
 

Jaarverslag 2009 
 

Van het bestuur 
Zowel op 1 januari als op 31 december van het verslagjaar bestond het bestuur van “Tafeltennisvere-
niging A-Merk” uit: 

Pieter Schaper, voorzitter 
Hein Leliveld, secretaris 

Albert Pauw, penningmeester 

Hans Klasener, algemeen bestuurslid 
Bouke Pitstra, algemeen bestuurslid 

 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 6 maal, terwijl één Algemene Ledenvergadering plaatsvond, 

enwel op 27 april. 

 

Van de leden 
Het ledental op 1 januari van het verslagjaar bedroeg 73, waarvan 43 seniorleden en 30 juniorleden. 
Het ledental op 31 december van het verslagjaar bedroeg 79, waarvan 43 seniorleden en 36 juniorle-

den, hetgeen een groei van 6 jeugdleden betekent. 

 
De seniorleden kunnen worden onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorieën: 

        31-12-2009  (31-12-2008) 
18 – 29 jaar :          6   3 

30 – 39 jaar :         1   6 
40 – 49 jaar :         9   8 

50 – 59 jaar :         8   8 

60 – 69 jaar :        14  11 
70 – ouder :          5   7   

De gemiddelde leeftijd van de seniorleden is : 51,6   (31-12-2008: 54,2) 
 

De juniorleden kunnen worden onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorieën: 

        31-12-2009  (31-12-2008) 
  5 –  9 jaar :           11   7 

10 – 15 jaar :         18  16 
16 – 17 jaar :         7   7 

De gemiddelde leeftijd van de juniorleden is : 12,2   (31-12-2008: 12,5) 

 
De gemeenten van herkomst van de leden zijn als volgt onderverdeeld: 

         31-12-2009  (31-12-2008) 
Gemeente Alkmaar  :          1   0 

Gemeente Drechterland :               13  16 
Gemeente Enkhuizen :         1   1 

Gemeente Hoorn  :         49  46 

Gemeente Medemblik :                6   6 
Gemeente Stede Broec :         7   3 

Gemeente Wervershoof :         2   1 
Gemeente Zijpe  :         1   0 

 

- Niek Imming bokaal. 
Op 6 april werd de strijd om deze bokaal, waarbij de vijf beste competitiespelende jeugdleden zich 

meten met de vijf beste competitiespelende seniorleden 
De vijf jeugdleden: Hans-David Heldring, Dries de Jager, Rens Molenaar, Mark Stam en Thomas Korf. 

De vijf seniorleden: John Vis, Paul Molenaar, Ben Loo, Robin Bak en Rob Hiddinga. 
Eindstand: 1. Dries de Jager 

  2. Hans David Heldring 

  3. Paul Molenaar 
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Van de jeugd 
 

Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie bestond zowel op 1 januari als op 31 december van het verslagjaar uit Bouke Pit-

stra (voorzitter), Paul Molenaar (trainer) en José Molenaar (wedstrijdsecretaris jeugd).  
De Jeugdcommissie vergaderde 5 maal. 

 

- Competitie. 
In het voorjaar had de vereniging de volgende teams in de competitie: 

Junioren 1  Landelijk A  Hans-David Heldring, Dries de Jager, Rens Molenaar. 

  Resultaat: 2e.  

Junioren 2  Hoofdklasse  Roos Bierdrager, Nordin Gelderloos, Thomas Korf. 

  Resultaat: 3e. 

Junioren 3  Hoofdklasse  Melanie Bierdrager, Jurriaan Blom, Mark Stam. 

  Resultaat: KAMPIOEN. 

Junioren 4  1e klasse   Gert-Jan Bregman, Nico Heldring, Frank Breg. 

  Resultaat: 5e. 

Junioren 5  3e klasse   Marco Blees, Stuart Jong Tjien Fa, Jimmy Kayadoe, Koen Meester. 

 Resultaat: 4e. 

Junioren 6  5e klasse   Stefan Broekman, Bob Eastall, Marc Hiemstra, Nighel Kayadoe. 

  Resultaat: 6e. 

 
In het najaar had de vereniging de volgende teams in de competitie: 

Junioren 1  Landelijk A  Rafael Brands, Hans-David Heldring, Dries de Jager, Rens Mole- 

    naar. 

  Resultaat: 5e. 

Junioren 2  Landelijk C  Melanie Bierdrager, Jurriaan Blom, Mark Stam. 

  Resultaat: 2e. 

Junioren 3  1e klasse   Frank Breg, Gert-Jan Bregman, Nico Heldring. 

  Resultaat: 3e. 

Junioren 4  2e klasse   Marco Blees, Koen Meester, Stuart Jong Tjien Fa. 

  Resultaat: 6e. 

Junioren 5  5e klasse   Lars Bakker, Stafan Broekman, Quinten Donker, Nighel Kayadoe. 

  Resultaat: 5e. 

 

- Training. 
De jeugdtraining werd het gehele verslagjaar verzorgd door Paul Molenaar en Maaike Jonkman. Te-

vens is de trainingsstaf bijgestaan en ontlast door de trainingen van Frank Breg, die weer werd bijge-
staan door Piet Kroon. 

Op 2 januari organiseerde de technische staf de jaarlijkse, intensieve trainingsdag (van 10.00 – 20.30 
uur). Hieraan namen 12 jeugdleden deel. 

 

- Clubkampioenschap. 
Aan dit op 17 januari gehouden kampioenschap namen 17 kinderen deel, die werden verdeeld over 

een poule „niet-competitiespelende kinderen‟ en een poule „competitiespelende kinderen‟. 
Clubkampioen werd Hans David Heldring. 

 

- Toernooi-deelname. 
Door actieve stimulering van Paul en José Molenaar hebben veel jeugdleden aan vele toernooien, zo-

wel in binnen- als buitenland meegedaan met overwegend goede resultaten. Aparte vermelding ver-
dient de uitnodiging aan en deelname van Melanie Bierdrager en Nordin Gelderloos aan de Nederland-

se Kampioenschappen A op 3 mei. 
 

- Seizoenafsluiting. 

Op 19 juni werd het seizoen afgesloten met een midgetgolf- en bowlingfeestje in Venhuizen.  
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Van de senioren 
 

- Competitie 
In het voorjaar had de vereniging 6 seniorenteams in de competitie: 

A-Merk 1  2e klasse   Hans-David Heldring, Dries de Jager, John Vis. 

  Resultaat: 2e. 

A-Merk 2  4e klasse   Robin Bak, Gerard Cillekens, Stuart Jong Tjien Fa, Paul Molenaar.  

  Resultaat: 3e. 

A-Merk 3  4e klasse   Tijmen Kluit, Huub Koen, Hein Leliveld, Willem van der Veen. 

  Resultaat: KAMPIOEN 

A-Merk 4  5e klasse   Raymond van Berkel, René Haakman, Rob Hiddinga. 

  Resultaat: 3e. 

A-Merk 5  5e klasse   Holger Bonte, Sietse Meijer, Ronald Nannings, Pieter Schaper. 

  Resultaat: 2e. 

A-Merk 6  6e klasse   Gerard de Bruijn, Joop Mus, Bouke Pitstra, Rens Vriend en Sjaak 

         Deen (res.). 

  Resultaat: 3e. 
 

In het najaar had de vereniging wederom 6 seniorenteams in de competitie: 

A-Merk 1  2e klasse   Rianne van Duin, Paul Molenaar, John Vis 

  Resultaat: 3e  

A-Merk 2  3e klasse   Jurriaan Blom, Stuart Jong Tjien Fa, Tijmen Kluit, Thomas Korf 

  Resultaat: 3e  

A-Merk 3  3e klasse   Holger Bonte, Huub Koen, Hein Leliveld, Willem van der Veen 

  Resultaat: 6e 

A-Merk 4  5e klasse   Raymond van Berkel, René Haakman, Rob Hiddinga 

  Resultaat: 3e   

A-Merk 5  5e klasse   Sietse Meijer, Ronald Nannings, Pieter Schaper, Rens Vriend 

  Resultaat: 3e  

A-Merk 6  6e klasse   Jimmy Kayadoe, Bouke Pitstra, John van Sörnsen de Koste, Sjaak 

         Deen 

  Resultaat: 2e  
 

- Dubbeltoernooi 20 februari. 
Aan dit toernooi, dat vooral de gezelligheid als bindmiddel had, deden 18 leden mee. Het toernooi 

stond onder leiding van Bouke Pitstra, die het toernooi zodanig had georganiseerd, dat de teamgenoot 

en de tegenstanders iedere set via loting aan elkaar werden gekoppeld. Het toernooi mocht zeer ge-
slaagd worden genoemd. 

 
- Clubkampioenschap 6 maart. 

Aan het clubkampioenschap deden ca. 20 leden mee, waaronder ook enkele jeugdleden, die de leef-

tijd van 16 jaar inmiddels hadden bereikt. Het toernooi werd gewonnen door Ben Loo, Robin Bak werd 
2e en de 3e plaats was voor Paul Molenaar. 

 
- Seizoenafsluiting 6 juni. 

Het seizoen werd evenals in 2008 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). Van de seniorleden waren 18 personen aanwezig. Aangevuld met partners en directe 

verwanten namen in totaal 28 personen deel aan de gezellige barbecue. 
 

- Uitwisseling met TTV Nootwheer. 
De uitwisseling met deze tafeltennisvereniging uit Purmerend, van welke vereniging 15 leden war ge-

komen, vond plaats op 4 september in Oosterblokker tegen 15 leden van de A-Merk. 

 
- Rabo Sponsorfietstocht 20 september. 

Exact 10 deelnemers hebben voor de vereniging de 35 kilometer lange sponsorfietstocht, uitstekend 
georganiseerd door de Rabobank, gereden, en daarmee het maximale sponsorbedrag van € 250,- 

voor de vereniging verdiend. 
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- 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 
zaterdag, 19 december van het verslagjaar een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers met hun 

partner, die structureel de vereniging bevoordelen met hun op zich genomen taak/taken. De bedoe-
ling 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. 
De opkomst was evenwel teleurstellend laag. 

 
- Recreanten 

Naast de maandag- en donderdagochtend openstelling voor recreanten is in januari gestart met een 
uitbreiding op de woensdagochtend. Deze proef bereikte niet het beoogde resultaat, nl. om de beide 

andere ochtenden te ontlasten. Aangezien voor de woensdagochtend te weinig animo bleek te zijn, 

werd deze vanaf 1 maart opgeheven. 
 

 

Van het onderhoud 
De afdeling Onderhoud heeft hard gewerkt om de facilitaire omstandigheden van de speelzaal en di-

recte omgeving te verbeteren. 
a. Een schuifwand is geplaatst. 

b. Twee grote en vier kleine reclameborden zijn geplaatst. 
c. In de bestuurskamer zijn rekken gebouwd, waardoor een ordelijker opslag van materialen kan 

worden gerealiseerd. 

d. Een vrieskist is aangeschaft en een koelkast vervangen. 
e. De vloer heeft een schoonmaakbeurt gekregen. 

 

Van de public relations 
 

Op 1 januari van het verslagjaar was, door het wegvallen van Hans Blom wegens ziekte, die samen 
met Paul Molenaar de public relations voor de vereniging verzorgde, de samenstelling van de PR-

commissie onduidelijk en onzeker. Het bestuur is van mening dat ieder verenigingslid tegelijkertijd lid 
van de Commissie PR is. Aparte PR-activiteiten worden door het bestuur geïnitieerd. Stukjes voor de 

bladen worden geredigeerd door Pieter Schaper. 

- Op 7 februari was de vereniging vertegenwoordigd op de Beurs Fit en Gezond, georganiseerd 
door en bij de Fa. Karsten te Zwaag. Deze vertegenwoordiging was onvoldoende voorbereid, 

waardoor de aanwezigheid van de vereniging weinig aandacht trok. 
- Enkele stukje sin dorpsbladen en regionale pers zijn geplaatst, waardoor de naam van de vereni-

ging enkele malen is vermeld. 

Het bestuur zoekt naar een situatie, waarin meer PR-activiteiten kunnen worden ondernomen. 
 

Het Bestuur. 
 


