvereniging om een 

gezamenlijk toernooi te houden. Vorig jaar was er een slecht gekozen 
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datum waardoor het niet doorging, het evenement staat voor komend jaar 

weer op het programma. 

De contacten met sponsoren worden onderhouden door Aad. Op dit gebied 

zijn geen bijzonderheden te melden, behalve de nieuwe sponsor. 

De activiteitencommissie is nog een punt van aandacht. We zoeken nog 

naar leden die activiteiten willen organiseren en evenementen. 

Marco besteedt veel tijd aan de naamsbekendheid van de vereniging. 

Er is een wens geweest om een AED aan te schaffen. Uiteindelijk is 

besloten om dat niet te doen omdat de tennis er ook één heeft. We willen 

wel een reanimatietraining organiseren. Ferry geeft aan dat er wellicht 

veel leden al een reanimatiediploma hebben via het werk (BHV). We gaan 

dat inventariseren. Informatieblad ophangen waar de AED hangt. 

Ferry is benaderd als vertrouwenspersoon op te treden. Deze rol wordt 

nog nader uitgewerkt, en de benoeming zal binnen de vereniging bekend 

worden gemaakt.  

Zaal: materialen moeten aan topsport kwaliteit voldoen, Bert houdt dit 

bij. Een van de banken is een poot afgebroken. De banken liggen op hun 

zij. We stellen de onderhoudscommissie de vraag of de bank nog te 

repareren is of dat we die bank moeten afvoeren. 

Dick mist de onderlinge verbindingen. We missen het klaverjassen en 

darten: meer interne activiteiten. Gezelligheid is belangrijk en trekt leden 

aan. Dat gebeurt nu bij de hogere teams, moet meer speerpunt zijn en 

dat levert ook nog omzet op. Uiteindelijk trekt dat leden. Moet buiten het 

bestuur worden georganiseerd. Zorgen voor vernieuwing. Voorbeeld is 

hoe gezellig het op het jubileumtoernooi. 

9. Rondvraag 

Nico: er zijn spullen neergezet in het beheerdershok waardoor Nico niet 

meer bij zijn eigen spullen kan. Het zijn spullen van 2Samen, dus die 

moeten blijven. We zorgen dat Nico weer bij zijn spullen kan. 

 



Kontakten 317 – januari 2023                                                                              20 

  

Dolf: het voorstel is de boiler uit te zetten. Dit plan wordt niet doorgevoerd 

omdat we de mogelijkheid om te kunnen douchen willen behouden. 

De zaal wordt regelmatig gebruikt buiten medeweten van het bestuur om. 

Bert constateert dat er som spullen liggen in de zaal die er de volgende 

dag niet lagen.  

Er zijn maar beperkt mensen die een sleutel hebben voor de vrijdag. Dolf 

is bereid om sleuteladres te zijn. 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om 22.30 

uur de vergadering. 

 

 

Clubkampioenschappen senioren 
 

Klasse C, Dinsdag 17 januari. Start toernooi 20.15 

uur. Deze klasse is voor spelers die afgelopen seizoen 

5e klasse of lager hebben gespeeld en de recreanten. 

Aanmelden die avond tot 20.00 uur. 

Klasse B, Dinsdag 17 januari. Start toernooi 20.15 uur. Deze klasse is 

voor spelers die afgelopen seizoen tussen de 2e en de 4e klasse hebben 

gespeeld. Aanmelden die avond tot 20.00 uur. 

Klasse A, datum zal later gekozen worden. 

Dubbel B en C, Vrijdag 13 januari. Start toernooi 20.15 uur. Dit is voor 

alle spelers die afgelopen seizoen 2e klasse of lager hebben gespeeld. 

Aanmelden die avond tot 20.00. 

Verenigingsdubbel, Vrijdag 20 januari. Start toernooi 20.15 uur. Open 

voor iedereen. Aanmelden die avond tot 20.00 uur. 



 
21                                                                              Kontakten 317 – januari 2023 

 

AED en reanimatie bij TTV Smash 
 

Tafeltennissen in een veilige omgeving staat bij Smash 

ook voor de beschikbaarheid van een AED in de directe 

omgeving van onze sportzaal en ook voor voldoende 

leden die deze AED kunnen bedienen. Een AED kan bij een hartaanval een 

levensreddend instrument zijn. We hebben vanuit het bestuur een 

inventarisatie gedaan hoe we hier het beste invulling aan kunnen geven. 

De tennisvereniging heeft al vele jaren een AED in bezit die ook al 

meerdere keren is ingezet. Aangezien de tennisvereniging (mede door het 

succes van de padel sport) nagenoeg dezelfde openingstijden heeft als 

onze tafeltennisvereniging, willen we de AED inzetten van de 

tennisvereniging. In de kantine zal nadere informatie worden opgehangen 

waar de AED kan worden opgehaald. Ook bij de Suzuki dealer aan de 

Molenweg hangt een openbare AED, maar het ophalen daarvan kost 

aanzienlijk meer tijd dan de AED van de tennisvereniging. In noodgevallen 

is het goed om te weten dat ook daar een AED beschikbaar is. 

De AED van de tennisvereniging is binnenkort aan vervanging toe. We 

gaan in overleg met de tennisvereniging om te kijken in hoeverre deze 

AED ook een openbare AED kan worden zodat de AED ook buiten de 

openingstijden van de tennisvereniging voor ons beschikbaar is. 

Belangrijk is dat er binnen de vereniging voldoende leden zijn die de AED 

kunnen bedienen. Tijdens de ALV bleek al dat diverse leden een EHBO 

diploma hebben of BHV-er zijn op het werk en ook een AED kunnen 

bedienen en/of kunnen reanimeren. We willen graag weten wie van onze 

leden een geldig reanimatiediploma heeft (dus met jaarlijkse 

herhaalverplichting) en/of een AED kan bedienen, zodat we kunnen 

vaststellen dat op de verschillende speelavonden in ieder geval iemand 

aanwezig is die kan reanimeren. Is dit op jou van toepassing? Stuur even 

een mail naar edwin.smash@telfort.nl en meld je aan. Afhankelijk van het 

aantal aanmeldingen gaan we kijken of we als vereniging eventueel nog 

een (jaarlijkse) reanimatietraining gaan organiseren.  
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Overlijden Albert van Ark 
 

Op 29 oktober is Albert van Ark overleden. Albert is de afgelopen 6 jaar 

lid geweest van onze vereniging. 

 

We hebben Albert leren kennen als een enthousiast recreantlid bij wie 

de gezelligheid een belangrijk onderdeel was van de tafeltennissport. 

Samen met een aantal andere leden heeft Albert aan de basis gestaan 

van een nieuwe recreantengroep die inmiddels 

bestaat uit een goed bezette dinsdagavond groep 

en een donderdagochtend groep.  

 

Albert was al een bekende voor een aantal leden 

toen hij in 2016 lid werd van onze vereniging. Zoon 

Pieter en dochter Esther hebben jarenlang bij de 

jeugd gespeeld en ook in die periode was Albert 

regelmatig bij Smash te vinden. 

 

Albert is 73 jaar geworden. We wensen zijn vrouw 

en kinderen veel sterkte met dit verlies. 

 

 

 

 

Rabo ClubSupport 
 

Ook dit jaar heeft tafeltennis-

vereniging Smash meegedaan aan 

Rabo ClubSupport! Dit jaar hebben 

we € 530,54 ontvangen voor de 

verduurzaming van onze 

accommodatie.  
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Duo team 2 kampioen 
 

Voor duo team 2 uitkomende in de tweede klasse was de 

najaarscompetitie 2022 een succesvol seizoen. Zij konden 

namelijk het kampioenschap vieren. 

Concurrentie van Salamanders en Twenty-one Up 

Eind november werden de laatste wedstrijden van het seizoen gespeeld. 

Belangrijke wedstrijden voor duo team 2 van Smash. De heren hadden 

namelijk 25 punten en concurrenten Salamanders 3 uit Wateringen en 

Twenty-one Up 5 uit Rotterdam hadden elk 26 punten tot dan toe behaald. 

Smash 2 had echter een wedstrijd minder gespeeld. Voor de heren 

stonden, in de laatste week, dus twee wedstrijden op het programma. 

Op maandag 21 november waren het Edwin Bol en Sander Bakker die het 

opnamen tegen Pingwins 2 uit Den Haag. Zij stuurden de mannen uit Den 

Haag zonder punten terug naar huis. Die avond speelde Salamanders 3 

hun laatste wedstrijd van het seizoen. Ook zij wonnen maximaal en 

konden dus 5 punten toevoegen aan hun puntentotaal. Daarmee had 

Smash dus 30 punten en Salamanders 31 punten. 

Tot op het laats spannend 

De Smashers hadden het woensdag 23 november in hun laatste wedstrijd 

dus volledig in eigen hand. Edwin en Laurens speelden tegen Gorkum 1 in 

Gorinchem. Het werd een zware avond. Nadat Edwin en Laurens elk hun 

eerste wedstrijd gespeeld hadden stond het 2-0 in het voordeel van de 

heren uit Gorinchem. Het werd tijd voor een tegenoffensief. In de 

dubbelwedstijd werd het maximaal aantal games gespeeld, maar helaas 

werd de wedstrijd beslist in het nadeel van Smash 2. Ook de volgende 

wedstrijd werd verloren. Het kampioenschap verdween dus langzaam uit 

zicht. Edwin speelde de laatste wedstrijd van de avond. Uiteindelijk de 

belangrijkste wedstrijd van het seizoen. De eerste game verloor Edwin, 

maar hij herpakte zich en wist de tweede en derde game in zijn voordeel 

te beslissen. De vierde game was weer in het voordeel van Gorkum. Er 

moest dus een laatste allesbeslissende vijfde game aan te pas komen. Die 

spannende laatste game wist Edwin in zijn voordeel  af te sluiten door met 

9-11 te winnen. Met dat ene punten erbij kwam Smash dus op 31 punten 
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uit. Daarmee dus op gelijke hoogte met Salamanders 3. Ook Twenty-one 

Up  5 uit Rotterdam kon nog op die 31 punten uitkomen. Zij speelden 

vrijdag 25 november hun laatste wedstrijd ook tegen Gorkum 1. Deze 

wedstrijd eindigde in een 2-3 overwinning voor Twenty-one Up. Daarmee 

eindigden de Rotterdammers op een derde plek in de ranglijst. Aangezien 

Smash 2 tweemaal van Salamanders 3 won eindigde Smash 2 op een 

eerste plaats in de ranglijst. 

Duo team 2 bestaande uit Edwin Bol, Sander Bakker en Laurens Sanders 

zullen, door dit kampioenschap, volgend seizoen in de eerste klasse te 

vinden zijn. 

Uitslagen najaarscompetitie 2022 

Team 1 | Landelijk Heren: 3e divisie - Poule F % ELO 
Het Markiezaat 1 10 – 68 Sander Kuyvenhoven 21 16 76 1921 
Belcrum 1    10 – 61 Wouter Schoeber 12 8 67 1785 
Smash (M) 1 10 – 59 Cos Nowé 21 12 57 1717 
VVV 1 10 – 48 Dick Voois 15 8 53 1756 
Rijnsoever 1 10 – 37 Kelvin Heemstra 20 10 50 1712 
US 2 10 – 26      
       
Team 2 | 3e klasse – Poule C % ELO 
De Boer Taverzo 7   10 – 74 Edwin Bol 12 10 83 1292 
TOGB 4 10 – 62 Thomas Kouwenhoven 18 12 67 1202 
De Treffers (M) 2 10 – 61 Bert Stap 30 14 47 1107 
Smash (M) 2    10 – 51 Theo van der Elst 30 10 33 1072 
Trefpunt 2 10 – 30      
Dordrecht 4 10 – 22      
       
Duo Team 1 | Ereklasse – Poule A % ELO 
Salamanders 1   10 – 33 Dick Voois 4 3 75 1756 
Shot '65 1 10 – 30 Kelvin Heemstra 18 8 44 1712 
DHC 1   10 – 25 Cos Nowé 6 2 33 1717 
Smash (M) 1   10 – 21 Johan Kuyvenhoven 0 0 0  
Twenty-one Up 1   10 – 21      
Papendrecht 1   10 – 20      
       
Duo Team 2 | 2e klasse - Poule F % ELO 
Smash (M) 2 10 – 31 Sander Bakker 16 12 75 1325 
Salamanders 3 10 – 31 Edwin Bol 16 10 63 1292 
Twenty-one Up 5 10 – 29 Laurens Sanders 8 0 0 1114 
De Beer 2   10 – 22      
Pingwins 2    10 – 19      
Gorkum 1 10 – 18      
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Duo Team 3 | 2e klasse - Poule B % ELO 
Vriendenschaar 4    10 – 42 Juul Wensveen 18 12 67 1283 
Twenty-one Up 6 10 – 27 Ron Wensveen 18 6 33 1157 
Play Fair 2   10 – 24      
Avanti 1 10 – 24      
Smash (M) 3   10 – 21      
De Repelaer 3    10 – 12      
       
Duo Team 4 | 3e klasse - Poule C % ELO 
ATTC 9 8 – 32 Clemens van Heijningen 16 8 50 1148 
HTTV-070 2   8 – 19 Alwin Vermaat 14 4 29 1068 
Smash (M) 4    8 – 17 Frans Meurs 0 0 0 1057 
Salamanders 7 8 – 16      
DOING 2 8 – 16      
       
Duo team 5 | 4e klasse - Poule E % ELO 
Salamanders 9   10 – 32 Roy Rombaut 14 9 64 1030 
DHC 4 10 – 29 Jannes Drogt 10 2 20 896 
Salamanders 12 10 – 29 Greet van der Kruk 8 1 13 854 
VVV 7   10 – 25 Ferry Melein 8 1 13 905 
Smash (M) 5 10 – 18      
Pingwins 3 10 – 17      
       
Duo Team 6 | 4e klasse - Poule D % ELO 
VVV 9 10 – 40 Anton Hendriks 18 13 72 1020 
DHC 3 10 – 30 Trudy van Dijk 18 8 44 973 
Smash (M) 6 10 – 29 Joop van Nierop 0 0 0 986 
SVN 2 10 – 23      
DVC 1 10 – 14 Invallers     
De Boer Taverzo 6 10 – 14 Roy Rombaut 2 2 100 1030 
  Ton Zuidgeest 2 1 50 838 

       
Duo Team 7 | 5e klasse - Poule I % ELO 
Pa Duy 1 10 – 35 Cees van der Arend 20 11 55 874 
Avanti 2 10 – 33 Roland van Geest 18 7 39 818 
Pijnacker 5 10 – 29 Jonathan Meuleman 2 0 0 762 
Smash (M) 7   10 – 24      
VVV 11   10 – 18      
DHC 6   10 – 11      
       
Duo Team 8 | 5e klasse - Poule J % ELO 
Salamanders 13   10 – 45 Ton Zuidgeest 14 6 43 838 
Pa Duy 2 10 – 33 Jorinde van de Kruk 12 2 17 756 
Pijnacker 6    10 – 28 Jos Kouwenhoven 14 1 7 707 
HTTV-070 5    10 – 19      
De Boer Taverzo 8 10 – 14      
Smash (M) 8 10 – 11      
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Aad van de Laar 50 jaar bij Smash 
 

Het was 1 september 1972 toen Aad van de Laar lid werd 

van tafeltennisvereniging Smash. Aad is inmiddels dus 50 

jaar lid van Smash uit Monster. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering op 22 september 2022 werd hij in het 

zonnetje gezet en kreeg Aad van Kees Kouwenhoven, 

voorzitter van Smash, een bos bloemen. Aad maakt al jaren, als 

penningmeester, deel uit van het dagelijkse bestuur van Smash. 

 

  
 

Vacatures 

- Activiteitencommissie 

- Wedstrijdsecretaris jeugd 

- Algemeen bestuurslid 
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Nieuwe opzet van de 

Nederlandse Tafeltennisbond 
 

Het afgelopen jaar zijn wij vanuit de landelijke bond regelmatig 

geïnformeerd over de wijzigingen die plaatsvinden in het landelijke 

bestuur van onze bond. De belangrijkste verandering is dat met ingang 

van 2023 de afdelingen gaan verdwijnen en dat daar kieskringen voor in 

de plaats komen. Vanuit de kieskringen gaan bondsraadsleden in gesprek 

met het landelijke hoofdbestuur. Vanuit het bondsbureau gaan twee 

fulltime medewerkers de kieskringen ondersteunen. 

Hieronder staat nadere informatie die wij vanuit de bond in september 

hebben ontvangen. 

Bondsraadsleden-Kieskringen 

De belangrijkste ontwikkeling is misschien wel dat de Bondsraadsleden 

(vertegenwoordigers van de verenigingen in het hoogste en belangrijkste 

gremium van de NTTB) vanaf 2023 via kieskringen gekozen worden (als 

de Bondsraad op 26 november daartoe definitief besluit). Uw vereniging 

is daarbij ingedeeld in Kieskring 9.   
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Kieskringen 20.675 16.174 4.501 499 

24 Leden Senioren Jeugdleden Verenigingen 

 

Kieskring 9 

 

Kieskring 9 

 

 

Leden 

1.200 

 

Senioren 

910 

 

Jeugdleden 

290 

 

Verenigingen 

20 

 

 

 

 

 

 

Verkiezingen 

Wij hechten er groot belang aan dat alle 24 kieskringen één Bondsraadslid 

kiezen en vragen hiervoor nu al uw aandacht, vooruitlopend op de nog 

komende besluitvorming. Wij zullen de (digitale) verkiezingen in het 1e 

kwartaal van 2023 organiseren. Belangrijk is dat er in iedere kieskring 

kandidaten beschikbaar zijn. Hiermee komt u als vereniging dichter bij de 

NTTB te staan, want uit elke ca. 15-25 verenigingen kan een 

vertegenwoordiger zitting nemen in de Bondsraad. In de huidige situatie 

zijn dat twee vertegenwoordigers uit ca. 40-90 verenigingen (de huidige 

afdelingen)! Heeft u al een kandidaat op het oog, uit uw eigen vereniging 

of uit de omgeving? Of heeft u misschien zelf interesse? 
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Binnen de kieskring heeft een vereniging een aantal stemmen dat is 

gerelateerd aan het aantal leden. Gekozen is voor een systeem waarbij 

een vereniging met veel leden meer stemmen heeft, maar niet zodanig 

dat één of meerdere grote verenigingen automatisch de zeggenschap 

hebben in de kieskring. 

Een vereniging heeft op basis van ledenaantal het volgende aantal 

stemmen: 

0-50 leden:                    1 stem 

50-100 leden:                2 stemmen 

100 of meer leden:         3 stemmen 

 

De voorgedragen kandidaat moet lid zijn (of worden) van de NTTB maar 

hoeft niet per sé lid te zijn van een vereniging uit de kieskring. 

Achtergrond en historie 

De NTTB is in 2020 op initiatief van de Bondsraad het Organisatie-

ontwikkelingstraject gestart met als doel te komen tot een versterkt, 

toekomstgericht en integraal organisatie- en bestuursmodel, passend bij 

het ontwikkelstadium en de ambities die de NTTB zich heeft gesteld, met 

inachtname van de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur van NOC*NSF. 

Deze organisatieontwikkeling omvat drie fases, te weten: 

Fase 1: 2020 – medio 2021 

Ontwikkeling en vaststelling van de richting van de NTTB-organisatie-

ontwikkeling. De Bondsraad heeft in haar vergadering van 26 juni 2021 

na een zorgvuldig voortraject de notitie Naar een versterkt, 

toekomstgericht en slagvaardig organisatie- en bestuursmodel voor de 

NTTB vastgesteld. 

Fase 2: medio 2021 – eind 2021 

Ontwikkeling en vaststelling van de inrichting van de NTTB-

organisatieontwikkeling. De Bondsraad heeft in haar vergadering van 11 

december 2021 de notitie Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling 

vastgesteld. 
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Fase 3 2022 – 2023 

De concrete uitwerking van alle onderdelen van de inrichtingsfase en de 

voorbereiding van de invoering van de in fase 1 en 2 vastgestelde 

organisatieontwikkelingen. Deze fase wordt aangeduid als de fase van de 

verrichting. Via informele bondsraadsvergaderingen in april en oktober 

2022 wordt deze fase afgesloten met besluitvorming in de 

bondsraadsvergadering van 26 november 2022 waardoor het voorziene 

Organisatie- en bestuursmodel op 1 januari 2023 volledig ingevoerd wordt 

en waarbij 2023 als overgangsjaar geldt. In de uitwerking hieronder 

lichten we dit nader toe. 

Van inrichten naar verrichten 

In de derde fase werken we tal van onderdelen en openstaande 

vraagstukken uit de inrichtingsnotitie nader uit. Alle bouwstenen uit deze 

fase hebben raakvlakken met elkaar en dragen samen zorg voor een 

samenhangende kwaliteitsslag en impuls aan een verdere 

professionalisering van de totale NTTB-organisatie. Alle afzonderlijke 

onderdelen worden samengebracht in één notitie Van inrichten naar 

verrichten die op 26 november 2022 ter besluitvorming aan de Bondsraad 

wordt voorgelegd. De benodigde statuten- en reglementswijzigingen die 

als gevolg van de wijzigingen in de organisatie noodzakelijk zijn worden 

eveneens voor deze vergadering geagendeerd. 

Informatie en communicatie 

Om de vragen die ongetwijfeld leven bij verenigingen te beantwoorden 

hebben wij, naast de communicatie via de website, nieuwsberichten, 

nieuwsbrieven en sociale media, diverse (digitale of live) bijeenkomsten 

georganiseerd: 

De kern van deze bijeenkomsten: 

o Wat verandert voor verenigingen en wat blijft gelijk? 

o Wat verandert voor leden en wat blijft gelijk? 

o Wat verandert in de afdeling en wat blijft gelijk? 

 

Klaar zijn voor de toekomst en slagvaardiger worden  
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Competitie 

Ter geruststelling en misschien wel het allerbelangrijkste: alle 

competitieleiders hebben aangegeven door te willen gaan in de nieuwe 

structuur van de organisatie. Hiermee is geborgd dat het toekomstige 

aanbod voor competitie en toernooien gehandhaafd blijft. 

Er is nog veel meer te vertellen en te lezen over dit proces.   U kunt alles 

vinden op de website. 

(https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/organisatie-ontwikkeling/) 

Tenslotte 

Om klaar te zijn voor de toekomst en slagvaardiger te worden, staan we 

aan de vooravond van een belangrijke structuurwijziging binnen onze 

vereniging. Het belangrijkste is en blijft dat we onze mooie sport ondanks 

alle energie- en coronaperikelen kunnen blijven beoefenen. Blijf allen 

gezond!  

De NTTB zijn en blijven we samen! 

 

Kelvin Heemstra stapt uit bestuur 
 

Kelvin stopt als bestuurslid van Smash, 

maar blijft wel aan als 

wedstrijdsecretaris senioren. Tijdens de 

Algemene Ledenvergadering op 22 

september 2022 werd hij in het zonnetje 

gezet en kreeg Kelvin van Kees 

Kouwenhoven, voorzitter van Smash, 

een bos bloemen. 

Door het vertrek van Kelvin uit het 

bestuur is er een vacature ontstaan in het bestuur van 

tafeltennisvereniging Smash. Dus leden van Smash: “Wie wil zich de 

komende jaren inzetten als (algemeen) bestuurslid van onze vereniging”. 
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Spelregelkennis leidt tot meer kennis, inzicht 

en spelplezier 
 

Slaat jouw tegenstander wel of geen foute service? Wie mag er een time-

out nemen en wanneer? Twijfel je of je tijdens een rally recht hebt op een 

let? Antwoorden op deze vragen en vele andere vind je in de digitale 

spelregelmodule ‘TafeltennisMasterz’. Op tafeltennismasterz.nl worden 

de spelregels op een eenvoudige manier uitgelegd en toegelicht met foto’s 

en video’s.  

Voorbeeld: Service, de startpositie 

Voor een eerlijke en sportieve opslag gelden een aantal regels. We kijken 

naar de startpositie van waaruit wordt opgeslagen. Bij de startpositie is 

het belangrijk dat de bal ‘vrij’ ligt, op de stil gehouden vlakke hand en 

achter de eindlijn. Tijdens de opslag moet de bal altijd zichtbaar zijn voor 

de tegenstander (de bal moet dus boven het tafelniveau liggen). 

  
Goed, bal op de open handpalm Fout, bal op vingers 

 

  
Fout, de bal in een kommetje  Goed, bal achter eindlijn 

 

Meer informatie: tafeltennismasterz.nl   
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Uit de oude doos 
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Teamindeling voorjaarscompetitie 2023 
 

De volgende teams komen in de voorjaarscompetitie uit voor Smash. Er 

wordt op zaterdag, maandag, woensdag en vrijdag competitie gespeeld 

aan de Jan Steenstraat 2 in de Rinus Nederpelzaal in Monster. 

Team en klasse Teamleden Thuiswedstrijden 

Team 1 
Landelijk 3e divisie - Poule C 

Wouter Schoeber 
Dick Voois 
Sander Kuyvenhoven 
Kelvin Heemstra 
Cos Nowé 
Ron Vollebregt 

Zaterdag 18.00 uur 

Team 2 
3e klasse - Poule D 

Bert Stap 
Theo van der Elst 
Thomas Kouwenhoven 
Roy Rombaut 

Vrijdag 20.00 uur 

Duo team 1 
Ereklasse - Poule A 

Dick Voois 
Kelvin Heemstra 
John Kiele 
Ron Vollebregt 

Woensdag 20.00 uur 

Duo team 2 
1e klasse - Poule E 

Edwin Bol 
Laurens Sanders 
Sander Bakker 

Maandag 20.00 uur 

Duo team 3 
2e klasse - Poule A 

Juul Wensveen 
Ron Wensveen 

Vrijdag 20.00 uur 

Duo team 4 Teruggetrokken uit competitie. 

Duo team 5 
4e klasse - Poule I 

Joop van Nierop 
Trudy van Dijk 
Anton Hendriks 

Maandag 20.00 uur 

Duo team 6 
4e klasse - Poule K 

Greet van der Kruk 
Ferry Melein 
Roy Rombaut 
Jannes Drogt 

Vrijdag 20.00 uur 

Duo team 7 
5e klasse - Poule I 

Cees van der Arend 
Kees Kouwenhoven 
Roland van Geest 

Maandag 20.00 uur 

Duo team 8 
6e klasse - Poule G 

Ton Zuidgeest 
Jos Kouwenhoven 
Jorinde van de Kruk 

Vrijdag 20.00 uur 

  

Word jij ons nieuwe bestuurslid? 
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  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 Club Totaal 

Senior 17 jaar en ouder * 
- Competitiespelend € 75,00 € 125,00 € 200,00 
- Niet competitiespelend € 20,00 € 125,00 € 145,00 
- Recreant € 20,00 € 125,00 € 145,00 
- Competitiespelend bij een  
  andere tt vereniging 

€ 20,00 € 105,00 € 125,00 

- Niet spelend/donateur € 0,00 € 50,00 € 50,00 

Jeugd t/m 16 jaar *    
- Competitiespelend € 56,00 € 109,00 € 165,00 
- Niet competitiespelend € 20,00 € 100,00 € 120,00 

*Leeftijd op 1 juli  
 
 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. Clubshirt en broek zijn voor € 60,00 verkrijgbaar. Een extra shirt kost € 
45,00 en een extra broek kost € 15.00. 
 

 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 Smash 
  
Jeugd 

Dinsdag 18.30 – 19.30 training groep 2 (trainer Nico) 
Zaterdag 10.30 – 11.30 training beginners 
   
   
Senioren 

Maandag vanaf 20.00 competitie/vrij spelen 
Dinsdag vanaf 20.00 recreanten 
Woensdag vanaf 20.15 vrij spelen / trainen / competitie 
Donderdag 09.00 – 11.30 recreanten 
Vrijdag vanaf 20.00 Competitie 
Zaterdag vanaf 18.00 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 
- Sportschool Kum Kam Yi Kon | Donderdag 18.45 – 21.00 uur 
- Lasciva More & Outdoor  
 

 

 
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.  

 

  
elvani.nl janssen-vanoosten.nl 

 
 

glascomtuinbouw.nl looijeagf.nl 

 

  

devriesverzekeringen.nl ttsport.nl 

  
 

bykrijn.nl koornneef.nl | zw-sports.nl 

 

 
 

 



 
 

  

   




