Jaarverslag Evenementencommissie seizoen 2018/2019
De Evenementencommissie bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen:
Clemens Aarendonk, Laura Daatzelaar, Marco Lubbers, Bernie Roelofs, Timeas Schim van der
Loeff en Jan Bruins.
Mede naar aanleiding van de “RABO bank bijeenkomsten” is de structuur van de
Evenementencommissie aangepast. Het doel is om één en ander praktischer in te richten.
Timeas en Jan verzorgen twee keer per jaar een planning van de evenementen. Daarna vindt
een brainstormsessie plaats met alle commissie leden, waarbij ideeën gespuid kunnen
worden en de personele invulling per evenement besproken wordt. Hierbij kunnen ook
personen ingeschakeld worden van buiten de huidige commissie. De complete
Evenementencommissie heeft het afgelopen seizoen drie keer officieel vergaderd.
De volgende evenementen werden georganiseerd:
Uitwisseling 50+ groep
De 50+ groep heeft twee keer tegen een vergelijkbare groep tafeltennissers van Maarssen
gespeeld, één keer thuis en één keer bij Maarssen.

Juli, augustus: Zomeravondcompetitie (ZAK), 4e editie; 5 avonden tafeltennis in
samenwerking met UTTC en SVO, waarvan 2 avonden bij SVE

1/9: Open Utrechtse tafeltenniskampioenschappen senioren, 15e editie.
Inmiddels heeft dit toernooi 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. Vincent Blom van Avanti won in de finale van onze eigen Quinten van
Dissel.

3/11 Supersaturday Playbackshow (in samenwerking met Remco Haring) en 24/11
Supersaturday Seizoensafsluiting :
Feestavonden op zaterdagavonden 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.

13-16/12 SVE on Tour naar Boekarest
Met een groep van 17 personen zijn we naar Boekarest, de hoofdstad van Roemenië,
geweest. Hier is getafeltennist tegen o.a. enkele Roemeense topspelers van Steaua
Boekarest. Vanzelfsprekend was er ook voldoende aandacht voor ‘plezierig samenzijn’.

22/12 Clubkampioenschappen
Ondanks de wat geringere opkomst vergeleken met een jaar eerder was dit weer een
geslaagd toernooi afgesloten met een winter-BBQ. Floris zur Mühlen werd de winnaar en
mag zich clubkampioen 2018 van SVE noemen.

9-3 Super Saturday artiestenavond (in samenwerking met Eddie Loffeld) en 20/4 Super
Saturday (met als thema Oranje Boven meets De Paashaas)
Twee feestavonden na de landelijke competitie

12/4 Bedrijventoernooi
Het aantal sponsoren loopt terug, maar deze avond, speciaal georganiseerd voor IT-bedrijf
Sentia, was een succes en wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2020 weer georganiseerd.

3/5 Uitwisseling Huizen
De vijfde uitwisseling met Huizen stond in het teken van het begin van de bekercompetitie.
De belangstelling van SVE kant was matig en Huizen kwam verdiend als winnaar uit de bus.

1/6 Slottoernooi
Het slottoernooi werd dit jaar gespeeld volgens het bekersysteem. Dat resulteerde in meer
deelnemers en een serieuzere benadering. Vanzelfsprekend werd het seizoen na het
toernooi uitgeluid met een sfeervolle feestavond.

