TAFELTENNIS VERENIGING SVE 2017-2018
Jaarverslagen

Algemene Zaken & Secretariaat
Het bestuur van TTV SVE bestond in het seizoen 2017-2018 uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Technische zaken:
Sponsoring & Communicatie:
Vrijwilligerszaken:

Jasper Graaff
Anton Boonen
Lauri Bakker
Wouter Dubois
Ron van der Maarel
Melanie van Berkum

Het bestuur vergaderde in het seizoen 2017-2018 om de 6 weken in de kantine van TTV SVE aan de
Loevenhoutsedijk 4 te Utrecht. De vergadering werden genotuleerd door de secretaris.
Het tafeltennisseizoen 2017-2018 zit er alweer enige tijd op. Daarmee is ook mijn eerste termijn als voorzitter
voorbij. Het is een prachtige twee jaar geweest met veel hoogtepunten. Ondanks dat ik het erg druk heb met
twee kleine kinderen thuis, heb ik het gevoel dat ik nog niet klaar ben als voorzitter van SVE. Daarom heb ik
besloten mij herkiesbaar te stellen voor nog eens twee jaar.

Terugblik 2017-2018
Het afgelopen seizoen kende een aantal echte hoogtepunten, maar ook wat mindere zaken. We zijn als
vereniging weer heel druk geweest om ons op de kaart te zetten. Samen met de combinatiefunctionaris
hebben we hard ons best gedaan nieuwe leden te werven, met nadruk op jeugd en 50+. Helaas wil het qua
jeugd maar niet lukken. Aan het einde van het seizoen kwamen er weliswaar wat jeugdleden bij, maar
terugkerend probleem is dat we kinderen nauwelijks voor langere tijd weten te boeien/binden. Helaas een
probleem waar bijna alle tafeltennisverenigingen mee kampen. En niet alleen tafeltennisverenigingen, vele
sporten kampen met teruglopende ledenaantallen. Gelukkig doen we doen het als vereniging qua werving wel
fantastisch onder volwassenen en 50 plussers. In het voorjaar waren we zelfs even de grootste vereniging van
Nederland. We merken echter ook dat er nog een groot verloop is. Op zich logisch; als je heel veel nieuwe
leden weet te werven dan krijg je automatisch ook meer opzeggingen. Mensen die bij nader inzien tafeltennis
als sport toch niet zo leuk vinden. We merken bovendien nu dat de echt grote groei eruit is. Zoveel nieuwe
leden als we de afgelopen twee jaar mochten verwelkomen, krijgen we nu niet meer. Dat heeft wellicht te
maken met het feit dat ik niet meer heel actief ben met de website. Ik heb daar de tijd niet meer voor en
helaas is er geen vervanger gevonden. Ook op social media zijn we daardoor wat minder actief. Facebook heeft
bovendien het één en ander veranderd, waardoor berichten van onze pagina door minder mensen worden
gezien. Dat scheelt veel gratis reclame. Zaak dus om te consolideren, bestaande leden te boeien en binden en
nieuwe manieren te vinden om ons bereik te vergroten.

Ondersteuning Rabobank
Hét hoogtepunt van het verenigingsjaar was voor mij de deal met Rabobank. Drie jaar lang ondersteunen ze
ons zowel financieel als met raad en daad. De handtekeningen werden uiteindelijk in mei gezet, na een lange
aanloop. Rabobank is een partner die als één van de weinigen echt investeert in lokale verenigingen.
Verenigingen die zo’n belangrijke rol spelen in de maatschappij. Met Rabobank hebben we de afgelopen
maanden een succesvol traject doorlopen om onze vrijwilligersorganisatie beter neer te zetten. Dit traject
kwam op het perfecte moment, na twee jaar van grote groei en veranderingen binnen de vereniging. We
hebben een aantal commissies een stuk sterker neer weten te zetten en een behoorlijk aantal nieuwe
vrijwilligers weten te binden. Al met al ben ik supertrots dat we Rabobank hebben weten te overtuigen dat wij
het waard zijn ondersteund te worden. Ik kijk erg uit naar de verdere samenwerking.
Was het dan allemaal geweldig bij SVE het afgelopen seizoen? Nee, natuurlijk niet. Zo hebben we geprobeerd
om een trainingsgroep op te zetten voor ‘Headis’, wat grandioos mislukte. Ook is de subsidie voor de
combinatiefunctionaris afgelopen en kwamen we eigenlijk niet in aanmerking voor verlenging, omdat de inzet
van onze functionaris niet goed is bevallen bij de gymdocenten. Daarnaast vind ik het persoonlijk jammer dat
we talenten als Floris en Tim niet langer hebben kunnen binden, na jaren investeren in hun ontwikkeling. En tot
slot baal ik er erg van dat we een klein financieel verlies noteren, omdat er zoveel clubkleding ‘verdwenen’ is.
Daarover meer bij het bespreken van de cijfers.

Hoogtepunten op een rij
- Deal met Rabobank. Drie jaar lang 6.000 euro per jaar én ondersteuning met raad en daad.
- Tweede jaar op rij vereniging met de meeste nieuwe leden van Nederland. Winnaar ‘Ledenwerfprijs NTTB’.
- Presentatie gegeven op verenigingscongres NTTB over de successen van SVE.
- Heren 1 2e in poule 2e divisie. Beste resultaat SVE in vele jaren.
- Nieuw record van 280 leden (nu weer gedaald naar 254). Tijdelijk grootste vereniging van Nederland.
- Ontzettend geslaagd fietsweekend voor onze leden in Duitsland.
- Introductie Club App en Club Manager.

De toekomst
Genoeg over de plannen van het afgelopen seizoen. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Uiteraard gaan we
ons best doen de ontwikkeling van de vereniging op sportief, financieel en organisatorisch gebied voort te
zetten. We hebben daarin grote stappen gemaakt en ik twijfel er niet over dat we nog verder gaan komen. Het
belangrijkste voor de komende twee jaar vind ik echter investeren in ons gebouw. Degenen die de
jaarrekeningen van stichting TTP en SVE hebben bestudeerd is het waarschijnlijk al opgevallen: we hebben een
hartstikke mooi bedrag op de spaarrekening staan! Daarnaast is er zoals de financiën er nu voorstaan per jaar
ruimte om 15.000-20.000 euro te investeren.

Ons gebouw staat er nu bijna dertig jaar en is op bepaalde punten hard aan renovatie toe. Bovenaan de
wensenlijst staan een nieuwe keuken en bar en de wens voor extra opslagruimte. Hoe mooi zou het echter zijn
als we de komende twee jaar ook de kantine en de entree kunnen aanpakken en wellicht zelfs de buitenkant
van het gebouw? Op 31 oktober 2018 is een eerste aanzet gegeven om met plannen te komen. Een werkgroep
is samengekomen om een aantal zaken te bespreken. Ook is Rabobank gevraagd wat er mogelijk is qua
ondersteuning met raad en daad. Wordt vervolgd!

Jasper Graaff (Voorzitter SVE)
Anton Boonen (Secretaris SVE)

Technische Commissie
Competitie
Zie verslag wedstrijdsecretaris voor competitieresultaten senioren najaar 2017 en voorjaar 2018.

In de najaarscompetitie 2017 waren er 7 jeugdteams. Het (nieuwe) 1e team kwam opnieuw uit in Landelijk A,
met Nick van Dijk, Manuel Rincon, Charlotte van Raadshooven en Tim van der Leeden.
In de voorjaarscompetitie 2018 waren er 5 teams. Door het vertrek van Nick en Charlotte werd de Landelijk A
plek ingeruild voor een Landelijk B met daarin Hans Hazelzet, Tobias Kers en Joost van der Weerd.

Het vinden van coaches voor competitie en toernooie blijft een lastige uitdaging. Wil je een keer coachen of
meer weten? Geef je dan op voor de coachespoule!

Toernooien
Ook in het seizoen 2017-2018 waren er volop SVE’ers actief, jeugd en senioren, bij de officiële NTTB
toernooien. Voorbeelden hiervan zijn de mooie 2e plaatsen van Elwin en Floris en een 9e van Julius bij de NJM
en een 1e plaats van Floris bij de NSM-C. Een uitgebreider overzicht van de prestaties is te vinden op de site
van de NTTB.

Trainingen
Voor het 3e jaar is Maurice Schulte hoofdtrainer bij 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. De toekenning
van een combinatiefunctionaris in januari 2017 voor 1,5 jaar leek daarvoor de perfecte impuls. Helaas is dit niet
geworden wat we er van gehoopt hadden, ondanks dat het wel enkele nieuwe jeugdleden heeft opgeleverd.
De personele wisselingen met Marijn Spithoven en Timo Bonnet zijn hier een belangrijke reden voor. Maar ook
de zwaarte van de functie (0,6 FTE, tijd deels niet zelf in te delen), het geboden salaris door de gemeente en
het karakter van de wijken Overvecht en Ondiep maakten het een lastige opgave. 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 2 á 3 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 en trainer Clemens Aarendonk liep de 50+-groep het afgelopen jaar
weer als een trein, met maar liefst 3 speeldagen: maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend.

Dankzij de inzet van Anton Boonen en trainer Peter Miedema is de paragroep dinsdagmiddag gecontinueerd en
licht gegroeid. Het faciliteren van deze doelgroep past binnen de ambitie van SVE tafeltennis voor iedereen
binnen de vereniging te faciliteren, op ieder zijn of haar niveau.

Materiaal
SportEurope is nog steeds materiaalleverancier. SVE-leden krijgen 20% korting. De kleding van SVE wordt
geleverd door Menereis en is naar verwachting tot en met 2020 leverbaar. In het seizoen 2017-2018 zijn er
geen nieuwe tafels aangeschaft of andere grote investeringen in materiaal gedaan.

Ontwikkelingen
Traditioneel waren de trainingen in september en oktober weer druk, maar vooralsnog niet té druk. De
verwachting is dat met ledenaantal van 250 tot 275 leden de huidige trainingsstructuur voldoende is. Bij
verdere groei zal de druk op de door de weeks avonden toenemen en zijn er aanpassingen nodig.

Tot slot nog 2 projecten die ik hier graag wil uitlichten:


Nieuwe inrichting technische commissie
Met ondersteuning van de Rabobank is er het afgelopen seizoen een vrijwilligersproject gedraaid.
Hierin is ook de technische commissie meegenomen. Zowel aan de beleids- als aan de uitvoeringskant
komen we als vereniging nu handjes te kort. Denk aan de organisatie van trainingen, jeugdactiviteiten,
coaching en opleiden van trainers. Dit heeft geleid tot een nieuwe inrichting van de technische
commissie en ook 2 poules waarvoor leden zich kunnen opgeven: de coaches- en trainerspoule.



Trainerbegeleiders en Coach-de-Coach traject
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. Maar hoe pak je training
geven eigenlijk aan? En hoe weet je dat je goed bezig bent? Onder leiding van Remco Haring is er een
clubje trainersbegeleiders verzameld. Een trainersbegeleider helpt trainers en coaches om hun
vaardigheden op technisch maar vooral ook pedagogisch vlak verder te ontwikkelen.

Wouter Dubois
Bestuurslid Technische Commissie

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

Teams landelijk najaar 2017

Teams landelijk voorjaar 2018

2e divisie heren: 1 team

2e divisie heren: 2 teams

3e divisie heren: 2 teams

1e divisie dames: 2 teams

1e divisie dames: 1 team

3e divisie dames: 2 teams

2e divisie dames: 3 teams

Totaal landelijk: 6 teams

Totaal landelijk: 7 teams

Teams reguliere competitie najaar 2017

Teams reguliere competitie voorjaar 2018

Hoofdklasse:

2 teams

Hoofdklasse:

2 teams

1e klasse:

2 teams

1e klasse:

3 teams

e

e

2 klasse:

2 teams

2 klasse:

3 teams

3e klasse:

1 team

3e klasse:

1 team

e

e

4 klasse:

2 teams

4 klasse:

2 teams

5e klasse:

2 teams

6e klasse:

2 teams

Totaal regulier: 8 teams

Totaal regulier: 8 teams

Teams duo competitie najaar 2017

Teams duo competitie voorjaar 2018

Hoofdklasse:

-

Hoofdklasse:

-

1e klasse:

2 teams

1e klasse:

1 team

e

e

2 klasse:

2 teams

2 klasse:

2 teams

3e klasse:

2 teams

3e klasse:

2 teams

4e klasse:

3 teams

4e klasse:

2 teams

e

e

5 klasse:

2 teams

5 klasse:

1 team

6e klasse:

1 team

Totaal duo:

8 teams

Totaal duo:

12 teams

Totaal 30 teams najaar 2017

Totaal 26 teams voorjaar 2018

Er zijn 4 duo-teams minder in het voorjaar van 2018 ten opzichte van het najaar van 2017. Dit betekent dat er
voor het eerst minder duo teams zijn dan het seizoen ervoor. Van 1 team zijn spelers gestopt of bij een ander
team ondergebracht, en de spelers van de andere 3 teams hebben de voorkeur uitgesproken om alleen aan de
reguliere competitie deel te nemen.

Doordat er minder teams zijn, is de drukte op de vrijdagavond afgenomen, maar er waren vaak 8 wedstrijden
tegelijk. Om dit in goede banen te leiden is er daarom ook begonnen met het maken van een zaalindeling,
zodat voor iedereen duidelijk is welke teams er spelen en op welke tafel. Het betekent wel dat we qua
accommodatie zo ongeveer op het maximum aantal teams zitten dat competitie kan spelen, zeker op de
vrijdagavond.

De deelname aan de bekercompetitie in het voorjaar van 2017 is wederom ongekend, namens SVE waren voor
het bekertoernooi van 2017 8 teams ingeschreven. Voor het eerst in de historie heeft een team van SVE de
beker gewonnen (team SVE 2, bestaande uit Gilles van Oorschot, Jan Mulder, Sean Bakker, Jacob ten Have,
Obbe Tuinenburg, Timeas Schim van der Loeff en Ruben van Hoven). Na de finaleplaats van 2 jaar geleden en
de halve finale van afgelopen jaar is het dit seizoen dus eindelijk gelukt om de beker naar SVE te brengen.

Folkert Schuurman
Wedstrijdsecretaris
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Sponsorcommissie
De sponsoring is helaas over het verzadigingspunt…
Bijgaand een kort verslag over afgelopen seizoen.
De bedrijven die ons steunden hebben afgelopen seizoen gezorgd voor een netto financiële bijdrage van €
3390. Vorig jaar was dat € 3519.
Nog steeds een meer dan aardig resultaat, maar wat we zien is dat sponsoren waarvan geen werknemer lid is
van SVE of sponsoren zoals toeleveranciers na 2-3 jaar afhaakt.
Zo is bijvoorbeeld Ruben van de Hoven van Xtandit naar een andere werkgever gegaan. En vanaf dat moment
merk je dat de binding weg is en men deelname aan het bedrijfstoernooi afhoudt.
We gaan proberen het bedrijfstoernooi begin volgend jaar nogmaals te organiseren.
Een belangrijkste actie van afgelopen seizoen was de aanschaf en inzet van een zogenaamd narrow casting
systeem, ofwel monitoren in de kantine. De monitoren zijn er, maar verder dan sport erop kijken zijn we helaas
nog niet gekomen. We gaan dit wel oppakken.
Zoals reeds enkele malen gemeld hebben we dringend behoefte aan enkele leden met een zakelijk netwerk die
dat willen activeren om nieuwe sponsoren te werven. Dus:
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. Het is 3 x per jaar 2 uurtjes werk.
Meld je aan via: tevredenleden@ttvsve.nl
Dank aan iedereen die op zijn of haar manier een steentje heeft bij gedragen.

Ron van der Maarel
Bestuurslid Sponsoring
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Vrijwilligerscommissie
Tijdens de ALV van 2016 is de vrijwilligerscommissie (VC) in het leven geroepen. In dit jaarverslag blikt de VC,
bestaande uit Remco Haring, Alannah de Roos en Melanie van Berkum terug op het beleidsplan wat tijdens de
ALV van 2017 is voorgelegd.

Het doel van de VC voor het jaar 2017-2018 was omschreven aan de hand van de vijf B’s: binnenhalen,
begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. We wilden ons vooral focussen op het binnenhalen van nieuwe
vrijwilligers en het begeleiden van vrijwilligers. Daarnaast was de barbezetting een punt van aandacht.

In het begin van het jaar hebben we leden via een algemene mail benaderd, om vrijwilliger te worden bij bijv.
de schoonmaakdag of aan de bar. Dit bleek niet de meest effectieve manier, aangezien hier weinig respons op
is gekomen.

Snel hierna kwam SVE in een ondersteuningstraject terecht van de Rabobank. Het bleek dat binnen de
vereniging vooral vrijwilligerszaken een aandachtpunt was. Daarom hebben we hulp gekregen van een
verenigingsondersteuner, die ons in een aantal sessies heeft geholpen om de pijnpunten in kaart te krijgen, en
om alles goed in gang te zetten. Samen met de coördinatoren van de verschillende commissies is er naar de
structuur van de commissies gekeken. Het bleek dat commissies véél taken zelf oppakten, en het daarom ook
niet duidelijk was wat er allemaal gebeurde binnen de vereniging. Daarnaast bleek dat er meer coördinatoren
nodig zijn binnen het technisch hart, zodat niet alle verantwoordelijkheden binnen het bestuur vallen.
De VC heeft samen met de commissies bekeken hoe we de commissies opnieuw vorm konden geven. Tijdens
één van de sessies hebben we verschillende ‘pools’ bedacht: de pools hebben een uitvoerende taak, terwijl
commissies de pool ondersteunen en coördineren. Alle commissies hebben op een rij gezet welke taken er zijn,
zodat we gericht mensen konden zoeken voor pools. Op dit moment bestaan de volgende pools:
-

Schoonmaakpool

-

Kluspool

-

Evenementenpool

-

Barpool vast + barpool flex

-

Schoonmaakpool op woensdagmiddag

-

Trainerspool

-

Coachpool

In het begin van het najaarseizoen 2018 is een wervingsactie geweest om nieuwe leden voor de pools te
werven. In een paar weken tijd zijn er meer dan 15 leden vrijwilliger geworden. In totaal zijn er nu 81 leden die
een vrijwilligerstaak uitvoeren (waaronder verschillende mensen die meerdere taken uitvoeren).
Binding binnen de pools is erg belangrijk, zodat vrijwilligers hun taken ook leuk vinden. De VC heeft daarom
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een poolparty gepland; deze zal komend jaar plaats vinden. Maar belangrijker dan acties van de
vrijwilligerscommissie zijn de dingen die de coördinatoren doen om een pool ook echt een groep te laten
voelen. Daar zullen we als vereniging in 2019 op moeten inzetten.

Overige ontwikkelingen
Naast het grote vrijwilligerstraject zijn er ook veel andere dingen gebeurd:
-

Barcommissie:
o

Gedurende het jaar zijn er verschillende leden die zich hebben opgegeven voor de
barcommissie. Zij zijn op dit moment ingewerkt en kunnen meedraaien.

o

De structuur van de barcommissie is veranderd, waardoor de taken beter zijn verdeeld.

o

Doordat het op maandag en dinsdag niet zo druk is bij SVE, is er besloten om op deze
avonden (wanneer er geen competitie wordt gespeeld) geen bar te draaien.

o

De barcommissie gebruikt de ClubApp om de bardiensten in te roosteren. Benieuwd wie er
bardienst draait? Je kunt het zien in de ClubApp.

-

Er is een groepje ontstaan van trainersbegeleiders. Zij volgen een cursus, zodat zij trainers + coaches
kunnen begeleiden op tafeltennis- en op pedagogisch gebied. Op deze manier kunnen zij o.a.
beginnende trainers beter begeleiden.

-

Op eigen initiatief ruimt een groep leden uit de 50+ trainingsgroep eens in de paar weken het afval op
het terras op.

Vooruitblik:
Er is al veel gebeurd, maar ook komend jaar zal de VC zich actief bezig houden met:
-

Structureel nieuwe leden vragen om vrijwilligerstaken op zich te nemen.

-

Nauw contact te houden met de coördinatoren en regelmatig naar ervaringen van vrijwilligers te
vragen.

-

Eén of twee keer per jaar met de coördinatoren van de commissies samen zitten om de gang van
zaken te bespreken.

-

Bekijken wat de mogelijkheden zijn voor statushouders om vrijwilligerstaken op de vereniging uit te
voeren.

-

Een poolparty organiseren.

Melanie van Berkum
Bestuurslid Vrijwilligerszaken
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Evenementencommissie
De Evenementencommissie bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen: Clemens Aarendonk
(tussentijds toegetreden), Laura Daatzelaar, Amber van Dorp, Marco Lubbers, Bernie Roelofs, Timeas Schim van
der Loeff en Jan Bruins.

De Evenementencommissie heeft het afgelopen seizoen zeven keer officieel vergaderd (en een veelvoud
hiervan in de wandelgangen).

De volgende evenementen werden georganiseerd:

Juli, augustus: Zomeravondcompetitie (ZAK), 3e editie; 5 avonden tafeltennis in samenwerking met UTTC en
SVO, waarvan 2 avonden bij SVE

1/9 Bedrijventoernooi
Dit toernooi voor onze sponsors werd inmiddels al weer voor de 3 e keer georganiseerd onder leiding van Ron
van der Maarel. Eveneens voor de derde keer ging de overwinning naar Continu

2/9: Open Utrechtse tafeltenniskampioenschappen senioren, 14 e 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.
Met een gemiddelde rating van 1825 in de A-klasse was deze editie sterker dan ooit. Winnaar werd Vincent
Blom. Nena Zantman werd 2e in de B-categorie en Jan Tabak won de C-klasse.

28/10 (Oktoberfest) en 25/11 (Playbackshow in samenwerking met Remco Haring):
Feestavonden na de 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.

30/11 Beat The Pro in Tivoli (georganiseerd door Jasper Graaff)
Tafeltennisevenement in Tivoli, waar de gasten het konden opnemen tegen “SVE-profs”.

30/12 Clubkampioenschappen
Met 75 deelnemers waren dit de grootste clubkampioenschappen ooit! Blijkbaar begint het stijgende
ledenaantal ook zijn vruchten af te werpen met betrekking tot de interne toernooien.
De pas 14-jarige Floris zur Mühlen werd kampioen bij de heren en onttroonde hiermee Rogier van Kessel, de
kampioen van de afgelopen 4 jaar. Bij de dames won Amber van Dorp en bij de jeugd Denis Dimitrov.
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De dag werd afgesloten met een winter-barbecue en een feestavond, waarbij het oude jaar op passende wijze
werd uitgeluid.

7/4 Feestavond
Na afloop van de laatste thuiswedstrijd (Super Saturday) vond een feestavond plaats met als thema: Latin /
lentebock

20/4 Uitwisseling Huizen
De vierde uitwisseling met Huizen stond in het teken van het begin van de bekercompetitie. De belangstelling
op de zaterdag voor deze uitwisseling was vorig jaar gering. Vandaar dat gekozen werd voor bekeroefenwedstrijden op de vrijdagavond. Er waren inderdaad meer deelnemers en SVE kwam als beste uit de bus
en heroverde daarmee de wisselbokaal.

25-28/5 Fietsuitje
Mede in het kader van het 55-jarig jubileum van SVE werd in het voorjaar een (fiets)uitje georganiseerd naar
Sauerland in Duitsland. Naast het sportieve aspect kreeg vooral het sociale aspect de nodige aandacht van de
20 deelnemers.

16/6 Nederlandse Kampioenschappen Ultimate
Deze jaarlijkse wedstrijden staan onder leiding van Jesse Oostveen + Rob Seldenrijk. Winnaar werd opnieuw
wereldkampioen Martijn de Vries.

23/6 Slottoernooi en clubkampioenschappen dubbel en mixed dubbel
Ook in 2018 werd weer een slottoernooi/clubkampioenschappen dubbel georganiseerd. Helaas was de
belangstelling gering en werd het toernooi meer in ludieke sfeer afgewerkt.

Jan Bruins
Voorzitter Evenementencommissie
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