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Jaarverslag Algemene Zaken 

Arno Luc Ackermann (voorzitter) 

SVE heeft wederom een redelijk jaar achter de rug. Financieel gezien gaat het nog steeds goed (kleine 

winst) en we hebben een deel van ons geld geïnvesteerd in nieuwe LED-verlichting. Het aantal leden 

is licht gestegen. Helaas is Jacob ten Have (tijdelijk?) gestopt als hoofdtrainer maar hebben we een 

uitstekende vervanger gevonden in Maurice Schulte. Verder is ook de samenwerking met andere 

verenigingen verbeterd.  Een kort overzicht van de algemene zaken van afgelopen jaar. 

 

Het aantal leden SVE 

Het ledental van SVE is zoals gezegd iets gestegen. Gezien de daling van het aantal leden in heel 

Nederland is dat een positief gegeven. Echter is het aantal afmeldingen dit jaar wel weer hoog (34). 

De redenen van afmelding lopen zeer uiteen, waardoor doelgerichte methodes om dit tegen te gaan 

moeilijk te vinden zijn. Met Ron, die de nieuwe leden verwelkomt, en een enquête onder de leden 

proberen we, (voor zover dit mogelijk is) de leden langer vast te houden. Ron is echter pas 1 jaar 

bezig en ik (Luc) heb door een lange afwezigheid nog geen kans gehad om iets met de enquêtes te 

doen. De grote toestroom van leden (54) is voor een deel te verklaren door twee nieuwe dames 

teams die mede gevormd zijn door (voormalig) leden van onze goed bevriende vereniging UST 

Traiectum. 

 

Contact met andere verenigingen 

Het contact met andere verenigingen wordt steeds beter. Zo werd dit jaar voor het eerst de 

ZomerAvondKompetitie georganiseerd samen met SVO en UTTC. Dit was een groot succes en zal 

komend jaar zeker een vervolg krijgen. 
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Doelen van vorig jaar 

– Meer leden en ouders binnen de club betrekken. 

Meer leden erbij betrekken is gelukt maar kan nog beter. Meer actieve ouders blijft een belangrijk 

punt voor volgend jaar. 

– Meer behoud van leden en dezelfde aanwas zodat het ledenaantal kan groeien. 

Eerste stappen zijn gezet mbt het behoud van leden. 

– Uitbreiden 50+ groep naar volle capaciteit en wellicht een extra dag. 

De 50+ groep is constant gebleven. Een extra dag is voorlopig niet aan de orde, maar een kleine 

uitbreiding moet haalbaar zijn. 

– Verder uitvoeren van VSK-project (SC, VCP, beleidsplan maken, etc). 

Op dit gebied is er weinig veranderd. 

– Oprichten van nieuwe commissies (zoals sponsorcommissie). 

Sponsorcommissie is van de grond en heeft al mooie successen behaald. We hebben nieuwe 

sponsoren en er is een bedrijvenkampioenschap georganiseerd. 

– Samenwerking met andere verenigingen onderhouden en uitbreiden. 

Zomeravondkompetitie met SVO en UTTC was erg succesvol. 

– SVE nog meer bekendheid geven in Utrecht en omstreken. 

Hier is vooralsnog weinig aan gebeurd. 

 

Extra doelen voor volgend jaar 

– Activiteiten organiseren om nieuwe jeugdleden aan te trekken. 

– Activiteiten organiseren om minder actieve leden meer bij de club te betrekken. 
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Jaarverslag Secretariaat 

Anton Boonen 

Het bestuur van TTV SVE bestond in het seizoen 2014-2015 uit: 

Voorzitter:   Arno Luc Ackermann 

Secretaris: Anton Boonen 

Penningmeester:  Lauri Bakker 

Evenementencommissie: Jan Bruins 

Technische zaken:  Wouter Dubois 

Competitie zaken:  Jasper Graaff 

Penningmeester TTP:  Robbert Bod 

Bestuurder gebouw TTP: Ben van Alphen 

 

Het bestuur vergaderde in het seizoen 2014-2015 om de 6 weken in de kantine van TTV SVE aan de 

Loevenhoutsedijk 4 te Utrecht. De vergadering werden genotuleerd door de secretaris.  

 

De volgende belangrijke zaken zijn in het seizoen 2014-2015 aan de orde geweest: 

- Sponsorcommissie heeft zijn intrede gedaan onder leiding van Ron van der Maarel 

- Installatie LED-verlichting  in augustus 2015. 

- Aanschaf kassasysteem ter ondersteuning bar. 

- Organisatie Zomeravondcompetitie is samenwerking met UTTC & SVO 

- Organisatie bedrijvenkampioenschappen op vrijdag 11 september 2015 

- Aanschaf AED. 

- Uitwisseling Vilnius. 

- ALV NTTB Midden op 20 mei 2015 SC ‘t Gooi (De secretaris is hierbij aanwezig geweest). 
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Jaarverslag Technische Commissie 

Wouter Dubois 

Wedstrijdwezen 

Zie verslag wedstrijdsecretaris voor competitieresultaten senioren najaar 2014 en voorjaar 2015. 

 

In de najaarscompetitie 2014 waren er 8 jeugdteams. Het eerste team kwam opnieuw uit in Landelijk 

A. Nena, Mees en Tim wisten met versterking Elwin Huiden met een 2e plaats de kampioenspoule te 

halen. SVE 2 speelde ook landelijk en werd 2e in Landelijk C. SVE 5 (Lara Eleveld, Cis van Hout en Max 

Hendrickx) werd kampioen in de 6e klasse. 

 

In de voorjaarscompetitie 2015 waren er 9 teams. Het eerste team speelde Kampioenspoule en 

streed met 7 andere teams om het kampioenschap van Nederland. De play-offs werden niet gehaald. 

Uiteindelijk werd SVE 1 6e van Nederland. Naast SVE 1 speelden ook SVE 2 (B) en SVE 3 (C) in de 

landelijke competitie, iets wat lang niet meer is voorgekomen bij SVE. Er waren dit seizoen geen 

kampioenschappen. 

 

De technische commissie is tevreden dat het merendeel van de jeugdteams en spelers een vaste 

coach/begeleider heeft. Er wordt naar gestreefd om bij thuiswedstrijden ieder team te voorzien van 

een coach en bij uitwedstrijden zo vaak als mogelijk. Helaas gebeurt het nog te vaak dat teams geen 

coach of een ouder als begeleider hebben. Daar staat tegenover dat op de belangrijke toernooien – 

de Nationale Jeugd Meerkampen en Ranglijsttoernooien – er altijd coaches meegingen. Succes was 

er bij het ranglijsttoernooi van Hoorn, waar Tim van der Leeden het B-toernooi won bij de kadetten 

en Lara Eleveld het jeugdranglijsttoernooi bij de meisjes pupillen. Tim pakte hiermee een A-licentie 

en Lara een B. Nick van Dijk won het jeugdranglijsttoernooi van Tilburg bij de kadetten en pakte een 

B-licentie. Ivo de Hoop won het jeugdranglijsttoernooi van Assen en pakte een B-licentie. Jorn 
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Woltman won het B-kwalificatietoernooi in Aalsmeer bij de kadetten en hiermee ook een B-licentie. 

Nena en Tim wisten daarnaast de finale van de NJM te halen. 

Trainingen 

De trainingstijden waren in het seizoen 2014 – 2015 als volgt:  

Dag Tijd Groep Trainer 

Maandag 17:15-18:45 Jeugd team 4-9 Jacob ten Have 

 18:45-20:15 Jeugd team 1-3 + extern Jacob ten Have 

 20:30-21:30 Senioren t/m 3e klasse Marcel van Oort 

 20:30-21:45 Senioren hoofdklasse en hoger + jeugd 

landelijk A 

Jacob ten Have 

Dinsdag 18:00-19:15 Jeugd nieuwkomers + niet-competitie 

spelers 

Michiel van Amersfoort 

 19:00-20:15 Jeugd team 6-9 + extra Michiel van Amersfoort 

Peter Miedema 

Woensdag 15:15-16:45 50+-groep Arthur Boerman 

Sean Bakker 

 18:30-20:30 Jeugd team 1-4 + extern Jacob ten Have 

Sean Bakker 

 20:30-21:45 Senioren 2e klasse en hoger Jacob ten Have 

Donderdag 18:30-20:00 Jeugd team 4-9 + extra Wouter Dubois 

 20:30-21:30 Senioren t/m 2e klasse Remco Haring 

 

Verschil t.o.v. vorig jaar is dat Michiel van Amersfoort als nieuwe trainer voor de beginnende jeugd is 

binnengehaald. Remco Haring gaf de training op donderdag. Deze training is voor alle senioren tot en 

met 2e klasse en is vooral bedoeld om de drukke maan- en woensdagen te ontlasten. De 
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bezettingsgraad van de trainingen/tafels was hoog, met name aan het begin van de competities. 

Mede door de goede zorgen van Ad de Ruijter liep ook de 50+-groep het afgelopen jaar weer als een 

trein. Het is leuk om te zien dat de fanatieke spelers uit deze groep ook de weg naar de 

seniorentraining op maandag en donderdag weten te vinden. 

Materiaal 

In augustus 2014 zijn er 4 nieuwe Joola 2000S tafels gekocht. Het streven is om de hele zaal van deze 

tafels te voorzien. Geïnteresseerden voor de oude tafels kunnen zich melden bij de technische 

commissie. Ook zouden we de tafels graag voor een zacht prijsje, inclusief clinics/trainingen, willen 

verkopen aan basisscholen. Het bestuur zoekt nog een coördinator hiervoor. Ook ouders die mogelijk 

de contacten met scholen kunnen regelen zijn welkom. De commissie merkt wel op dat leden 

voorzichtiger en terughoudender moeten zijn met het weghalen en terugzetten van tafels. Een aantal 

tafels zijn hierdoor beschadigd. Afgesproken is dat dit voortaan alleen in overleg met een bestuurslid 

of trainer mag gebeuren. 

 

Stapsgewijs heeft SVE de plastic bal ingevoerd. De landelijke jeugd- en seniorenteams trainen en 

spelen competitie met deze bal sinds het voorjaar 2015. In mei 2015 heeft het hoofdbestuur van de 

NTTB de invoering van de plastic bal herzien. De nieuwe planning is om deze vanaf 1 januari 2016 

voor alle teams in te voeren. http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/hoofdbestuur-herziet-besluit-

invoering-plastic-bal/ 

Vanwege de hogere kosten van de plastic bal spelen de jeugd- en seniorenteams in de afdeling tot 

die tijd met celluloid. Het blijft daarom belangrijk om na het trainen met plastic alle ballen op te 

ruimen. 

Ontwikkelingen 

Halverwege het vorige jaar maakte hoofdtrainer Jacob ten Have bekend voor onbepaalde tijd zijn 

taken bij SVE neer te willen leggen. Een stevige aderlating, maar door het tijdig bekend maken kon er 

http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/hoofdbestuur-herziet-besluit-invoering-plastic-bal/
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/hoofdbestuur-herziet-besluit-invoering-plastic-bal/
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gezocht worden naar een opvolger. Goede hoofdtrainers zijn schaars, maar gelukkig werd er een 

uitstekende opvolger gevonden in de persoon van Maurice Schulte. Ook werden er diverse taken die 

bij Jacob en Wouter lagen verdeeld onder een grotere groep vrijwilligers, maar met name in het 

jeugdwezen blijft er vraag naar handjes. 
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Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat & Digitale zaken 

Jasper Graaff 

Qua competitiewezen heeft SVE een vergelijkbaar jaar gehad als het jaar ervoor. Het eerste team is 

in het voorjaar kampioen geworden en gepromoveerd naar de 2e divisie. Helaas is kopman Mark 

Heemskerk wel overgestapt naar VTV, waardoor de vooruitzichten voor het 1e team minder zijn 

geworden. Daar tegenover staat dat Jacintha ons sinds de Voorjaarscompetitie is komen te 

versterken en zij het dit seizoen uitstekend doet. 

 

De teams van SVE worden in de breedte wel sterker. SVE blijkt, mede door de goede resultaten van 

het eerste team en de uitstekende trainingen van Jacob, een steeds grotere aantrekkingskracht te 

hebben op spelers in de omgeving. Ter vergelijking: 4 jaar geleden speelde ons 6e team nog 4e 

klasse, nu speelt ons 6e team 1e klasse. Dat is voornamelijk te danken aan goede spelers die bij SVE 

zijn komen spelen en de doorstroom van jeugd naar de senioren, zoals Sean, Arthur, Mees en Nena. 

Wat wel jammer is, is dat ik onze leden in de lagere klassen steeds minder aan kan bieden. Veel 

spelers zijn gestopt met competitie of gestopt met tafeltennis en er is weinig nieuwe instroom. 

Daardoor hebben we nu in de reguliere competitie geen enkel team meer lager dan 4e klasse. In de 

Duo hebben we ook maar 1 team in de 6e klasse, waarbij ik de grootste moeite heb voor hen de extra 

speler te vinden die ze hard nodig hebben. 

 

Gedurende het afgelopen verenigingsjaar is de nieuwe site gelanceerd, die werkt als een tierelier. De 

bedoeling is alleen nog om voor minder input minder afhankelijk te worden van mij. Gelukkig heeft 

Erik van der Wurff zich bereid gesteld als redacteur af en toe wat te schrijven voor de site. Daarnaast 

heb ik de competitiespelers aangemoedigd wat vaker een verslagje in te dienen van hun wedstrijden, 

maar dat heeft meestal slechts één of twee weken effect. 
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Jaarverslag Evenementencommissie seizoen 2014/2015 

Jan Bruins 

De evenementencommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: Luc Ackermann, 

Sean Bakker, Marco Lubbers, Bernie Roelofs en Jan Bruins, regelmatig bijgestaan door Jasper Graaff. 

De Evenementencommissie heeft het afgelopen seizoen twee keer officieel vergaderd (en een 

veelvoud hiervan in de wandelgangen).  

De volgende evenementen werden georganiseerd: 

1) Open Utrechtse tafeltenniskampioenschappen, 11e editie 

2) Clubkampioenschappen (winnaar Rogier Kessel) 

3) 2 kaarttoernooitjes  

4) vrienden-/en familietoernooi 

5) WUTTO toernooi (plankentoernooi; winnaar oud SVE’er Max Koopman) 

6) Slottoernooi / clubkampioenschappen dubbel 

7) Zomer Avond Kompetitie. In samenwerking met UTTC en SVO is tijdens de vakantiemaanden 

een Zomer Avond Kompetitie opgezet (vijf avonden). 

8) Er is een begin gemaakt met de organisatie van een uitwisseling met tafeltennissers uit 

Vilnius, Litouwen, die in oktober 2015 gaat plaatsvinden. 
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Jaarverslag Sponsorcommissie 

Ron van der Maarel 

Na het volgen van een introductieworkshop ‘sponsors werven’ ging de sponsorcommissie flink aan 

de slag. Al snel bleek dat het helemaal niet makkelijk is om als eenvoudige pingpongclub je 

toegevoegde sponsorwaarde te bepalen. Verschillende sponsormogelijkheden werden gewogen en 

de conclusie was dat er naast de traditionele opties ook een concreet event moest komen. Dit 

werden de Utrechtse bedrijfskampioenschappen (UBK). Op de website van SVE werd de optie ‘voor 

bedrijven’ aan de menustructuur toegevoegd. Hier staan de diverse sponsormogelijkheden in een 

overzicht.  

Ten behoeve van de UBK werd op zaterdagen geflyerd in winkelcentra, diverse mailings gestuurd, 

onze leveranciers zijn benaderd, de leden werd gevraagd mee te denken, sociale media werden 

ingezet. Het resultaat van deze acties viel eerlijk gezegd tegen, maar uiteindelijk zijn op 11 september 

jl zeven bedrijven de strijd met elkaar aangegaan. Het was een gezellig en geslaagd toernooi. 

Sommige bedrijven wilden niet meedoen aan de UBK maar stonden wel open voor bordsponsoring. 

Zo zien jullie nu vijf sponsorborden in de zaal hangen. 

Leuk te melden is dat onze website vermelding ‘tafeltennis clinic’ een klant gelokt heeft waardoor we 

op 29 september een clinic hebben verzorgd twv € 450.   

Het bruto resultaat van alle sponsoracties was € 2800 met een netto opbrengst van € 1725 

Voor 2015/2016 is het doel om netto € 3000 te realiseren. Uiteraard staan de UBK weer op de kaart 

evenals een aantal netwerk-avonden. De strategie is een gerichte actie richting de werkgevers van 

onze leden, want uiteindelijk is het de gun-factor die sponsoren over de streep trekt.  

Heel veel dank aan alle sponsorcommissie leden voor hun inzet en speciale dank voor Lauri die ons 

op het laatste moment uit de brand geholpen door boodschappen te doen en te koken voor de UBK.  

 


