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Algemene Zaken & Secretariaat  
 

 

Dit is mijn eerste jaarverslag als voorzitter van tafeltennisvereniging SVE. Gelukkig is het een overwegend 

positief verslag, want al met al is 2016/2017 een geweldig jaar geweest voor de vereniging. Een jaar waarin er 

heel veel gebeurd is bij SVE. Veel om trots op te zijn, maar uiteraard zijn er ook dieptepunten en trieste 

gebeurtenissen geweest. In de ochtend van 24 november 2016 werden Anton en ik overvallen door het 

onwerkelijke nieuws dat ons lid en (voormalig) teamgenoot Maarten Uijens in de avond van 23 november was 

overleden. Wij, en velen met ons, belandden de weken daarna in een emotionele rollercoaster. Het gemis van 

Maarten dreunt nog steeds door in onze vereniging. Als je voorzitter wordt houd je er geen rekening mee dat 

dit soort dingen kunnen gebeuren, maar ik ben er trots op hoe wij het verlies van Maarten als vereniging, zo 

goed of kwaad als dat gaat, hebben verwerkt. Als voorzitter vind ik het heel mooi om te zien hoeveel steun 

onze leden aan elkaar hebben in moeilijke tijden. 

 

Gelukkig waren er ook mooie momenten te beleven, veel waar ik persoonlijk erg trots op ben. Ik zal er 

hieronder een aantal benoemen: 

- In augustus 2016 zijn de 87 zonnepanelen geïnstalleerd. In de eerste twaalf maanden hebben deze een 

 vermogen van +- 15 mWh opgewekt, wat een besparing op de energierekening van ongeveer EUR 

 3.000 oplevert. 

- In augustus 2016 heeft SVE voor het eerst subsidie toegewezen gekregen voor een 

 combinatiefunctionaris. Sinds 1 januari 2017 tot 31 juli 2018 geeft onze functionaris (sinds 1 

 september 2017 is dat Timo Bonnet) o.a. gemiddeld zo’n 6 uur per week tafeltennisclinics op 

 basisscholen in Ondiep en Overvecht. 

- Sinds de zomer van 2016 is het op initiatief van Ireen elke dinsdag Ladies Night bij SVE. De trainingen 

 zijn een groot succes en zorgen ervoor dat SVE als geen andere vereniging in staat is vrouwelijke leden 

 te behouden en te werven.  

- In november 2016 is er voor het eerst in jaren een Basisschooltoernooi georganiseerd bij SVE. Er werd 

 gehoopt op zo’n 60 deelnemers, maar het werden er liefst 118. 

- In februari 2017 is SVE verkozen tot Beste Sportvereniging van Utrecht 2016. Een geweldige eer en een 

 beloning voor iedereen die zich inzet voor SVE. 

Het bestuur van TTV SVE bestond in het seizoen 2016-2017 uit: 
 
Voorzitter:   Jasper Graaff 
Secretaris:   Anton Boonen 
Penningmeester:   Lauri Bakker 
Technische zaken:  Wouter Dubois 
Sponsoring & Communicatie: Ron van der Maarel  
 
Het bestuur vergaderde in het seizoen 2016-2017 om de 6 weken in de kantine van TTV SVE aan de 
Loevenhoutsedijk 4 te Utrecht. De vergadering werden genotuleerd door de secretaris.  
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- Na de ALV van vorig jaar is de Vrijwilligerscommissie opgericht. De leden van deze commissie hebben 

 een workshop gevolgd en hebben ervoor gezorgd dat nog meer leden zich in (blijven) zetten als 

 vrijwilliger. 

- In oktober 2016 zijn we in samenwerking met een aantal lokale partners begonnen met een 

 trainingsgroep voor mensen met een beperking. Onder enthousiaste begeleiding van Peter Miedema 

 tafeltennissen er elke dinsdagmiddag ondertussen zo’n 8 (nieuwe) leden. 

- Het 50+ tafeltennis is per oktober 2016 uitgebreid naar de maandagochtend en sinds september 2017 

 naar de vrijdagochtend. Mede door actieve promotie heeft dit geleid tot een behoorlijk aantal nieuwe 

 leden. 

- SVE is het afgelopen jaar gegroeid van 180 naar 230 leden, een unieke prestatie. Wij zijn daarmee 

 goed op weg om de doelstelling van 275 leden in 2020 te halen. 

- De Evenementencommissie organiseerde het afgelopen jaar o.a. een legendarische Playbackshow en 

 een fantastische Hollandse Avond. Twee avonden die we niet snel meer zullen vergeten. Mede door 

 dit soort feesten (en de filmpjes ervan die op social media gretig worden bekeken) is SVE ondertussen 

 bij vrijwel elke tafeltennisser in Nederland bekend als een geweldig gezellige vereniging. De 

 aantrekkingskracht van SVE blijkt ook wel uit het feit dat er recent tafeltennissers uit o.a. Harderwijk, 

 Den Bosch, Rosmalen en Haarlem bij SVE competitie zijn gaan spelen. 

- Tot slot wil ik nog de prestaties van Floris Zur Muhlen en Tim Gras aanhalen. Hun 2e plek in de 

 Landelijke Jeugdcompetitie (met Gabriëlius en coach Jesse) kan zowel een hoogtepunt als een 

 dieptepunt worden genoemd, omdat ze in de finale als favoriet nipt ten onder gingen. Onze 

 toptalenten hebben echter een geweldig jaar gedraaid en zijn ondertussen moeiteloos ingestroomd in 

 de 3e divisie senioren. Daar kunnen we als hele vereniging trots op zijn. 

 

Vooruitblik 2018 en verder 

Als bestuur kijken wij uiteraard vooral naar de toekomst. Er gebeurt veel binnen de vereniging en de prioriteit 

van het bestuur is voornamelijk om de ledengroei en alles wat dat met zich meebrengt in goede banen te 

leiden. Maar we doen uiteraard meer. Hieronder een opsomming van een aantal plannen en ambities voor de 

toekomst. 

- Renovatie van de keuken/bar. De keuken en bar zijn verouderd en toe aan vernieuwing. De planning 

 was om de renovatie afgelopen zomer plaats te laten vinden, maar de aannemers die benaderd zijn 

 bleken niet in staat onze plannen uit te voeren binnen het budget dat wij voor ogen hadden. Op korte 

 termijn zullen we daarom of met een ander plan moeten komen, of moeten beslissen dat het budget 

 omhoog gaat. 

- Toekomstbestendige en energieneutrale accommodatie: Naast de keuken en bar kan er uiteraard nog 

 veel meer verbeterd worden aan onze accommodatie. We kijken daarom al naar mogelijkheden om 

 ons gebouw gasloos en volledig energieneutraal te krijgen. Verder hebben we bij de gemeente 

 voorzichtig geïnformeerd naar de mogelijkheden om ons gebouw uit te breiden, voor het geval dat 

 onze ledengroei bestendig blijkt te zijn en blijft doorzetten. 
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- Installatie narrowcastingsysteem. We hebben al een tijdje de wens beeldschermen op te hangen in de 

 kantine waarmee we onze leden nog beter kunnen informeren. Het plan is om het systeem dit 

 verenigingsjaar daadwerkelijk aan te schaffen. 

- Organisatie NK Rond de Tafel. Wij zijn in overleg met de NTTB om op zaterdag 25 augustus 2018 het 

 eerste officiële NK Rond de Tafel te organiseren. Bij succes moet dit een jaarlijks terugkerend 

 evenement gaan worden. 

- SVE 55 jaar. Op 12 september 2018 bestaat tafeltennisvereniging SVE 55 jaar. Dat laten we uiteraard 

 niet ongemerkt voorbij gaan. We kijken naar de mogelijkheden om rond die datum een Open Dag met 

 feestavond te organiseren, waarbij er officiële pogingen gewaagd kunnen en zullen worden om een 

 aantal  tafeltennisgerelateerde Guinness World Records te verbeteren. Denk jij bijvoorbeeld harder 

 te kunnen smashen dan 116 km/h? Denk je dat jij binnen één minuut, geblinddoekt, vaker dan 27 keer 

 een balletje kan laten stuiteren/hooghouden op je batje? Kan jij binnen de minuut meer dan 7 keer 

 een balletje in een bierpul serveren? Of denk je één van de vele andere records te kunnen verbreken? 

 Ga dan alvast oefenen. 

 

Het belangrijkste is uiteraard dat SVE SVE blijft. Recent hebben we een bijeenkomst gehad met de Rabobank en 

toen werd gevraagd wat het DNA van SVE is. Wat gaat er nou nooit veranderen? Wat mij betreft is de sfeer, de 

gezelligheid en de diversiteit bij SVE ons DNA. Laten we er met z’n allen aan werken dat dit zo blijft en alleen 

maar beter wordt, dat nieuwelingen zich direct welkom voelen en dat zoveel mogelijk mensen onderdeel 

mogen en willen zijn van onze mooie vereniging. 

 

Op naar weer een prachtig jaar. 

 

Jasper Graaff 

Voorzitter 

 

Anton Boonen 

Secretaris 
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Technische Commissie 

 

Competitie 

Zie het uitgebreide verslag wedstrijdsecretaris voor competitieresultaten senioren najaar 2016 en voorjaar 

2017. 

 

In de najaarscompetitie 2016 waren er 7 jeugdteams. Het 1e team kwam opnieuw uit in Landelijk A, met Tim 

Gras, Floris zur Muhlen, Luuk van Amstel en Quinten Broekhof. Met een overtuigende 1e plaats werd, zoals de 

doelstelling was, de Kampioensgroep gehaald. 

 

In de voorjaarscompetitie 2017 waren er 8 teams. SVE 1 ging opnieuw fantastisch en haalde voor eerst in de 

geschiedenis van de club de finale om het landskampioenschap. Daarin hadden zowel SVE als SKF een mooie 

fanschare op de been gebracht. In de thuiswedstrijd had SVE 1 SKF nog verpletterd met 7-3. In deze wedstrijd 

op neutraal terrein lagen de verhoudingen anders. Helaas kwamen onze jongens niet tot hun beste spel, maar 

werd er wel een keurige 2e plek van Nederland gehaald. Met Tim en Floris is de kern van het team behouden 

gebleven. Zij gaan in het najaar 2017 door in de 3e divisie. 

 

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

coach/begeleider heeft, maar het vinden van voldoende coaches blijft een uitdaging. 

 

Toernooien 

Hier een korte (en vanwege de vele SVE’ers overal actief zeker geen volledige) samenvatting van prestaties 

op de belangrijkste toernooien: 

Floris en Tim Nederlands kampioen kadetten dubbelspel. 

Ruben Hofland Nederlands kampioen D-welpen. 

Mooie resultaten in de NJM-finale 

Tim en Floris 3e en 4e bij de kadetten 

Ruben 10e bij de welpen 

Elwin 4e bij de junioren 

Ellin 10e bij de kadetten 

Nena 3e bij Dames enkel NK-B. 

Irene 2e bij Dames dubbel NK-C. 

Berber 3e bij Dames enkel NK-D. 

Tim van der Leeden 2e bij B-ranglijsttoernooi junioren Soest. 

Quinten van Dissel afdelingskampioen midden. 
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Trainingen 

Maurice ging zijn 2e jaar in als hoofdtrainer van SVE. Het is mooi om te zien dat algehele niveau van de 

vereniging blijft stijgen. Deels door nieuwe spelers, maar ook doordat veel leden de weg naar de trainingen 

weten te vinden en daar ook beter van worden. 

 

Een andere belangrijke doelstelling ligt in het opleiden van een nieuwe lichting jeugdspelers. Met de komst van 

Martijn van Spithoven in januari 2017 als combinatiefunctionaris leek dit verzekerd. Helaas leidde de inzet door 

het karakter van de wijken Overvecht en Ondiep nog niet tot veel nieuwe jeugdleden. Wat ook niet meehielp 

was dat Martijn na een half jaar een andere baan krijg en we opzoek moesten naar een nieuwe 

combinatiefunctionaris. De afgelopen 2 jaar is het aantal jeugdleden teruggelopen van bijna 50 naar 30. Ook is 

er een groot gat ontstaan tussen het niveau van de eerste 4 jeugdteams en de rest van de jeugd. Er ligt nog een 

grote opgave bij de werving en behoud van jeugdleden. 

 

Door de goede zorgen van Ad de Ruijter liep de 50+-groep het afgelopen jaar weer als een trein. Er werd 

uitgebreid naar de maandagochtend. 

 

Ook is SVE gestart met een paragroep en damestraining op de dinsdag. Dit past uitstekend binnen de ambitie 

om tafeltennis voor iedereen binnen de vereniging te faciliteren. Dames en gehandicapten zijn daarbij 

belangrijke doelgroepen. Als bestuur zijn we blij dat dit naast nieuwe leden en ook veel positieve energie 

oplevert. 

 

Materiaal 

De belangrijkste ontwikkelingen: 

Overstap naar SportEurope als materiaalleverancier. SVE-leden krijgen 20% korting. 

Overstap naar een nieuwe tenue van Adidas. Niet het goedkoopste merk, maar wel een prachtig shirt. Met 

trainingspakken en hoodies biedt het bovendien mogelijkheden om SVE nog veel meer uit te stralen. 

Het bleef het hele jaar zoeken naar de juiste plastic trainingsbal. Voor de wedstrijdballen zijn we overgestapt 

naar Hanno. Sinds enkele maanden spelen de 50+ groepen met de oranje celluloid bal. Deze zijn goedkoper en 

worden door de 50+-groepen zelf beheerd. Ze zijn bovendien ook geschikt voor Ultimate. 

 

Ontwikkelingen 

Tot slot nog een aantal speerpunten voor het huidige seizoen: 

Traditioneel waren de trainingen in september weer druk. Als SVE verder wil groeien moeten de trainingen in 

de toekomst hierop aangepast worden. Ideeën voor de inrichting hiervoor en meedenken met de TC zijn altijd 

welkom. 

Het trainingsaanbod/openingstijden worden verder uitgebreid: 

3e tot 5e klasse training erbij op de maandagavond. 

Talenttraining voor een kleine groep jeugdspelers. 
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50+ vrij spelen op vrijdag. 

Trainers opleiden. Er worden wekelijks veel trainingen gegeven. Dit vraagt om voldoende gekwalificeerde 

trainers. Gelukkig verkeert SVE in de situatie dat trainers onder de eigen leden gezocht én gevonden kunnen 

worden. Dit scheelt in de kosten bij het inhuren van een externe trainer. Nu we dit seizoen veel nieuwe trainers 

hebben is het belangrijk om ze op het juiste niveau te krijgen. Dit willen we doen met begeleiding door onze 

ervaren trainers en door te stimuleren dat ze een trainerscursus gaan volgen. Ideeën en ‘handjes’ zijn 

hierbij welkom. 

Timo Bonnet is per 1 september begonnen als de nieuwe combinatiefunctionaris. 

 

 

Wouter Dubois 

Bestuurslid Technische Commissie 
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Wedstrijdsecretariaat 

Het (senioren) wedstrijdsecretariaat is halverwege afgelopen seizoen van Jasper Graaff naar Folkert Schuurman 

overgegaan. Uiteraard wordt als eerste Jasper bedankt voor het beheren van het wedstrijdsecretariaat de 

afgelopen jaren. 

Allereerst een overzicht van de verdeling van de senioren teams in de beide competities: 

  

 

Teams landelijk najaar 2016: 

2e divisie heren: 1 team 

1e divisie dames:    1 team 

2e divisie dames:    2 teams 

 

Teams reguliere competitie najaar 2016 

Hoofdklasse:  3 teams 

1e klasse:  1 team 

2e klasse:  2 teams 

3e klasse:  2 teams 

4e klasse:  1 team 

5e klasse:  1 team 

 

Teams duo competitie najaar 2016 

1e klasse:  1 team 

3e klasse:  1 team 

4e klasse:  3 teams 

5e klasse:  1 team 

6e klasse:  1 team 

 

Totaal 21 teams najaar 2016 

 

 

Teams landelijk voorjaar2017 

3e divisie heren: 3 teams 

1e divisie dames:    1 team 

2e divisie dames:    2 teams 
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Teams reguliere competitie voorjaar 2017 

Hoofdklasse:  1 team 

1e klasse:  1 team 

2e klasse:  2 teams 

3e klasse:  3 teams 

4e klasse:  3 teams 

5e klasse:  1 team 

 

Teams duo competitie voorjaar 2017 

Hoofdklasse:  1 team 

1e klasse:  2 teams 

3e klasse:  2 teams 

4e klasse:  2 teams 

5e klasse:  1 team 

6e klasse:  1 team 

 

Totaal 26 teams voorjaar 2017 

  

Er zijn 5 teams bijgekomen, onder andere door het opgaan van Douwe Egberts in SVE (2 teams extra), maar 

ook is de interesse voor de duo competitie wederom (2 teams extra) toegenomen.   

 

De teams zitten over de alle klassen verdeeld, de grootste verschuiving zit in de Hoofdklasse en 3de divisie, dit 

komt uiteraard door promotie. Het is wel de bedoeling dat SVE de komende seizoenen altijd met meerdere 

teams aan de landelijke competitie kan (blijven) deelnemen. 

 

Punt van zorg is wel dat de accommodatie een verdere groei van competitieteams eigenkijk niet aankan.  Op de 

vrijdagavond is de hele zaal bezet maar op dinsdagavond is er nog wel (wat) ruimte in de zaal. Er zal moeten 

worden gekeken hoe dit opgelost kan worden, een uitbreiding van de accommodatie zal niet op korte termijn 

kunnen worden verwacht. 

 

De deelname aan de bekercompetitie in het voorjaar van 2017 is ongekend, SVE had het grootste aantal teams 

van alle verenigingen (9 teams) , en ook waren het niet alleen SVE-spelers in de teams. Ondanks deze grotere 

belangstelling is helaas het resultaat van het jaar ervoor (finale) niet gehaald, de halve finale was dit jaar het 

eindstation. 

 

Folkert Schuurman 

Wedstrijdsecretaris 
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Sponsorcommissie 

Sponsoring blijft stabiel. Bijgaand een kort verslag over afgelopen seizoen. 

 

De bedrijven die ons steunden hebben afgelopen seizoen gezorgd voor een netto financiële bijdrage van  

€ 3519. Vorig jaar was dat € 3635. Een vergelijkbaar resultaat dus. Er komen enkele sponsoren bij en enkelen 

zeggen de samenwerking op. Met onze sponsor Xtandit, die onze prachtige flyers drukt, is een 3 jaar contract 

afgesloten. De belangrijkste actie voor komend jaar is dat we ons richten op interne communicatie via een 

zogenaamd narrow casting systeem, ofwel monitoren in de kantine. Naast dat we de interne communicatie 

verbeteren hopen we hiermee interessanter te worden voor sponsoren. 

 

Afgelopen jaar werden we gesteund door:   

Bison bowling    Bord en deelname toernooi 

Makro - onze barleverancier  Bord   

Continu - uitzendburo techniek  Deelname toernooi 2 teams 

Interwork - uitzendburo   Deelname toernooi  

Eurocult - reisburo van Jan en Tom  Bord  

Xtandit – kopieermachines  Bord, toernooi, clinic met 20 mensen en gratis printwerk 

Van Diepen- advocaten   Bord  

Warme vloeren – bedrijf van Eddie Bord en sponsoring artiestenavond €500 (Eddie bedankt!) 

McDonalds Maarssen   Bord 

Newsolar    Bord 

Garage Kuilenburg   Vermelding website 

Derrick     Bord (inmiddels gestopt) 

Lichtdivisie (LED verlichting)  Bord (stopt per 1 jan 18) 

 

Vrijdagavond 1 september jl werd voor de 3e keer de Bedrijfskampioenschappen gehouden. 

De 28 deelnemers waren fanatiek en het was zeer gezellig. Wel gaan we komend seizoen een andere datum 
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prikken omdat begin september te kort na de vakantie valt en veel mensen al iets hebben dat weekend.  

Sponsoren vinden blijft echter moeilijk. Op de ledenoproep om hun werkgever te enthousiasmeren is geen 

enkele reactie gekomen….. Vandaar bij deze nogmaals:  

  

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. 

 

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

 

Ron van der Maarel 

Bestuurslid Sponsoring 
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Evenementencommissie 

De Evenementencommissie bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen: Luc Ackermann 

(tussentijds afgetreden), Sean Bakker (tussentijds afgetreden), Laura Daatzelaar (tussentijds toegetreden), 

Amber van Dorp, Marco Lubbers, Bernie Roelofs, Timeas Schim van der Loeff en Jan Bruins, regelmatig 

bijgestaan door Jasper Graaff en hieronder in het overzicht vermelde (en niet vermelde) leden .  

 

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

in de wandelgangen).  

 

De volgende evenementen werden georganiseerd: 

Juli, augustus:  Zomeravondcompetitie (ZAK), 2e editie; 5 avonden tafeltennis in samenwerking met UTTC en 

  SVO, waarvan 2 avonden bij SVE 

 

19/8 en 2/9:  Bedrijventoernooien (sponsors); in samenwerking met Ron van der Maarel 

 

3/9:   Open Dag. Voor leden en niet leden. 

 

10/9 en 11/9:  Open Utrechtse tafeltenniskampioenschappen senioren, 13e editie en jeugd, 2e editie. 

  Inmiddels heeft dit toernooi bij de senioren een dusdanige bekendheid opgebouwd dat het 

  nauwelijks nog nodig is om aan werving te doen. Ook de aantrekkingskracht op (sub)toppers 

  tot ver buiten onze regio is groot. Bij de jeugd is het lastiger deelnemers te werven. Winnaar 

  werd ex-SVE’er John van Spengen. 

 

12/11:  Playbackshow in samenwerking met Remco Haring: Feestavond na landelijke competitie. 

  Deze avonden (Super Saturdays) blijken duidelijk in een behoefte te voorzien en trekken ook 

  veel mensen van andere verenigingen, zeker wanneer na de wedstrijden een speciaal  

  evenement georganiseerd wordt. 

 

10/12:  Clubkampioenschappen. Record aantal deelnemers van 48 bij de senioren en 21 bij de jeugd. 

  Rogier Kessel prolongeerde zijn titel bij de senioren; bij de jeugd werd Floris zur Mühlen 

  kampioen. 

 

14/1:  USVE Open Dubbeltoernooi; in samenwerking met US uit Amsterdam die geen zaal ter  

  beschikking had. 

 

5/3:  Open Dag, georganiseerd door het bestuur ter gelegenheid van de verkiezing tot  
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  Sportvereniging van het jaar van de stad Utrecht 

 

1/4 en 15/4  (Ladies Night) en 15/4 (Hollandse Avond in samenwerking met Eddie Loffeld): Feestavonden 

  na de landelijke competitie.  

 

7/4:  Bowlingavond in Bison Bowling in samenwerking met Yusra Almudhafar 

 

6/5:    Open Ultimate toernooi (georganiseerd door Jasper Graaff) + Pokertoernooi. Mede door de 

  combinatie van deze toernooien waren er ook redelijk wat externe deelnemers aan het 

  pokertoernooi. 

 

20/5:  Uitwisseling met ttv Huizen, 3e editie. Opkomst van SVE kant was matig. Vandaar dat  

  besloten is tot een andere opzet. 

 

10/6:  Slottoernooi / Clubkampioenschappen dubbel / feestavond 

 

17/6:  Nederlandse Kampioenschappen Ultimate (georganiseerd door Jesse Oostveen en Rob  

  Seldenrijk). 

 

Jan Bruins 

Timeas Schim van der Loeff 


