
Jaarverslagen van het bestuur en van de verschillende commissies en 

afdelingen van LTTC De Toekomst, seizoen 2012-2013 

 
Jaarverslag van het bestuur 

Het afgelopen jaar was voor het bestuur een tropenjaar. Gelukkig dat Sandra Schepers 

vorig jaar de functie van penningmeester op zich heeft willen nemen, anders was het 

voor het toch al te kleine bestuur echt niet meer te doen geweest. De voorbije jaren zijn 

verschillende leden door onze voorzitter benaderd met de vraag of zij het bestuur 

zouden willen komen versterken. Telkens kreeg Gert Mogezomp te horen dat men daar 

vooralsnog geen tijd voor had. Toen Chris Schuiling een paar maanden geleden te 

kennen gaf zijn bestuursfunctie neer te leggen - voor hem wordt het steeds moeilijker 

zakelijk, privé en inzet voor De Toekomst te combineren – hebben we besloten een 

dringende oproep te plaatsen. Op die noodkreet hebben drie mensen gereageerd. 

Uiteindelijk stellen twee van hen zich nu kandidaat voor een bestuursfunctie: Jeanette 

Jeurissen, de moeder van jeugdlid Sven, en Jeroen Hoffman. Die laatste is naast zijn 

lidmaatschap van de sponsorcommissie onder meer bekend als aanvoerder van team 10. 

Het bestuur draagt met enige trots deze twee kandidaten voor als bestuurslid. 

 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur weer minstens één keer per maand vergaderd. 

Daarnaast vonden er regelmatig besprekingen plaats met representanten van de 

commissies of met individuele kernleden. In de reguliere bestuursvergaderingen 

werden naast de gebruikelijke agendapunten (zoals post en mededelingen van de 

voorzitter, secretaris en penningmeester) ook geregeld de ontwikkelingen binnen de 

verschillende commissies besproken. Bovendien had vooral het onderhoud en het 

beheer van de zaal afgelopen jaar voortdurend de aandacht van het bestuur.  

 

Doordat de opbrengsten van donateurs en de verhuur van reclameborden en dergelijke 

sterk teruglopen, is het bestuur blij dat de hal regelmatig kan worden verhuurd. Zonder 

deze inkomsten zou de contributie en/of de kantineprijzen aanzienlijk moeten worden 

verhoogd. Het bestuur houdt er zoveel mogelijk rekening mee dat door het verhuur van 

de hal aan derden de tafeltennisactiviteiten niet in het gedrang komen. Wij vragen enig 

begrip voor het feit dat er soms niet altijd (dat wil zeggen niet op alle dagen en niet op 

alle tijden) kan worden getafeltennist.  

 

Dit jaar heeft het bestuur er één groot aandachtspunt bij gehad: de aanleg van een 

nieuwe, multifunctionele sportvloer in de grote hal. Op 23 mei heb ik in het bericht 

‘voortgang aanleg multifunctionele sportvloer’ geschreven dat uiterlijk eind oktober 

tijdens de ALV bekend zal worden gemaakt hoe deze nieuwe vloer wordt gefinancierd 

en in welke periode deze zal worden aangelegd. Onze voorzitter zal bij agendapunt 10 

uitgebreid verslag doen van de stand van zaken. 

 

Sandra Schepers heeft het afgelopen jaar een bijzondere prestatie geleverd. Zij is 

inmiddels eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken. De achterstand die het 

penningmeesterschap had opgelopen is door haar grotendeels weggewerkt. Zo heeft zij 

de wirwar van bankrekeningen ontrafeld. Met name de betaling van de (bonds) 

contributie is in de loop der jaren een weinig overzichtelijke aangelegenheid geworden. 

Sommige leden betalen per maand, anderen per half jaar of jaar. De contributie komt 

ook op verschillende rekeningen (Rabo, ING en ABN) binnen. Stapje voor stapje zijn deze 

en andere financiële zaken door Sandra gereorganiseerd en overgeheveld. Dit proces 



loopt bijna ten einde, maar de laatste loodjes wegen zwaar. Ook is Sandra begonnen met 

het overzetten van de adressen. KPN, Vitens, Nuon, allerhande andere leveranciers en 

dienstverleners, etc. sturen de post nog altijd naar een laatst bekend adres. Dat waren er 

in de loop der jaren een hoop geworden. Binnenkort start Sandra met een nieuw online 

boekhoudprogramma – tot nu toe ging veel, zo niet alles via papieren lijsten – en is het 

binnenkort een kwestie van op de juiste knoppen drukken. Maar op financieel gebied is 

en blijft er altijd veel te doen. Over enkele weken zullen de leden worden geïnformeerd 

over een nieuw systeem van machtigingen. Bovendien hebben we besloten een kluis aan 

te schaffen waarin voorgedrukte enveloppen – waarop gespecificeerd (van stuivers tot 

briefjes van vijftig) de baropbrengst kan worden genoteerd – kunnen worden 

gedeponeerd. 

 

We hebben helaas nog altijd geen gedigitaliseerd ledenbestand – dit punt staat 

bovenaan de lijst met what-to-do’s -, daardoor moeten aan- en afmeldingen nog altijd 

handmatig worden ingevoerd. De secretaris scant alle papieren aanmeldingsformulieren 

en zet die op de mail. Door alle betrokkenen – ledenadministrateur Albert Enterman, 

penningmeester Sandra Schepers en Mirko Egbers (webmaster van onze site) – op de 

maillijst te zetten, verloopt dit meestal wel goed. Afmeldingen dienen, zoals al jaren in 

het clubblad staat vermeld, schriftelijk te gebeuren en wel een maand voor het halve of 

het hele jaar. Dit in verband met de verplichte afdracht van bondscontributie aan de 

NTTB. Opzeggingen worden vaak te laat gedaan en soms zelfs helemaal niet…… Het 

bestuur is van plan (nog) harder tegen dergelijk verzuim op te treden. 

 

Ook staat al een hele tijd op de what-to-do-lijst een ijking/herziening van de statuten en 

het huishoudelijk reglement. Zo willen we op den duur naar een andere opzet van de 

verschillende lidmaatschappen (met verschillende mogelijkheden voor leden, donateurs 

etc.). Daarvoor zullen bovengenoemde documenten moeten worden gewijzigd. Dat kan 

overigens alleen na een goedkeuring van de ALV.  

 

In voorgaande jaarverslagen heeft het bestuur telkens een dringend beroep gedaan op 

alle leden om een steentje bij te dragen om de club draaiende te houden. Nog altijd zijn 

wij te veel en te vaak afhankelijk van dezelfde groep vrijwilligers. Het bestuur heeft 

tijdens de voorgaande ledenvergaderingen beloofd die leden individueel aan te spreken 

die regelmatig bij de schoonmaak en het draaien van bardiensten verstek laten gaan. Dat 

is in enkele gevallen ook gebeurd. De praktijk blijkt nog altijd uitermate weerbarstig, 

van de door velen zo gewenste ‘cultuuromslag’ is helaas nog niet bij iedereen sprake. De 

schoonmaak en de bezetting van de bar blijft in sommige gevallen dan ook een punt van 

zorg. Willen we daadwerkelijk sancties opleggen aan leden die weigeren ook maar enige 

vorm van vrijwilligerswerk te doen, dan zal ook op dat punt het huishoudelijk reglement 

moeten worden aangepast. 

 

De Jeugd en de ALTC zijn evenals de recreantencommissie behoorlijk autonome 

afdelingen binnen onze vereniging. Vaak zitten de commissiebestuurders al jaren op 

deze positie of hebben zij - in het geval van de opnieuw leven ingeblazen 

jeugdcommissie - in mum van tijd zo’n krachtige organisatie neergezet dat wij ons 

slechts zelden met de dagelijkse gang van die afdelingen/commissies hoeven te 

bemoeien. Het bestuur moet er wel geregeld op toezien dat de activiteiten van de 

verschillende commissies elkaar niet in de weg zitten.  

 



In het kader van de transparantie en de eenduidigheid gaat het hoofdbestuur het 

financiële reilen en zeilen van de verschillende commissiebesturen nog beter 

stroomlijnen. Vroeger gebeurde het nog wel eens dat een telefoontje of kattebelletje 

genoeg was om zaken gedaan te krijgen. Het bestuur wil voortaan aan de hand van 

gespecifieerde begrotingen van tevoren met alle afdelingen duidelijke afspraken maken 

wie wat incasseert en betaalt. Inmiddels hebben alle leden die ‘werk’ verrichten waar 

een vergoeding tegenover staat – dat geldt met name voor onze professionele trainers -, 

inmiddels een contract getekend. Dit alles volgens de laatste wettelijke bepalingen.  

 

Onze club kent gelukkig veel vrijwilligers, niet zelden ook mensen die niet eens lid zijn.. 

Mensen die bijv. ballenrapen bij de gehandicapten of die het clubblad rondbrengen etc. 

etc. In het verleden kregen deze mensen een keer in de zoveel tijd een attentie. Dat is de 

laatste jaren niet gebeurd. Gerrie Vels – onze beheerster van het lief- en leedpotje – heeft 

onlangs een lijst gemaakt met namen. Met de Kerst krijgen al deze mensen een 

aardigheidje.  

 

Tot slot nog even dit. De laatste twee jaar heb ik het jaarverslag van het bestuur 

afgesloten met de woorden: ‘Mooie plannen of niet, het bestuur is en blijft volledig 

afhankelijk van de vrijwilligers binnen de club. Hulde voor die mensen!’ Ik wil die 

woorden ook dit jaar nogmaals expliciet aanhalen. Maar zoals een club als de onze niet 

zonder vrijwilligers kan, zo kan zij ook niet zonder een goed functionerend bestuur. Een 

bestuur dat overigens – en dat lijkt nog wel eens te worden vergeten! – ook louter 

bestaat uit goedwillende vrijwilligers. De laatste maanden is er herhaaldelijk in de 

bestuursvergaderingen gesproken over het ‘negativisme’ dat in de club rondwaart. Voor 

verduidelijking van dat begrip heb ik de onvolprezen site Wikipedia even geraadpleegd: 

 

‘Negativisme oftewel het negatief zijn, is dat iemand zich voortdurend verzet 

tegen de realiteit, doordat diegene alleen de nadelige kanten benadert. Zijn 

perspectief is dan te eenzijdig (het negatieve). Het is een bepaalde 

gemoedstoestand die voortdurend het denken beïnvloed’.  

 

Het bestuur laat ongetwijfeld meer dan eens zaken liggen of laat deze te lang op zijn 

beloop. Dat is heus niet alleen te wijten aan (of simpel te verklaren uit) het feit dat wij al 

een tijd met veel te weinig mensen zijn. Ook zullen wij ongetwijfeld niet altijd goed en/of 

even handig communiceren. Maar realiseer je alsjeblieft wel dat alle bestuursleden hun 

‘werk’ met de beste intenties doen. Ik erger mij de laatste tijd in toenemende mate aan 

de welhaast persoonlijke aanvallen op individuele bestuursleden. Vandaag is het een 

van mijn medebestuurders, morgen ben ik het en overmorgen is het weer iemand 

anders. Word op dit punt geen naprater! Mochten zaken je niet zinnen, maak dat dan 

bespreekbaar. En als je boodschap niet direct wordt opgepakt, doe dat dan nog een keer. 

Onze club is het meer dan waard. Laten we er een mooi jaar van maken! 

 

Namens het bestuur, Jonn van Zuthem 

 

Jaarverslag woensdagavond recreanten 

Voor de recreanten van de woensdagavond is het jaar goed verlopen. Allerlei activiteiten 

hebben plaatsgevonden. We zijn begonnen op 5 september met “zo-maar-een-

toernooitje”. Een toernooitje ter opwarming voor de competitiespelers. 37 deelnemers 

o.l.v. Henk Franssen. Enkele dagen daarna is er een groep recreanten naar Stedebroec 



geweest. Dit in het kader van de jaarlijkse uitwisseling. Dit keer ging Lochem naar 

Stedebroec. Het is iedere keer weer een geweldige happening. Stedebroec had er alles 

aan gedaan om het de Lochemers naar de zin te maken. Zelfs een rondvaart door de 

polder. 

 

Al een aantal jaren achtereen hebben we een keer een thema-avond. Dit jaar werd er 

gekozen voor een Griekse avond. Vele Griekse hapjes zijn er genuttigd. De stifado (de 

Griekse stoofschotel met rundvlees) was zo geweldig lekker, zodat die razend snel op 

was. Natuurlijk kon er ook getafeltennist worden. Om het geheel compleet te maken 

hadden we een volksdanslerares uitgenodigd die ons Griekse dansen probeerde aan te 

leren. Veel kwam daar niet van terecht, maar het was heel erg leuk.  

  

Traditiegetrouw stond in december het Kerstkaarten met jokeren en klaverjassen op de 

agenda. Het aantal deelnemers overtrof die van voorgaande jaren. Bomvol was de 

kantine. Mede doordat Jochem een aantal lieden had uitgenodigd voor een partijtje 

tafeltennis. Tevens was er in december het oliebollentoernooi . 

 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werden de ‘oliebollen van het jaar’ bekendgemaakt. Een 

eervolle onderscheiding voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt. In 

aanmerking kwamen dit jaar Jaantje Fleming en Geert Zeelte.  

 

Op 10 februari werd de winterwandeling gehouden. De tocht voerde over het landgoed 

Verwolde. Na afloop verzorgde onze huiskok Chris Schuiling een stamppottenbuffet.  

 

Het jaarlijks terugkerende Paaskaarten kon niet doorgaan vanwege een stroomstoring 

in de gemeente Lochem. De deelnemers zaten al aan hun tafeltjes toen het licht uitviel. 

Heel vervelend. Er kon dus niet gekaart worden en men kon onverrichter zake naar huis 

terug. 

 

Het Ben Wenneker toernooi is gehouden op 17 en 24 april. Er deden 25 personen mee 

verdeeld in vier poules. Het werd een gezellige avond met veel plezier. 

 

In het jaar 2013 bestaat de recreantengroep 30 jaar. Ter ere van dit heuglijke feit was er 

een verrassingstocht met de bus uitgezet. De tocht voerde langs de Berkel naar de 

oorsprong in Billerbeck. Onderweg een koffiestop, bezoek aan het klokkenmuseum, een 

lunch, warm en koud buffet in Vreden. Een prachtige tocht mede door het mooie weer. 

 

Uit dit verslag zou je kunnen opmaken dat de recreanten meer activiteiten organiseren 

dan dat er wordt getafeltennist. Niets is minder waar! Gedurende het gehele jaar wordt 

er iedere woensdagavond getraind onder leiding van een trainer – acht clubleden - die 

om toerbeurt training geven. Wij zijn daar heel erg blij mee. Het houdt de 

recreantengroep intact. Ook voor volgend seizoen wordt er gekozen voor deze opzet. 

 

Namens de recreantencommissie, Iet Wissink. 

 

Jaarverslag ALTC 

Dit jaar was voor de ALTC weer een geweldig jaar, met wel wat ups and downs. De kroon 

op dit jaar was zeker dat een aantal spelers werd benoemd tot sportploeg van de 

gemeente Lochem. 



 

Het jaarlijkse uitstapje in 2012 ging naar de Allwetter Zoo in Münster (Duitsland) met de 

combibus van de Firma Ter Doest. Voor het uitstapje op 27 juni vertrokken we dit jaar 

vanaf het Graafschapterrein in Lochem en dus niet vanaf de hal. Bij terugkomst hadden 

we nog een maaltijd in Lochem waarbij door Chris Schuiling de “Kei van de Toekomst” 

werd uitgereikt aan twee personen die daar totaal niet op gerekend hadden. Deze twee 

personen waren Gerrie Vels en Rob van der Zee. De totale dag is goed verlopen, mede 

door de uitstekende begeleiding van buschauffeur Richard. 

 

De vrijwilligersmiddag die gehouden werd op 16 juni is verder goed verlopen. Er 

kwamen geen bijzonderheden naar voren waar actie voor ondernomen moest worden. 

 

Er kwam een verzoek binnen van Rob Flipse van de Lichtenvoorde of we aanwezig 

konden zijn op de “Ik Lekker Fit” dag in Groenlo. De middag was bedoeld voor de 

cliënten van de Lichtenvoorde met de bedoeling de mensen meer aan het sporten te 

krijgen. Op 14 september zijn 5 leden van de ALTC, Erna, Riet, Annie, Marina en Rob 

naar de “Ik lekker fit” dag geweest op camping Marveld in Groenlo. Er waren diverse 

sporten/activiteiten te bekijken zoals Dansen, Zwemmen, Atletiek, Tafeltennis en 

Sportaccessoires. Wij hebben op deze middag het schuiftafeltennis laten zien, omdat het 

een sport is die door iedereen kan worden bedreven. We hadden daar een kraam en een 

schuiftafeltennistafel neergezet, zodat de bezoeker ook zelf konden proberen om 

wedstrijd te spelen. De belangstelling was erg groot en de meeste bezoekers wilden het 

ook graag proberen. Als tegenstander hadden ze vaak Annie, die zich niet zomaar 

gewonnen gaf. Op de kraam was nog een film te zien over onze vereniging en we hebben 

ook folders uitgedeeld. We kunnen terugzien op een geslaagde dag die misschien ook 

nog wat leden op levert. 

 

Na het plotselinge overlijden van de penningmeester van de LTTC, Harry Albers, 

ontstonden er toch wat financiële problemen. Harry had het geld van het Jan Ubels 

toernooi, waar hij ook penningmeester van was, op een privérekening gezet. We hopen 

niet dat er op korte termijn iets met Erna gebeurt, maar we moeten wel lering trekken 

uit het voorval van Harry. Dit onderwerp is ook al eens aan de orde geweest binnen onze 

commissie, aangezien Erna het geld van de commissie ook op een privérekening heeft 

staan. Rob heeft nogmaals gevraagd aan Erna dit nog eens goed te bekijken en hiervoor 

een goede oplossing te zoeken. Erna deelt nog mee dat er wel een wijziging gaat komen 

in het financiële gedeelte van de commissie. Via de nieuwe penningmeester wordt er een 

nieuwe rekening geopend voor de ALTC. Er heeft zich nog niemand gemeld voor de 

functie van penningmeester van het Jan Ubels toernooi.. Deze functie werd eerder door 

Harry Albers ingevuld, er is nog steeds een vacature voor deze functie. 

 

Iedere woensdagavond wordt onder leiding van Geert Zeelte, Arie Pater en assistente 

Willemien Harkink getraind door een aantal jeugdleden. De moeder van één van de 

spelers, Jan Peter, wilde even bijpraten hoe het ging met haar zoon. Jan Peter had haar 

verteld dat hij veel last heeft van de beide dames die op hetzelfde tijdstip ook op de 

training zijn. Jan Peter wil graag tafeltennissen, daar komt hij ook voor, maar de dames 

nemen het niet zo nauw waardoor het meer gein maken is dan serieus trainen. Er is nu 

afgesproken dat van het uur training een half uur apart training wordt gegeven aan Jan 

Peter en daarna weer samen met de dames. Als dat niet voldoende werkt is misschien 

een optie om hem mee te laten trainen met de groep die na de jeugd komt. We zijn het er 



over eens dat deze groep spelers eigenlijk te zwaar is voor ons d.w.z. wij niet de juiste 

mensen in huis hebben om deze spelers te begeleiden. De mensen die nu proberen deze 

spelers iets te leren, doen dit naar hun eigen kunnen maar zijn daar niet voor opgeleid. 

We hebben gemerkt dat de nieuwe aanpak door Geert met de speler Jan Peter, goede 

resultaten geeft.  

 

De Sinterklaasavond op 28 november 2012 is weer goed verlopen en iedereen ging weer 

met een prachtig cadeau naar huis. Sinterklaas kwam dit keer binnen lopen met 

kruiwagen waarin een zwarte piet zat. Op de uitnodiging voor de Sinterklaasavond werd 

gevraagd aan de ouders/verzorgers of deze met het vervoer rekening wilde houden met 

de verwachte eindtijd. Het melden dat de busjes/verzorgers niet te vroeg moesten 

komen heeft een goed resultaat gehad. 

 

Op 19 januari was het Jan Ubels toernooi weer in onze hal. Ook dit jaar konden we weer 

rekenen op een aantal vrijwilligers die konden helpen met o.a. het ballenrapen en de 

werkzaamheden in de keuken. We kunnen voor onze toornooien, in januari en mei, best 

wat meer vrijwilligers gebruiken om de zaak nog soepeler te laten verlopen. Aangezien 

onze ploeg op de nominatie stond voor sportploeg van 2013, kwam er die zaterdag ook 

een filmploeg om onze spelers in actie te filmen. 

 

De nominatie en daarna de huldiging van de ALTC-sportploeg heeft voor veel roering 

gezorgd. Vanuit het hoofdbestuur kwam men met de opmerking dat de nominatie met 

hen overlegd had moeten worden. Wij vonden dat niet helemaal terecht, aangezien het 

hoofdbestuur ons ook niet geraadpleegd heeft over de nominatie van hun sportploeg. 

Er is nu afgesproken dat we een aantal zaken meer met elkaar gaan overleggen zodat we 

weten van elkaar waar we mee bezig zijn. Om dit goed te laten verlopen hebben we 

afgesproken dat er bij iedere vergadering van het hoofdbestuur er een 

vertegenwoordiger van de ALTC gedurende een half uur aanwezig is om eventuele 

problemen/vragen te bespreken. Er is tot nu toe nog geen actie ondernomen vanuit het 

hoofdbestuur om deze afspraak in werking te zetten. 

 

Ook zijn we bezig geweest met een clinic in samenwerking met “De Lichtenvoorde” die 

gehouden werd bij Litac in Lichtenvoorde op 30 maart. Het totaal aantal bezoekers 

totaal bedroeg 44. Waarvan 28 mensen met een beperking en 16 ouders, begeleiders, 

familie en overige belangstellenden. Het aantal deelnemers was meer dan verwacht. Er 

waren 15 opgaves binnengekomen bij het Uitbureau en ook daarvan nog een aantal 

afmeldingen. Iedereen heeft zich vermaakt op zijn/haar manier. Om het laagdrempelig 

te houden is een inloop een goede vorm. Beter dan georganiseerd in groepjes en 

doorschuifsysteem. Voorstel is om in de week 40 van 1 t/m 6 oktober bij elkaar te 

komen voor overleg vervolg 2014. 

 

Geert meldde dat hij niet bij de speelattributen en ballen kon komen, aangezien hij altijd 

eerder begint i.v.m. met onze jeugdleden. Alle kasten waren op slot en ook waren er 

bijna geen ballen te vinden. Hij heeft daarop Jolanda gebeld, die hem vertelde dat er 

voldoende ballen in de kokers aan de wand zaten en er verder niets aan kon doen en 

hem doorverwees naar Gerrit Hofland. Daar kreeg hij te horen dat het voor hem pech 

was en hij deze attributen ook niet kan/mag gebruiken en Gerrit wilde/kon verder niets 

voor hem doen. Nu komt het de laatste tijd steeds meer voor dat er geen 

tafeltennisballen zijn en onze ballenbakjes op wielen in de andere opslagruimte in de 



nieuwe hal staan. Het is natuurlijk niet zo, dat iedereen onze spullen mag gebruiken 

terwijl wij, nu we eindelijk ook wat jeugdleden hebben geen gebruik mogen maken van 

die attributen. Daarbij komt natuurlijk het antwoord van zowel Jolanda als Gerrit er ook 

bij wat niet bepaald vriendelijk is overgekomen en getuigd zeker niet dat we één 

vereniging zijn. Onze gedachte is dat we gezamenlijk aan het welzijn van onze 

vereniging / leden denken en er voor moeten zorgen dat het één vereniging blijft waar 

iedereen zich thuis voelt met of zonder beperking. 

 

In het weekend van 2 en 3 maart zijn de Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle. 

Op dit evenement worden diverse side-events georganiseerd, waaronder een paar 

bijscholingen. Op zaterdagmiddag 2 maart van 15.30 tot 17.00 uur is er een bijscholing 

die zich richt op parasporters. Tijdens deze bijscholing leert u meer over het training 

geven aan mensen met een beperking. De docent gaat in op het training geven aan zowel 

mensen met een verstandelijke als mensen met een lichamelijke beperking. Vragen als 

'welke aanpassingen moet je als trainer doen om spelers met een beperking een goede 

training te bieden', 'hoe ga je sociaal met deze doelgroep om' en 'hoe kun je de training 

zo aanpassen dat spelers met en zonder beperking samen kunnen trainen' komen aan 

bod. Geert en Arie zijn hier heen geweest en hebben deze cursus gevolgd, wat ze beiden 

als zeer positief hebben ervaren. Een aantal handreikingen was zeker voor hen van 

toepassing en ze konden deze ook gebruiken in hun trainingsprogramma. 

 

Ons uitstapje op 10 juli 2013 ging naar Dierenpark Amersfoort. Er gingen dit jaar 27 

personen mee, een stuk lager als het aantal dat normaal mee gaat. Dit jaar is Geert Zeelte 

benoemd als “de Kei van de Toekomst”. 

 

De jaarlijkse vrijwilligersmiddag was op 22 juni 2013, alles liep goed en alle vrijwilligers 

blijven. Er bleek dat er een dubbele boeking is ontstaan met ons en wedstrijden voor de 

jeugd, voor de reservering van de hal. Het is voor ons niet mogelijk om onze middag 

samen met de jeugdwedstrijden te houden. De organisator van deze wedstrijden heeft 

het tijdstip van het toernooi aangepast.  

 

Mimi Zweers is opgenomen in een verpleegtehuis in Zutphen en wacht op overplaatsing 

naar een andere locatie. 

 

Onze zomerstop was van 17 juli t/m 3 september, op woensdag 4 september zijn we 

weer begonnen met het tafeltennis. 

 

Namens de ALTC, Rob van der Zee 

 

Jaarverslag Jeugd Commissie 

De jeugdcommissie heeft de taken afgelopen jaar specifieker verdeeld. Jolanda Hofland 

is voorzitter. Boris Bosch is secretaris en verantwoordelijk voor de ‘fun’-activiteiten. 

Frank Bruggeman is penningmeester en Kaj Munk is wedstrijdsecretaris. Marten 

Adolfsen houdt zich bezig met opgave en coördinatie van de toernooien. Nieuw is 

Mathilde Bolte, moeder van Anouk Appelo. Haar functie moet nog verder ingevuld 

worden.  

 

Tafeltennisactiviteiten op gebied van werving 



Het afgelopen jaar stond wederom in het teken van jeugdleden werven en behouden. 

Om leden te werven hebben Albert ten Hoopen en Gerrit Hofland alle Lochemse scholen 

bezocht met een spectaculair wervingsprogramma dat bestond uit:  

- Vrij spelen op de woensdagmiddag voorafgaand aan scholierentoernooi 

- Het scholierentoernooi: januari 2013. Opgedeeld in twee gedeeltes. Een 

woensdagmiddag voor groep 5 en 8 en een woensdagmiddag voor groep 6 en 7. 

Er deden beide keren zo’n veertig kinderen mee. 

- Table stars project diverse groepen 3 en 4 van basisscholen in Lochem maken 

hier kennis mee in het najaar van 2013. 

 

Ledenaantal blijft een aandachtspunt. De ervaring leert inmiddels dat als kinderen echt 

voor tafeltennis kiezen, dus ook competitie spelen, ze blijven. Is tafeltennis een ‘bijsport’, 

dan loop je het risico op tussentijds switchen. We hopen dit effect te minimaliseren door 

het komende jaar nóg meer fun-activiteiten én interne toernooien te organiseren om zo 

de binding met de club en de rest van de jeugdleden te vergroten. 

 

Funactiviteiten voor de jeugd 

- Sinterklaasviering plus bowlen 

- Na afloop van de clubkampioenschappen was er een filmmiddag 

- Helaas kwam het kamp te vervallen wegens een overdrukke tafeltennisagenda. In 

2014 wordt dit dubbel en dwars ingehaald. 

 

Competitie 

In de voorjaarscompetitie van 2012 hadden we vier teams (3de klasse, 4de klasse en 

starters). Twee teams werden kampioen: 4de klasse en starters. In de najaarscompetitie 

van 2013 zijn er zes teams opgegeven. (2x 3de klasse, 1x 4de klasse, 1x 5de klasse, 2x 

starters). In totaal spelen zo’n 25 kinderen competitie verdeeld over zes teams. 

Uiteindelijke streven we ernaar om zowel in de hoofdklasse of landelijk teams te hebben 

als in de starterscompetitie. 

 

Toernooien & Prestaties 

Ook het afgelopen jaar zijn er noemenswaardige prestaties neergezet door onze jeugd. 

Absoluut hoogtepunt was het binnenhalen van het Nederlands Kampioenschap bij de D-

welpen door Ellen Mogenzomp. Emine Ernst struikelde in een onderling duel in de halve 

finale en werd derde. Bij de Nationale Jeugd Meerkampen stonden zowel Emine als Ellen 

in de finale in Panningen. Emine werd 9de en Ellen 11de. Voor onze vier meiden, Ellen, 

Emine, Jessa en Jolijn was er een tweede plek op de jeugdcup in Arnhem. Op de 

afdelingskampioenschappen liet vooral de nieuwe garde van zich horen. Sven werd 

eerste bij de starters en hij won samen met Anouk het dubbel. Fabian en Justin werden 

tweede. Emine won afgelopen september het Euregiotoernooi. Jolijn werd vierde. 

 

Trainingen 

De trainersstaf is dit jaar iets gewijzigd. Remi Beelen heeft ons verlaten om naar één van 

de beste clubs in Nederland te gaan. Te weten Westa. Lars Wildenborg heeft zijn plek 

inmiddels overgenomen. Lars is enthousiast, in bezit van een trainer 4 diploma en heeft 

veel verstand van het spel.  

 

De trainingen zijn onderverdeeld in drie groepen, A, B en C.  

De A en B groep staat onder leiding van Erik Ernst, met hulp van Jolanda Hofland. 



De C groep staat onder leiding van Lars Wildenborg, met hulp van Erik Ernst. 

Verder hulptrainers, assistenten en sparringpartners zijn dit seizoen Kaj Munk, Nico 

Horstman, Frans Snijder, Gerbrand Pot, Frank Bruggeman en Marten Adolfsen. 

 

De jeugd traint  op dinsdagavond van 18.00-20.00 uur 

   op woensdagmiddag van 13.15-16.15 uur 

   op donderdagavond van 18.00-20.00 uur 

 

Sommige jeugdleden krijgen individuele training vanuit de club én vanuit de afdeling op 

woensdag- en op vrijdagmiddag. Op zondagochtend vindt de regionale afdelingstraining 

plaats in Lochem. Hieraan doen vier van onze jeugdleden mee. Een vijfde is op proef. 

    

Namens de jeugdcommissie, Jolanda Hofland 

 

Jaarverslag Technische Commissie 

De Technische Commissie heeft ook dit jaar weer naar eer en geweten en in overleg met 

betrokkenen de teams samengesteld. Hoewel dit niet altijd even gemakkelijk was, kwam 

het grootste obstakel van de NTTB afdeling Oost. Enkele dagen voor de deadline van het 

opgeven van de teams werd in een bondsvergadering besloten te gaan controleren op 

sterkte van het team volgens een ratingsysteem. Dit had consequenties voor de 

teamnummering en her en der moesten personen in alle haast verplaatst worden om 

iedereen op een wenselijk niveau te laten spelen. 

 

We zijn het jaar in de voorjaarscompetitie gestart met 16 seniorenteams in de afdeling 

Oost en één team op landelijk niveau. Momenteel hebben we in de najaarscompetitie 

zelfs 19 teams. Dit betekent dat we in een jaar tijd 3 extra teams op papier hebben weten 

te krijgen. En als we daarbij de enorme aanwas van jeugdleden nemen, kunnen we als 

TC alleen maar terug kijken op een succesvol jaar. 

 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in januari en de Seizoensafsluiting in juni werden de 

kampioenen nogmaals in het zonnetje gezet. In tegenstelling tot voorgaande jaren en 

brekende met een jarenlange traditie is besloten om af te stappen van de 

‘Percentagebokalen’ en deze te vervangen door een Aanmoedigingsprijs voor een 

spelend lid dat zich onderscheiden heeft. Deze prijs is in januari uitgereikt aan Boris 

Bosch en in juni aan Michelle Zonneveld. 

 

Resumerend: De najaarscompetitie van 2012 zijn we geëindigd met 4 kampioenen en 2 

degradanten en in de voorjaarscompetitie hebben we daar nog 3 kampioenen aan toe 

kunnen voegen met slechts 1 degradant. Daarnaast hebben het landelijke team en de 

teams spelend op regionaal niveau zich keurig weten te handhaven in hun klasse. 

 

Naast het samenstellen van de teams en het organiseren van onder meer de 

Clubkampioenschappen, heeft de TC een rol gespeeld bij de keuze van de nieuwe 

jeugdtrainer ter vervanging van Remy Beelen. 

 

Het komende jaar hoopt de TC wederom op de medewerking van de competitiespelers 

om tot een voor iedereen aanvaardbare teamsamenstelling te komen. 

 

Namens de Technische Commissie, Ronald Swaters 


