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Inleiding 
Het nieuwe sportjaar van A-Merk heeft de goede elementen van voorgaande jaren voortgezet 

in de vorm van een sportieve, gezellige vereniging. De behaalde prestaties bij zowel de 

toernooien als de competities hebben tot grote tevredenheid gestemd. 

Naast het prestatiegerichte karakter van onze club mogen wij ons blijvend verheugen over een 

blijvend bovenmatige opkomst van 55-plus recreanten op de maandag- en 

donderdagochtenden. 

Ook dit verenigingsjaar bekrachtigt onze nieuwe naam dat wij door onze sponsor TTsport, 

beheerd door Michel de Boer, met financieel gezonde armslag onze sportieve prestaties in de 

toekomst blijvend kunnen ondersteunen, dit uiteraard tot tevredenheid van alle actieve 

tafeltennissers. 

Het bestuur heeft in 2013, de jaarvergadering inbegrepen drie keer vergaderd over 

uiteenlopende zaken die in de loop van het jaar zoal moeten worden besproken en geregeld. 

In het bestuur, dat op 31 december 2012 bestond uit vier personen, t.w. Hein Leliveld (vz), 

Piet Kroon (secr.), Bouke Pitstra (pm) en Stuart Jong Tjien Fa (wedstrijdsecr.) heeft in de 

loop van het verenigingsjaar 2013 ook een verandering plaats gevonden.. 

In de loop van 2013  heeft Sietse Meijer zich als lid bij het bestuur gevoegd en officieel 

gekozen tijdens de algemene ledenvergadering op 15 april. Wij wensen hem veel succes bij de 

werkzaamheden binnen het bestuur ten behoeve van onze vereniging. 

Naast het bestuur hebben wij ook een drietal commissies, t.w. de jeugdcommissie, de 

technische commissie en de PR-commissie. Zij vergaderen regelmatig. Bovendien worden 

veel lopende zaken via de elektronische route snel en effectief geregeld.  

De J.C. bestond dit jaar uit Piet Kroon, Paul Molenaar, José Molenaar en twee jeugdleden.  

De technische commissie, die bestaat uit de trainer Paul Molenaar, de jeugdtrainers Rens 

Molenaar en Frank Breg en bestuurslid Piet Kroon, terwijl de P.R.-commissie wordt gerund 

door Hein Leliveld, Paul Molenaar en Hans Blom. De eerste twee commissies vergaderen 

over onderwerpen die te maken hebben met de sportieve zaken en de P.R.- commissie 

verzorgt de publicitaire uitstraling van onze club naar lezer- en luisterpubliek, zorgvuldig 

samengesteld en bewaakt door Hans Blom. Hoewel Hans helaas als actief lid van onze club 

heeft moeten bedanken heeft hij toch als publicitaire medewerker blijvend beschikbaar 

gesteld, wat wij natuurlijk ten zeerste waarderen.  

Ook dit jaar mag het zeer verzorgde beheer worden vermeld van de website TTsport/A-Merk   

waarvoor Sjaak Deen verantwoordelijk is. Als klank- en uithangbord vertolkt dit orgaan een 

uitstekende publicitaire functie. Regelmatig verschijnt er up-to-date informatie die zowel 

leden als belangstellenden de weg wijst naar de juiste informatie over alle 

wetenswaardigheden van onze vereniging. 

De algemene Ledenvergadering is gehouden op 15-04-2013. Tijdens deze bijeenkomst zijn 

alle actuele zaken die te maken hebben met het bestuurlijke, sportieve en financieel beleid  

van onze vereniging besproken en ter verantwoording beoordeeld. 

Doorstroming van de jeugd naar de senioren heeft ook dit jaar weer plaats gevonden. 

De samenwerking met de vereniging Disnierats beperkt zich voorlopig tot het regelmatig 

onderhouden van onderling contact.  

De plannen om te komen tot een dependance in Sporthal De Kreek zijn aan het eind van 2013 

succesvol afgerond. Begin 2014 kon de start van deze nieuwe opzet onder technische leiding 

van Tafeltennisschool West Friesland een aanvang nemen.  

 

 

 



Ledenaantallen 
Op 01-01-2013  vermeldde het ledenbestand 48 seniorleden  en 16 jeugdleden, totaal 64 

Op 31-12-2013  stond de teller op 47 seniorleden en 9 jeugdleden,  totaal 56. 

Wij zijn dus in ledenaantal met 8 achteruitgegaan. Het vorig jaar was de achteruitgang 7. Het 

teruglopend aantal jeugdleden vraagt blijvend aandacht voor actie op het gebied van 

ledenwerving van jongeren. De vorige jaarverslagen meldden  terugloop in jeugdledental van 

22 naar 19, daarna van 19 naar 16. Nu van 16 naar 9. Dit aantal is al weer achterhaald door 

enkele opzeggingen. Aan de andere kant is dit aantal weer enigszins versluierd door 

aanmeldingen via onze dependance in De Kreek. Hoewel er al veel wordt gedaan op het 

richten van de focus op onze jeugd – bijvoorbeeld het organiseren van gastlessen tafeltennis 

voor de kinderen van de Basisschool Pancratius begin oktober - moeten wij blijven zoeken 

naar nieuwe mogelijkheden om onze jongeren voor de tafeltennissport te enthousiasmeren. 

Hopelijk betekent de training in de dependance van TTsport/A-Merk in Sporthal De Kreek 

een aanzet tot een positieve wending in ons jeugdledenbestand. 

 

Sportimpuls 
De aanvraag van dit veelbelovend project heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. In dit 

project, met veel zorg aangevraagd en voorbereid door Hein en Paul, werkt A-Merk samen 

met acht partners en toont een ambitie om de tafeltennissport in Hoorn & Omstreken een 

geweldige stimulans te geven door het starten van een dependance in Sporthal De Kreek in de 

wijk Bangert-Oosterpolder. Een nauwe samenwerking met de scholengemeenschappen 

TABOR en ATLAS is hierin beschreven. Er waren 635 projecten ingediend. Daarom is het 

zowel spijtig als begrijpelijk, dat ons project is afgewezen. Jammer voor het vele werk dat zo 

een aanvraag nu eenmaal met zich meebrengt! 

Gelukkig kwamen hulptroepen in actie. Van de Gemeente Hoorn ontvingen wij een 

opstartbedrag van € 3000,- en de RABO-bank hebben wij bereid gevonden ons een eenmalige 

schenking te doneren van €1500,- als bijdrage als ondersteuning bij de aanschaf van materiële 

zaken. Twee grote pleisters op de wonde van het niet toekennen van de Sportimpuls-aanvraag. 

 

Competities en toernooien 
In de voorjaarscompetitie presteerden twee tams goed met plaatsen boven in de ranglijst. Er 

was één kampioenschap met team 5 (Yvonne, Ted en Hein, aangevuld met Bouke en Sjaak. 

Op 14 januari vond het ouder/kind-toernooi plaats, begeleid door Frank en Rens. Op 8 

februari was het Dubbelkampioenschap, gewonnen door Sietse en Theo Meijer. Leiding: 

Willem v/d Veen. 26 April werd het Clubkampioenschap gespeeld. Onder leiding van Bouke 

streden 15 leden om de hoogste eer. Winnaar: Rens Molenaar, 2
de

 Ben Loo en 3
e
 Jurriaan 

Blom. 

In de zomerperiode is er weer gestreden om de fel begeerde West-Friesland Trofee, waarvan 

de organisatie in handen was van TTWF. Opvallend was de grote deelname van onze 

bevriende vereniging Nootwheer uit Purmerend. De eindoverwinning werd behaald door team 

Jurriaan Blom/Ben Loo. 

Op 6 September was de start van het nieuwe seizoen met de inmiddels traditionele 

uitwisseling met onze collega-vereniging Nootwheer uit Purmerend. Het was druk en 

gezellig! Nootwheer werd winnaar met 29 tegen 25 punten. De 55-plus groep was op deze 

avond goed vertegenwoordigd. 

In de najaarscompetitie werden team 1 en 2 met overmacht kampioen in respectievelijk de 2
e
 

en 3
e
 klasse. In het jonge team 1 zitten nog groeikansen. 3 t/m 5 konden zich handhaven en 

team 6 ten slotte speelde dapper, maar trok wel vaak aan het kortste eind. 

 

 



Training 
De seniorentraining werd ook dit jaar weer verzorgd door Paul Molenaar. Frank en Rens 

verzorgen op maandagavond beurtelings de training van de junioren. Eind 2013 is de 

seniorentraining verplaatst van de dinsdagavond naar de maandagavond. Op dinsdagavond 

kan nu vrij gespeeld worden. De junioren trainen nu op de zaterdagochtend.  

Zoals reeds bekend heeft onze trainer Paul Molenaar zijn trainingsactiviteiten ondergebracht 

in een bedrijf genoemd Tafeltennisschool West Friesland. Wij maken al vanaf mei 2011 

gebruik van de trainingen die worden verzorgd door deze school en ook in  2012 en 2013 is 

deze structuur met succes voorgezet. Het bestuur verwacht dat door dit beleid tafeltennis op 

een steeds beter niveau kan worden gebracht, m.n. op het gebied van kwaliteit en uitstraling. 

 

Verdere wetenswaardigheden 
Het hoeft weinig verdere uitleg dat er in een vereniging als TTsport/A-Merk meer “speelt” 

dan alleen perikelen rondom bestuur, toernooien, competitie en training. 

In dit onderdeel van het verslag noem ik een aantal vermeldenswaardige feiten die in 2013 de 

sportieve revue hebben gepasseerd. 

De bijeenkomsten van de AED/reanimatiecursus zijn voorlopig opgeschort. Wij maken 

voorlopig gebruik van de kennis van ex-deelnemers en informatie op DVD en folders en 

muurposters  

Zoals reeds eerder opgemerkt timmeren wij op het gebied van P.R. aardig aan de weg dank zij 

een actuele en accurate berichtgeving. Ik noemde reeds de contacten van de P.R.-commissie 

met de plaatselijke pers. Wij weten door deze berichtgeving bijvoorbeeld dat Joop Mus de 

oudste competitiespeler in Noord-Holland is. Een levend bewijs dat tafeltennis een sport voor 

jong en oud is. 

Er zijn ook weer open middagen voor de scholen georganiseerd, naast 6 lessen voor de jeugd-

pas voor scholieren uit de Gemeente Hoorn en Drechterland. Uit de eerste ronde hebben zich 

vier nieuwe jeugdleden aangemeld. Een nieuw begin van een hoopvol nieuwe grote aanwas? 

In het kader van de Nationale Sportweek van 20 t/m 27 april hebben wij vele scholen op onze 

verenigingslocatie ontvangen. Wij ontvingen 100 jonge mensen van diverse lagere scholen. 

Onder leiding van Paul en Rens en een aantal vrijwilligers hebben we deze jonge spelers 

kennis laten maken met onze mooie sport. Tot nu toe heeft dit slechts een schamel aantal 

nieuwe leden opgeleverd. Plan Kreek geeft ons nieuwe hoop. 

De Grote   Club Aktie verliep een beetje stroef. We hebben toch €240,- kunnen bijschrijven. 

In het najaar zijn in onze speelzaal de mobiele scheidingswanden vernieuwd. Zij zijn voor een 

groot deel bekostigd door een gift van onze TTsport-sponsor Michel de Boer. 

Op 4 mei hadden wij onze seizoen-afsluiting met een rondleiding in Hoorn met een goede 

gids. Het was een geslaagde dag, georganiseerd door de Drie R’s! 

Op de Algemene Ledenvergadering van de NTTB Noord Holland-Noord op 22 mei was er 

een leuk en zeer onverwacht moment. Onze Paul Molenaar werd de Mortier Stokmanbokaal 

uitgereikt voor zijn verdienste voor de tafeltennissport. Hij kreeg de wisselbeker en een 

zilveren schaal met inscriptie. De laatste mag hij uiteraard houden. Paul is een erkend en 

waardig ambassadeur voor de tafeltennissport. Wij zijn trots op hem, niet alleen vanwege zijn 

verdienste voor de tafeltennissport in algemene zin, maar ook vanwege zijn grote inzet voor 

onze vereniging. 

Behalve de subsidie die wij elk jaar van de Gemeente Drechterland mogen ontvangen hebben 

wij deze keer dit jaar een bijdrage van maar liefst  € 1000,-  mogen bijschrijven, geschonken 

door de Koeman-Leegwaterstichting wat vooral besteed zal worden voor de bekostiging van 

zaken die de jeugd betreffen. Vermeldenswaardig is in dit verband de aanschaf en installatie 

van de spellencomputer inclusief monitor in onze speelzaal. Vooral de jongere spelers maken 

met succes en plezier gebruik van dit digitale recreatieve spel.  



Jammer genoeg is in het kader van de bezuiniging het subsidiebedrag van de Gemeente 

Drechterland met 6 % verlaagd, maar ja, we kennen allemaal het spreekwoord van een 

gegeven paard! 

 

 

 

 

De Algemene Jaarvergadering 
De algemene ledenvergadering kwam al eerder ter sprake, was op 15 april. Alle besproken 

agendapunten zijn te lezen in de notulen. Hoewel de opkomst niet groot was konden we 

spreken van een vruchtbare vergadering met betrokkenheid van de aanwezigen.  

Tijdens deze vergadering is uitgebreid van gedachten gewisseld over ons komend 40-jarig 

jubileum dat in oktober 2013 zou worden gevierd. Staande de vergadering was een 

feestcommissie gevormd die zich ging bezig houden met de organisatie van dit feestelijk 

gebeuren. In verband met het regelen van een aantal lopende zaken van o.m. het project 

“Sportimpuls” heeft het bestuur inmiddels besloten de viering van het jubileumfeest uit te 

stellen naar 6 april 2014. De jeugd heeft inmiddels kunnen genieten van een op hun afgestemd 

jubileumfeest in de vorm van een gezellige “duik-middag” in de “Waterhoorn” met een hap 

en een drank.  

Dank zij de uitstekende organisatie en begeleiding door José werd dit feest een groot succes. 

Zij weet altijd weer op ontwapende wijze de nodige hulptroepen te mobiliseren. Het bestuur 

waardeert dit in hoge mate. 

 

Ten slotte 
In dit verslag heb ik gepoogd om de activiteiten van TTsport/A-Merk in het verenigingsjaar 

2013 zo goed mogelijk te vermelden zonder de illusie te hebben gekoesterd om volledig te 

zijn. Ondanks de niet vermelde feiten hoop ik de indruk te hebben gegeven van een bloeiende, 

actieve vereniging waar niet alleen met gepaste wedstrijdmentaliteit sport wordt bedreven, 

maar waar het ook plezierig en gezellig vertoeven is in een ontspannen sociale sfeer. 

 

Piet Kroon (secr.) 

 

 


