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Algemene Zaken 2015/16  
 

SVE heeft een mooi jaar meegemaakt. Er is te veel gebeurd om op te noemen dus ik beperk me tot de 

hoofdlijnen. 

 

Investeren in duurzaamheid 

Financieel gezien gaat het nog steeds goed (kleine winst) en ook dit jaar hebben we een deel van ons geld 

geïnvesteerd in duurzaamheid: zonnepanelen. Ter illustratie, tijdens de OU waarbij alle apparaten in het 

gebouw aan stonden, liep onze meter zelfs terug! Als het goed is verdienen we deze investering in ongeveer 8 

jaar terug en wat daarna nog aan energie wordt opgewekt is pure winst.  

 

Ledenaantal 

Het ledental van SVE is zoals gezegd redelijk gestegen naar 185 (+18) op 1-7-2016. Inmiddels is de teller een 

stuk hoger mede dankzij een zeer geslaagde Open Dag! Gezien de daling van het aantal leden in heel 

Nederland is dat een positief gegeven. Ook dit jaar is het aantal afmeldingen wel fors (28); dit blijft een grote 

uitdaging voor SVE maar er wordt hard aan gewerkt. De grote toestroom van leden (46) heeft vooral plaats 

gevonden bij de 'gewone' senioren (+19). Bij de jeugd (-3) en de 50-plussers (+2) is het aantal nagenoeg gelijk 

gebleven. Om deze groepen te laten groeien hebben een basisscholen-plan opgesteld waarbij Jacob de kar gaat 

trekken. Hopelijk zorgt dit voor een nieuwe impuls aan jeugdleden. Wat betreft de 50-plussers, ook hier zijn 

plannen om een extra dagdeel te gaan spelen en daar meer nieuwe leden mee binnen te halen.  

 

Visie SVE 2020 

Op bestuurlijk niveau zijn we bezig om een nieuwe weg in slaan. Een weg die moet leiden tot 

de groei van het ledental, plezier en betrokkenheid. Na verschillende cursussen en hei-sessies zijn we als 

bestuur tot de conclusie gekomen dat we SVE naar een hoger niveau kunnen en willen tillen. Niet dat het slecht 

gaat met SVE, integendeel zelfs, maar er zit meer potentie in deze mooie club. Onze doelen zijn ambitieus maar 

zeker niet onhaalbaar: 100 leden erbij in 2020 en al deze leden voelen zich betrokken en dragen hun steentje 

bij aan SVE.  
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Voorheen was het zo dat het bestuur voornamelijk bezig was met brandjes blussen en niet met vooruit kijken. 

Daar willen we verandering in brengen door de organisatie te veranderen. In een nieuwe organisatie met 

meerdere commissies zal de taakverdeling duidelijker en beter worden verdeeld. Elke commissie zal zelf zijn 

eigen beleidsplan opstellen en deze proberen na te streven. Op deze manier proberen we alle taken binnen 

SVE duidelijk te omschrijven en onder te brengen bij een van de commissies. Vervolgens kunnen de taken dan 

eerlijker worden verdeeld onder alle vrijwilligers. Daarbij is ieders steun en input dus van essentieel belang, 

want SVE is een club voor en door alle leden. 

 

 
Arno Luc Ackermann (voorzitter) 
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Secretariaat 2015/16  

Het bestuur van TTV SVE bestond in het seizoen 2015-2016 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 

Sponsoring & Marketing:  Ron van der Maarel 

 

Het bestuur vergaderde in het seizoen 2015-2016 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 2015-2016 aan de orde geweest: 

- Deelname aan de bijeenkomsten Besturen met Visie. Hiermee werd een eerste stap gezet met de 

bestuurlijke reorganisatie van SVE.  

- ALV NTTB Midden op 25 mei 2016 SC ‘t Gooi (De voorzitter en secretaris zijn hierbij aanwezig geweest). 

 

Anton Boonen (secretaris) 
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Technische Zaken 2015/16  
 

 
Competitie 

Zie verslag wedstrijdsecretaris voor competitieresultaten senioren najaar 2015 en voorjaar 2016. 

 

In de najaarscompetitie 2015 waren er 7 jeugdteams. Het eerste team kwam opnieuw uit in Landelijk A, met 

Nena, Mees, Tim vdL, Floris en de overgekomen Luuk van Amstel. Op gepaste afstand van de latere 

landskampioen Litac wist SVE zich als nummer 2 weer te plaatsen voor de kampioenspoule. Kampioenschappen 

waren er voor SVE 3 (3
e
 klasse met Joost, Giovanni, Anton en Stein) en SVE 6 (algeheel kampioen in de 

starterscompetitie met Jonas, Gerald en Sebastian). 

 

In de voorjaarscompetitie 2015 waren er 7 teams. Het eerste team speelde Kampioenspoule en streed met 7 

andere teams om het kampioenschap van Nederland. De play-offs werden niet gehaald, mede omdat kopman 

Mees koos voor 3
e
 divisie. Daartegenover stond de komst van talent Tim Gras. Uiteindelijk werd SVE 6

e
 van 

Nederland. Naast SVE 1 speelden ook SVE 2 (B) en SVE 3 (C) in de landelijke competitie. SVE 5 (Julius, Ruben en 

Max) werd kampioen in de 4
e
 klasse. 

 

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

coach/begeleider heeft, maar dit kan absoluut beter! 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. 

 

Toernooien 

Hier een korte samenvatting van prestaties op de belangrijkste jeugdtoernooien, de Nationale Jeugd 

Meerkampen (NJM) en Ranglijsttoernooien. 

 

- Floris won het A-toernooi in Den Haag bij de pupillen. 

- Hans haalde een B-licentie door de kwartfinale van de NJM te bereiken. 
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- Floris werd 2
e
 bij de NJK-A bij de pupillen. 

- Joost en Lara wonnen een B-licentie door de Ranglijstfinale te winnen. 

- Julius wist als welp van eigen kweek verrassend de NJM finale te halen, waarin hij verdienstelijk 9
e
 

werd. Floris toonde aan de pupillen volledig ontgroeid te zijn en won afgetekend het toernooi. Ook 

Ellin (6
e
 meisjes pupillen), Elwin (1

e
 jongens kadetten), Tim G (5

e
 jongens kadetten) en Sander van Buul 

(6
e
 jongens kadetten) waren actief op de NJM. 

- Tobias en Hans wonnen het B-kwalificatietoernooi in Aalsmeer bij de kadetten en hiermee een B-

licentie voor het seizoen 2016-2017.  
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Trainingen 

De trainingstijden waren in het seizoen 2015 – 2016 als volgt:  

Dag Tijd Groep Trainer 

Maandag 17:15-18:45 Jeugd team 4-7 Maurice Schulte 

 18:45-20:15 Jeugd team 1-3 + extern Maurice Schulte 

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

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

A 

Maurice Schulte 

Dinsdag 18:00-19:15 Jeugd nieuwkomers + niet-competitie spelers Michiel van Amersfoort 

 19:00-20:15 Jeugd team 4-7 + extra Michiel van Amersfoort 

Peter Miedema 

Woensdag 15:00-17:00 50+-groep Jacintha de Hoop 

Sean Bakker 

 18:15-20:15 Jeugd team 1-4 + extern Maurice Schulte  

Sean Bakker 

 20:30-21:45 Senioren 2
e
 klasse en hoger Maurice Schulte 

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

 20:30-21:30 Senioren t/m 2
e
 klasse Jan Mulder 

 

Maurice is dit seizoen aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer van SVE. Zijn belangrijkste taken zijn om het 

algehele niveau van de vereniging verder te verhogen en een nieuwe lichting jeugdspelers op te leiden. 

 

Halverwege het seizoen is SVE gestart met een toptraining op maandag van 18:45 tot 20:15. Hiermee willen we 

ook de groep spelers van 3
e
 divisie en hoger meer én gerichter bedienen. Ook de jeugdspelers van het 1

e
 team 

trainen met deze groep mee. Deze trainingsgroep staat nadrukkelijk ook open voor spelers van buitenaf, zodat 

we SVE nog beter op de kaart kunnen zetten. 

 

Door een kleine terugloop in het aantal jeugdspelers ontstond er ruimte voor de toptraining in bovenstaand 
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schema. Bijkomend voordeel is dat hierdoor de trainingen van 20:30 uur ontlast werden.  

 

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. Halverwege is Clemens Aarendonk erbij gekomen als trainer in plaats van Jacintha. 

 

Materiaal 

Aan het eind van het seizoen zijn wederom 4 nieuwe Joola 2000-S tafels aangeschaft. Hierdoor hebben we nu 

op 1 tafel na overal dezelfde tafel in de zaal staan. Naar verwachting wordt deze tafel begin 2017 vervangen, 

zodat de zaal er nog strakker bij staat. 

 

Ontwikkelingen 

Met ingang van het seizoen 2016-2017 is SVE gestart met een speciale damestraining op de dinsdagavond. Dit 

past uitstekend binnen de ambitie van SVE om tafeltennis voor iedereen binnen de vereniging te faciliteren. 

Dames zijn daarbij één van de doelgroepen. De training wordt gegeven door Irene Aangeenbrug. 

 

SVE gaat overstappen op een nieuwe tenue. Het oude is niet meer leverbaar en werd niet door iedereen even 

modieus bevonden. De dames zijn in het seizoen 2015-2016 al overgestapt op Adidas. Nu volgt de rest van de 

vereniging. Naast shirts zijn er ook broekjes, trainingspakken en hoodies te bestellen. Verwachtte levering is 

oktober 2016. 

Traditioneel waren ook nu de trainingen in september weer druk. Als SVE 100 leden wil groeien moeten de 

trainingen in de toekomst hierop aangepast worden. Ideeën voor de inrichting hiervoor en meedenken met de 

TC zijn altijd welkom. 

 

 

Wouter Dubois 
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Wedstrijdsecretariaat 2015/16  

 

Dat het goed gaat met de vereniging en dat het ledenaantal groeit blijkt ook in de competitie. Jarenlang had 

SVE tussen de 70 en 80 competitiespelers. In 2014 groeide dat al naar 85, maar in 2016 gaat het echt hard. In 

de Voorjaarscompetitie kwamen we met 95 competitiespelers voor de dag, dit Najaar zelfs 106! Positief is dat 

de groei niet alleen op het subtopniveau Hoofdklasse/1
e
 niveau plaatsvindt, maar nu ook weer op het niveau 

4
e
/5

e
/6

e
 klasse. Daardoor kunnen we nieuwkomers meer bieden. 

 

Aandachtspunt is de jeugd. De groei van de vereniging zet zich niet door naar de jeugd. SVE profiteert van het 

hoge niveau en de goede faciliteiten bij SVE, daardoor trekt veel jeugd van andere verenigingen naar SVE. De 

eigen aanwas uit Utrecht is echter zeer beperkt en dat bedreigt de continuïteit van de vereniging. Reden voor 

het bestuur om een aantal initiatieven op te starten, zoals het Basisscholentoernooi dat dit jaar voor het eerst 

georganiseerd wordt op 2 november.  

 

Resultaten hoogste teams 

Heren 1 handhaafde zich, ondanks het vertrek van kopman Mark Heemskerk, zowel in het najaar als het 

voorjaar knap in de 2
e
 divisie. Dames 1 wist in de Voorjaarscompetitie kampioen te worden in de 2

e
 divisie en 

mag komend seizoen uitkomen in de 1
e
 divisie. Het is voor het eerst sinds 2004 dat een damesteam van SVE op 

dat niveau uitkomt, daar zijn we trots op! Jeugd 1 wist zich weer voor de Kampioenspoule te plaatsen, maar 

daarin helaas geen potten te breken. 

 

Ook de subtop bij SVE wordt steeds breder. Dit seizoen hebben we drie teams in de twee Hoofdklasse poules, 

die bovendien alle drie bovenin mee kunnen draaien. De wens is nadrukkelijk om van SVE 2 op niet al te lange 

termijn een team te maken dat steady mee kan draaien in de 3
e
 divisie, om de Super Saturday bij SVE te 

behouden en te versterken. 
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Positief is dat iedereen bij SVE op het niveau kan spelen waar hij/zij thuishoort. Wij kunnen nieuwelingen van 

elk niveau in een team plaatsen en spelers die het goed doen kunnen makkelijk doorstromen naar een hoger 

niveau.   

 

DUO de toekomst? 

De verwachting is dat de DUO-competitie steeds groter zal worden. Bij SVE groeit het aantal DUO teams 

langzaam, maar bij andere verenigingen gaat het erg hard. Vanuit de bond zijn er zelfs plannen om in de 

afdelingen helemaal over te stappen op DUO, met name omdat veel spelers en ook ouders van jeugdleden de 

speelduur van de wedstrijden te lang vinden. Bij veel andere spelers is de weerstand tegen DUO echter groot. 

Ze vrezen, al dan niet terecht, voor minder gezelligheid als je met vier spelers bent in plaats van zes.  

 

Voordat het zover komt moeten er ook logistieke problemen overwonnen worden. Als iedereen overgaat op 

DUO zijn er veel meer tafels of meer competitieavonden nodig en voor sommige verenigingen is dat simpelweg 

niet mogelijk. 

 

 

Jasper Graaff (Wedstrijdsecretaris) 
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Sponsorcommissie 2015/16  

Vrijdagavond 2 september jl werd voor de 2
e
 keer de Bedrijfskampioenschappen gehouden en daarmee tevens 

het 2
e
 sponsorjaar afgesloten. Bijgaand een kort verslag. 

De bedrijven die ons steunden hebben afgelopen boekjaar gezorgd voor een netto financiële bijdrage leveren 

van € 3635. Het gestelde doel was € 2500. Een heel mooi resultaat dat mede te danken was aan een mooie 

deal met onze LED lichtleverancier. En Xtandit heeft ons gesteund door gratis ons drukwerk te verzorgen.  

SVE gaat het komende seizoen in met 9 sponsoren:  

 

Bison bowling    Bord en deelname toernooi 

Newsolar zonnepanelen   Bord 

Makro - onze barleverancier  Bord   

Continu - uitzendbureau techniek  Deelname toernooi 2 teams 

Interwork - uitzendbureau  Deelname toernooi en een tafel gekocht 

Eurocult - reisbureau van Jan en Tom Bord en deelname toernooi 

Xtandit – kopieermachines  Bord, toernooi, clinic met 4 teams en gratis printwerk 

Van Diepen- advocaten   Bord en toernooi 1 team 

Lichtdivisie – LED leverancier  Bord 

 

Discotheek Derrick heeft nog niet gereageerd en vers van de pers heeft ook onze Eddie een bord gereserveerd 

tbv zijn vloerverwarming bedrijf. 

De bedrijfskampioenschappen waren een groot succes. De sfeer was super en er hebben zich zelfs potentiele 

leden aangemeld. Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd en met name Lauri voor het lekkere eten. 

Inmiddels is duidelijk dat het aantrekken van SVE sponsoren enkel gaat op basis van gunning. We moeten het 

hebben van leden die hun werkgever of hun netwerk motiveren ons te steunen.   

Zo heeft Yusra ons bij Bison naar binnen geloodst en heeft Ruben zijn werkgever Xtandit enthousiast gemaakt. 

Top! 

 

Aan alle leden bij deze dus 2 oproepen:  
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1. Praat eens met je werkgever over het steunen van SVE en regel een afspraak voor me.  

Ik doe de rest  

2. Ik zoek nog 1 of 2 leden die de sponsorcommissie willen versterken. Je taak is dan het gericht benaderen 

van je netwerk en de werkgevers van onze leden. 

 

Met jullie hulp erbij leggen we de lat weer wat hoger en gaan we voor een netto bijdrage van € 3500.  

En als we een grote investering gaan doen dan maken we er € 5000 van. 

Dank aan iedereen die op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen.       

 

 

Ron van der Maarel 
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Evenementencommissie 2015/16  

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

Bakker, Amber van Dorp (tussentijds toegetreden), Marco Lubbers, Bernie Roelofs, Timeas Schim van der Loeff 

en Jan Bruins, regelmatig bijgestaan door Jasper Graaff, Remco Haring en Ron van der Maarel. 

De Evenementencommissie heeft het afgelopen seizoen vijf keer officieel vergaderd (en een veelvoud hiervan 

in de wandelgangen).  

 

De volgende evenementen werden georganiseerd: 

 Sponsortoernooi 

 Open Utrechtse tafeltenniskampioenschappen, 12
e
 editie 

 Clubkampioenschappen 

 Kaarttoernooi  

 Gastentoernooi (vrienden-/en familietoernooi) 

 Activiteiten tijdens de thuiswedstrijden van de landelijke teams in de voorjaarscompetitie (met als 

sluitstuk een feestavond met pubquiz) 

 WUTTO toernooi (plankentoernooi) 

 Slottoernooi / clubkampioenschappen dubbel / feest 

 Uitwisseling met ttv Huizen 

 Ultimate toernooi (tafeltennissen op 4 aaneengeschoven tafels) 

 Zomer Avond Kompetitie. In samenwerking met UTTC en SVO heeft tijdens de vakantiemaanden voor 

de tweede maal een Zomer Avond Kompetitie plaatsgevonden (vijf avonden). 

 

Jan Bruins 


