Jaarverslag 2008
Van het bestuur
Op 1 januari van het verslagjaar bestond het bestuur van “Tafeltennisvereniging A-Merk” uit:
Gerard Masselink (voorzitter)
Pieter Schaper (secretaris)
Albert Pauw (penningmeester)
Hein Leliveld (wedstrijdsecretaris senioren)
José Molenaar (wedstrijdsecretaris jeugd).
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april trad José Molenaar af als bestuurslid. Reeds vanaf januari nam Pieter Schaper de bestuurlijke werkzaamheden en de vertegenwoordiging van de
Jeugd in het bestuur voor José waar. Aangezien het bestuur op het moment van de ledenvergadering
geen opvolger kon presenteren, besloot de ledenvergadering akkoord te gaan met het bestuursvoorstel om Pieter naast het secretariaat tijdelijk de functie van José als voorzitter van de Jeugdcommissie
te laten vervullen.
Op 22 september besloot Gerard Masselink het voorzitterschap en bestuurslidmaatschap wegens hem
moverende redenen met onmiddellijke ingang neer te leggen, hetgeen door het bestuur werd betreurd. Per direct herverdeelde het bestuur enkele bestuurstaken, waarbij Pieter Schaper de taken van
Gerard (voorzitter en voorzitter PR-commissie) waarnam en Hein Leliveld het secretariaat.
Op 20 oktober schreef het bestuur een extra Algemene Ledenvergadering uit. Tijdens deze extra Algemene Ledenvergadering werd Pieter met algemene stemmen verkozen tot voorzitter en Bouke Pitstra en Hans Klasener, eveneens met algemene stemmen, als bestuurslid.
In de daarop volgende bestuursvergadering werden de taken als volgt verdeeld:
Pieter Schaper:
voorzitter, voorzitter PR-commissie (tot 1 januari 2009)
Hein Leliveld:
secretariaat, wedstrijdsecretariaat (tot 1 januari 2009) en vice-voorzitter;
Albert Pauw:
penningmeester, ledenadministratie;
Bouke Pitstra:
voorzitter Jeugdcommissie;
Hans Klasener:
onderhoud, barbeheer, huur speelzaal.
Dit betekende dat het bestuur op 31 december bestond uit:
Pieter Schaper, voorzitter
Hein Leliveld, secretaris
Albert Pauw, penningmeester
Hans Klasener, algemeen bestuurslid
Bouke Pitstra, algemeen bestuurslid
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 8 maal, nl. op 17 januari, 28 februari, 10 april, 12 juni, 21
augustus, 9 oktober, 30 oktober en 9 december.
In het verslagjaar vonden Algemene Ledenvergaderingen plaats op 21 april en 20 oktober.

Van de leden
Het ledental op 31 december bedroeg 73, waarvan 43 seniorleden en 30 juniorleden. Vergeleken met
de totalen op 1 januari van het verslagjaar betekenen deze aantallen een toename van 3 seniorleden
en een afname van 2 jeugdleden.
De seniorleden kunnen worden onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorieën:
1-1-2009
(1-1-2008)
18 – 29 jaar :
3
2
30 – 39 jaar :
6
5
40 – 49 jaar :
8
8
50 – 59 jaar :
8
8
60 – 69 jaar :
11
12
70 – 79 jaar :
7
5
De gemiddelde leeftijd van de seniorleden is : 54,2 (1-1-2008: 53,7)
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De juniorleden kunnen worden onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorieën:
1-1-2009
(1-1-2008)
5 – 9 jaar :
7
9
10 – 15 jaar :
16
14
16 – 17 jaar :
7
9
De gemiddelde leeftijd van de juniorleden is : 12,5 (1-1-2008: 11,5)
De gemeenten van herkomst van de leden zijn als volgt onderverdeeld:
1-1-2009
(1-1-2008)
Gemeente Hoorn
:
46
47
Gemeente Drechterland :
16
15
Gemeente Medemblik
:
6
5
Gemeente Stede Broec :
3
3
Gemeente Enkhuizen
:
1
1
Gemeente Wervershoof :
1
1
- Niek Imming bokaal.
Op 1 april werd de strijd om deze bokaal, waarbij de vijf beste competitiespelende jeugdleden zich
meten met de vijf beste competitiespelende seniorleden, in ere hersteld, hoewel slechts vier senioren
kwamen opdagen (vrees voor een pak slaag van de jeugd, misschien?)
De vijf jeugdleden waren Hans-David Heldring, Dries de Jager, Rens Molenaar, Nordin Gelderloos en
Roos Bierdrager.
De vier seniorleden waren: Paul Molenaar, Stuart Jong Tjien Fa, Hein Lelyveld en Holger Bonte.
Eindstand: 1. Dries de Jager
2. Hans David Heldring
3. Paul Molenaar

Van de jeugd
Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie bestond op 31 december van het verslagjaar uit José Molenaar, bestuurslid, Paul
Molenaar, Myriam Korf en Conny Stam. Aangezien José haar bestuurstaken officieel heeft neergelegd
tijdens de ALV op 21 april, was dit officieus al geschied per 1 januari. Vanaf dat moment heeft Pieter
Schaper de bestuurstaken van José met het aandachtsgebied Jeugd officieus overgenomen, op 21
april werd deze overname voor maximaal één jaar officieel bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de vergadering van 10 april stapten Myriam Korf en Conny Stam uit de commissie
om zich uitsluitend bezig te houden met uitvoerende taken van de Jeugdcommissie, gebundeld in een
Jeugdactiviteitencommissie (JAC). Aan deze JAC zijn met ingang van april toegevoegd Timona Blom
en Nicky Stam.
Na zijn benoeming als bestuurslid in de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober nam Bouke Pitstra het voorzitterschap van de Jeugdcommissie over van Pieter Schaper.
De Jeugdcommissie bestond op 31 december van het verslagjaar derhalve uit Bouke Pitstra, voorzitter, trainer Paul Molenaar en José Molenaar, wedstrijdsecretaris jeugd.
De Jeugdcommissie vergaderde, al dan niet in combinatie met de Jeugdactiviteitencommissie 6 keer:
24 januari, 10 april, 10 juni, 23 augustus, 16 oktober en 20 november.
- Clubkampioenschap.
Aan dit op 13 januari gehouden kampioenschap namen 18 kinderen deel, die werden verdeeld over
een poule ‘niet-competitiespelende kinderen’ en een poule ‘competitiespelende kinderen’.
Kampioen van de poule ‘niet-competitiespelende kinderen’: Stuart Jong Tjien Fa.
Kampioen van de poule ‘competitiespelende kinderen’: Dries de Jager.
- Competitie.
In het voorjaar had de vereniging 5 juniorenteams en 1 pupillen/welpen team in de competitie:
Junioren 1 ⇒ Landelijk C
⇒ Hans-David Heldring, Dries de Jager, Rens Molenaar.
Resultaat: KAMPIOEN.
⇒ Roos Bierdrager, Nordin Gelderloos, Thomas Korf.
Junioren 2 ⇒ 1e klasse
Resultaat: KAMPIOEN.
Junioren 3 ⇒ 2e klasse
⇒ Melanie Bierdrager, Jurriaan Blom, Mark Stam.
Resultaat: KAMPIOEN.
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Junioren 4
Junioren 5

⇒ 2e klasse
Resultaat: 6e.
⇒ 5e klasse

⇒ Marco Blees, Gert-Jan Bregman, Nico Heldring.
⇒ Timona Blom, Nathan van Bodegraven, Jimmy Kayadoe, Koen
Meester, Nicky Stam.

Resultaat: 5e.
Pup/Welp 1 ⇒ 1e klasse
⇒ Quinten Donker, Bob Eastall, Stuart Jong Tjien Fa, Rico Volkers.
Resultaat: 4e.
Op donderdagavond, 15 mei, werden de kampioenen van de voorjaarscompetitie gehuldigd in de
speelzaal. Na een toespraak door voorzitter Gerard Masselink en een trompetserenade van Hein Leliveld volgde een informeel feestelijk samenzijn in het bijzijn van veel ouders.
In het najaar had de vereniging 6 juniorenteams en 1 pupillen/welpen team in de competitie:
Junioren 1 ⇒ Landelijk B
⇒ Hans-David Heldring, Dries de Jager, Rens Molenaar.
Resultaat: KAMPIOEN.
Junioren 2 ⇒ Hoofdklasse
⇒ Roos Bierdrager, Nordin Gelderloos, Thomas Korf.
Resultaat: 4e van de 8 teams in de poule.
Junioren 3 ⇒ 1e klasse
⇒ Melanie Bierdrager, Jurriaan Blom, Mark Stam.
Resultaat: 2e.
Junioren 4 ⇒ 2e klasse
⇒ Marco Blees, Gert-Jan Bregman, Nico Heldring.
Resultaat: 4e.
Junioren 5 ⇒ 5e klasse
⇒ Timona Blom, Koen Meester, Nicky Stam.
Resultaat: 2e.
Junioren 6 ⇒ 5e klasse
⇒ Bob Eastall, Stuart Jong Tjien Fa, Jimmy Kayadoe, Nighel Kayadoe.
Resultaat: 3e.
Pup/Welp 1 ⇒ 1e klasse
⇒ Lotje Cillekens, Quinten Donker, Barry Hendriks, Fleur Hendriks,
Noemi Volkers, Riko Volkers.
Resultaat: 8e van de 8 pouleteams.
- Toernooien.
De jeugdcommissie heeft veel activiteiten ontplooid om jeugdleden op toernooien te laten spelen.
Een greep daaruit: Nederlandse kampioenschappen jeugd (28 april), Afdelingskampioenschappen (7
juni), Spirit-toernooi (7 december).
Verschillende jeugdleden speelden tijdens de Nederlandse kampioenschappen, waarbij Melanie Bierdrager in haar leeftijdsklasse 4e van Nederland werd.
- Training.
De jeugdtraining werd het gehele verslagjaar verzorgd door Paul Molenaar. Aangezien het aantal
jeugdleden een toename te zien gaf, heeft het bestuur op advies van de Jeugdcommissie een tweede
trainer aangetrokken, waardoor Maaike Jonkman uit Enkhuizen met ingang van 1 september als trainster aan de technische staf is toegevoegd.
- Kindertafeltennisfeest.
De Jeugdcommissie heeft in de Herfstvakantie dit feest georganiseerd voor kinderen uit de directe
omgeving van Oosterblokker. Hieraan namen 22 kinderen deel, die veel wedstrijden konden spelen.
De Meester Spigtschool uit Hoogkarspel kwam evenals in 2007 als winnaar uit de strijd.
- Seizoenafsluiting
Voor de jeugd werd het seizoen afgesloten met een feestje, waarin de kampioenen werden gehuldigd
door de voorzitter van de Jeugdcommissie en de overige teams werden gecomplimenteerd met hun
resultaten.
- Oliebollentoernooi.
Het afsluitende jaartoernooi voor de jeugd, waaraan 14 jeugdleden deelnamen, werd gehouden op 29
december.
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Van de senioren
- Competitie
In het voorjaar had de vereniging 6 seniorenteams in de competitie:
A-Merk 1
⇒ 4e klasse
⇒ Hans-David Heldring, Huub Koen, Paul Molenaar.
Resultaat: 4e
A-Merk 2
⇒ 5e klasse
⇒ Stuart Jong Tjien Fa, Tijmen Kluit, Hein Leliveld, Herman Pelk.
Resultaat: 3e.
⇒ Robin Bak, Gerard Cillekens, Gerard Masselink, Willem van der Veen.
A-Merk 3
⇒ 5e klasse
Resultaat: 5e.
A-Merk 4
⇒ 6e klasse
⇒ Raymond van Berkel, René Haakman, Rob Hiddinga
Resultaat: 3e.
A-Merk 5
⇒ 6e klasse
⇒ Holger Bonte, Sietse Meijer, Ronald Nannings, Pieter Schaper.
Resultaat: 4e.
A-Merk 6
⇒ 7e klasse
⇒ Hans Blom, Gerard de Bruijn, Jilmer Goossen, Joop Mus, Bouke
Pitstra en Sjaak Deen (res.).
Resultaat: 2e.
Tijdens het zomerreces werden de ploegen in de Regio Holland Noord opnieuw gerangschikt, waarbij
de 7e klasse werd opgeheven.
In het najaar had de vereniging wederom 6 seniorenteams in de competitie:
⇒ Huub Koen, Hans-David Heldring, Dries de Jager, Paul Molenaar,
A-Merk 1
⇒ 2e klasse
John Vis
Resultaat: 4e.
A-Merk 2
⇒ 4e klasse
⇒ Stuart Jong Tjien Fa, Hein Leliveld, Herman Pelk, Tijmen Kluit
Resultaat: 3e.
A-Merk 3
⇒ 4e klasse
⇒ Robin Bak, Gerard Cillekens, Gerard Masselink, Willem van der Veen
Resultaat: KAMPIOEN.
A-Merk 4
⇒ 5e klasse
⇒ Raymond van Berkel, René Haakman, Rob Hiddinga
Resultaat: 3e.
⇒ Holger Bonte, Sietse Meijer, Ronald Nannings, Pieter Schaper
A-Merk 5
⇒ 5e klasse
Resultaat: 3e.
A-Merk 6
⇒ 6e klasse
⇒ Hans Blom, Gerard de Bruyn, Joop Mus, Bouke Pitstra en Sjaak
Deen (res.)
Resultaat: 6e van de 8 pouleteams.
- Clubkampioenschap dubbel 16 februari.
Wegens gebrek aan belangstelling is dit kampioenschap niet doorgegaan.
- Clubkampioenschap enkel (2 maart) en Niek Imming bokaal (6 april)
Het clubkampioenschap werd gewonnen door Hans-David Heldring en de Niek Immingbokaal door
Dries de Jager.
- Seizoenafsluiting 17 mei 2008.
Het seizoen werd afgesloten met een barbecue op het plein vóór de ingang van de speelzaal, georganiseerd door het vriendenteam, A-Merk 4 (Raymond van Berkel, René Haakman en Rob Hiddinga).
- Uitwisseling met TTV Nootwheer te Purmerend op 6 september.
De inmiddels traditionele uitwisseling met TTV Nootwheer uit Purmerend werd op 6 september gehouden. Evenals in 2006 deden weer veel A-Merk leden aan deze zeer gezellige uitwisseling mee.
- Training
In het verslagjaar was een lichte stijging van het aantal seniorendeelnemers aan de training op
woensdagavond merkbaar. Uiteindelijk zal deze toename zich moeten bestendigen om in de resultaten
te kunnen laten weerspiegelen.
- Vrijwilligers
De vereniging wordt draaiende gehouden door een grote hoeveelheid vrijwilligers. Het werk van deze
vrijwilligers wordt voor het grootste gedeelte in de anonimiteit verricht. Het bestuur heeft daarom op
19 december van het verslagjaar een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers met hun partner, die
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structureel de vereniging bevoordelen met hun op zich genomen taak/taken. De bedoeling van deze
avond was om de vrijwilligers een avond uit de anonimiteit te halen en waardering over te brengen
voor het vele werk dat zij verrichten en nog zullen verrichten. Tegelijk bood deze vooral gezellige
avond de gelegenheid om ook de collega-vrijwilligers te leren kennen, voor zover nog nodig.
- Recreanten
De interesse van 55-plussers om op maandag- en donderdagochtend recreatief bij ons te komen spelen neemt nog steeds toe. De vereniging is in 2007 met deze activiteit gestart. Inmiddels speelt een
vaste groep van 25 personen regelmatig.
- Reanimatie en gebruik defibrillator (AED)
In het verslagjaar hebben 8 leden van de vereniging de cursus “Reanimatie en gebruik AED defibrillator” gevolgd onder leiding van instructeur Theo Hogers. Aan het einde van de cursus ontvingen Tom
Bruijn, Piet Kroon, Hein Leliveld, José Molenaar, Paul Molenaar, Gonda van Paassen, Nico van Paassen
en Willem van der Veen hun brevet.

Van het onderhoud
De Commissie Onderhoud heeft in het verslagjaar handen en voeten gekregen, doordat vanaf april
Nico van Paassen en Hans Klasener de handen ineensloegen om het onderhoud ter hand te nemen.
Zij bemanden op 31 december de commissie.
Veel kleine, eenmalige werkzaamheden heeft de Commissie in het verslagjaar uitgevoerd. Daarnaast
werd de voormalige rookkamer omgewerkt tot bestuurskamer annex materiaalopslagruimte, terwijl
ook aan de barruimte veranderingen werden aangebracht, waardoor aldaar efficiënter kan worden
gewerkt. Veel tijd heeft de commissie besteed aan het ontwerpen en vervaardigen van de schuifwanden in de speelzaal.

Van de public relations
Op 1 januari van het verslagjaar bestond de Commissie PR uit Hans Blom, Gerard Masselink en Paul
Molenaar. Vanaf het vertrek van Gerard Masselink op 22 september nam Pieter Schaper het voorzitterschap tijdelijk waar. In de bestuursvergadering van 20 oktober werd afgesproken dat Hein Leliveld
het voorzitterschap per 1 januari op zich neemt. Door opzegging van het lidmaatschap door Hans
Blom in december bestond de Commissie per 31 december uit Pieter Schaper en Paul Molenaar.
Doel van de Commissie Pr is: behoud van het aantal leden en uitbreiding van het ledenbestand.
Om dit doel te bereiken heeft de commissie de volgende activiteiten in het verslagjaar ontwikkeld:
a.
Artikelen, geschreven en geplaatst in Weekblad voor Westfriesland, zondagskranten, huis-aanhuisbladen, wijkbladen en Samenspel, welk tweewekelijks blad wordt verspreid in Oosterblokker, Blokker en Zwaag. De artikelen in de commissie worden geschreven door Hans Blom.
b.
Een flyer, welke in eerste instantie is verspreid in de nieuwe Zwaagse wijk “BangertOosterpolder”;
c.
Acte de présence werd gegeven op de Jaarmarkt Blokker, terwijl meegedaan werd aan de Rabo-sonsorfietstocht.
d.
In verband met de toename van het aantal deelnemers aan de recreantenochtend donderdags
van 10.00 tot 12.00 uur is in het verslagjaar een extra recreantenochtend in het leven geroepen, t.w. de maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Beide ochtenden zijn in het verslagjaar
goed tot zeer goed bezocht.
Het bestuur beschouwt deze activiteit van de vereniging als een belangrijke, aangezien in het
verslagjaar menige recreant zich als lid heeft aangesloten bij de vereniging. De initiators van
deze recreantenochtenden, Albert Pauw en Hein Leliveld, die vervolgens weer werden bijgestaan door enkele begeleiders, verdienen daarmee alle lof.
e.
Een open dag werd gehouden op 28 september in de speelzaal. Deze dag werd door de PR
Commissie niet als succesvol beschouwd, aangezien slechts weinig mensen de zaal bezochten.
De vereniging heeft in het verslagjaar een grote ledenwinst geboekt; 19 nieuwe jeugdleden (9 meisjes
en 10 jongens) en 15 nieuwe seniorleden (3 vrouwen en 12 mannen). Deze winst is mede geboekt op
basis van de verrichte PR-activiteiten, die allen gericht zijn op vergroting van de naamsbekendheid
van het product “Tafeltennisvereniging A-Merk”.
Het Bestuur.

