
Jaarverslagen van het bestuur en de verschillende commissies en 
afdelingen van LTTC De Toekomst, seizoen 2013-2014 

Jaarverslag van het bestuur 

Het seizoen 2013-2014 was een bijzonder jaar voor onze LTTC, met veel hoogte- maar 

helaas ook met enkele dieptepunten. Zo overleed op 17 december plotseling ons erelid 

Iet Wissink. Ietje was nauw betrokken bij het wel en wee van onze club, in het bijzonder 

bij haar ALTC. Voor velen is het gemis nog altijd groot. Tijdens de indrukwekkende 

crematieplechtigheid sprak voorzitter Gert Mogezomp namens onze club mooie 

woorden. 

Deze zomer kon er, nadat alles financieel was afgedekt, eindelijk worden begonnen met 

de langverwachte renovatie van de vloer in de grote hal. Tegelijkertijd zijn ook de 

toegangsdeuren verbreed en zijn de vluchtwegen verbeterd. Ook zijn de kleedkamers 

met de douches en de wc’s compleet vernieuwd. Als extra is op het laatste besloten om 

ook de twee damestoiletten in de renovatie op te nemen dit mede doordat een sponsor 

is gevonden voor de twee inbouwtoiletten. Een aanvraag voor een bijdrage uit het Rabo 

Coöperatiefonds voor energiebesparende maatregelen is vanwege te weinig stemmen 

niet gehonoreerd. We zullen ons best blijven doen om ook ‘De Toekomst’ energiebewust 

te laten functioneren. Het wachten is nu nog op de eventuele toekenning van een 

bijdrage uit het Univé Oost Fonds, zodat ook het invalidentoilet onder handen kan 

worden genomen. Mocht onze aanvraag bij dat fonds niet worden toegekend, dan 

moeten we zien elders een bijdrage/donatie te krijgen.  

We kunnen als vereniging trots zijn op hetgeen de laatste maanden tot stand is gebracht. 

Een team van vrijwilligers heeft geholpen met breken, puinruimen, schuren, schilderen 

enz.. Bijzondere dank gaat uit naar de leden die bovengemiddeld veel werkuren in de hal 

hebben verricht. We kennen allemaal de namen, tijdens de Nieuwjaarsreceptie (als ook 

de zaal officieel wordt heropend) zullen de grootste kanjers nog een keer extra in het 

zonnetje worden gezet. 

Het bestuur bestond afgelopen jaar uit voorzitter Gert Mogezomp, secretaris Jonn van 

Zuthem, penningmeester Sandra Schepers en de leden Jeanette Jeurissen, Jochem 

Veldmaat en Jeroen Hoffman. De afgelopen maanden is Ronald Swaters het bestuur, dat 

al sinds jaar en dag onderbezet is, ad interim komen versterken. Jeanette Jeurissen en 

Jonn van Zuthem hebben te kennen gegeven zich om uiteenlopende redenen niet 

herkiesbaar te stellen. Naast Ronald Swaters, die de afgelopen maanden dus al heeft 

meegedraaid en tevens voorzitter is van de TC, draagt het bestuur ook Bert Boers en 

Dienke Geurtz voor als kandidaten. Bert heeft de laatste maanden furore gemaakt als 

voorzitter van de Accommodatie- en Beheercommissie. Onder zijn leiding is de 

renovatie tot nu toe uiterst voorspoedig verlopen. Dienke kennen de meeste leden als de 

moeder van Jeroen en Sara. Zij heeft is de afgelopen tijd al bij meerdere projecten van 

het bestuur betrokken geweest. Als de voordracht van deze drie kandidaten door de ALV 

wordt aanvaard dan telt het bestuur officieel zeven leden, dat is ook in het Huishoudelijk 

Regelement voorgeschreven minimale aantal. 

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

die vergaderingen werden naast de gebruikelijke zaken als de ingekomen post en de 

mededelingen van voorzitter, secretaris en de penningmeester ook de gang van zaken in 



de verschillende afdelingen besproken. Met name over het verbeteren van het 

technische beleid, zowel dat van de senioren als van de jeugd, is veel aandacht besteed. 

Van de voorgenomen (en bij de vorige ALV ook toegezegde) regelmatige besprekingen 

met de afzonderlijke commissies is helaas weinig terechtgekomen. Door drukke 

werkzaamheden van de bestuursleden was het al moeilijk voor de reguliere 

bestuursvergaderingen geschikte data te prikken, bovendien heeft de verbouwing 

enorm veel tijd en energie gevergd. In een onlangs gehouden commissievergadering is 

andermaal afgesproken dat de verschillende geledingen van de club nu vaker - en op 

geregelde tijden - om de tafel zullen gaan zitten. We hopen hiermee de informatie/ 

communicatie tussen het bestuur en de verschillende commissies en uiteindelijk de 

leden te kunnen verbeteren. 

 

Wat betreft het financiële gedeelte is er het afgelopen jaar ook een hoop gebeurd. Zo 

kennen we sinds begin dit jaar een automatische incasso met machtigingen van de 

contributie en competitietoeslagen. Na een moeizame start, die grotendeels te wijten 

was aan de haperende software van de bank, loopt dat systeem nu op rolletjes. Dit 

boekjaar zijn we overgestapt naar een digitaal boekhoudsysteem. Hierin worden alle 

financiële geldstromen vastgelegd. Ook de automatische incasso verloopt via dit 

systeem. Sandra Schepers, die 21 maart is bevallen van een wolk van dochter, genaamd 

Evelien, heeft het afgelopen half jaar haar taken als penningmeester overgedragen aan 

Gert. Heleen Mogezomp, de vrouw van Gert, heeft geholpen bij het verder opstarten en 

inrichten van de administratie. Heleen heeft ook de financiële verantwoording van het 

afgelopen boekjaar verzorgd. Het voorliggende financieel jaarverslag is voor het eerst 

sinds tientallen jaren niet meer door Jan Wissink gemaakt. 

 

Uw secretaris heeft de laatste jaren in de jaarverslagen herhaaldelijk gewezen op het 

belang dat alle leden naar vermogen zoveel mogelijk een steentje bijdragen om de club 

draaiende te houden. In veel gevallen, zoals bij de verbouwing gaat dat goed - al komt 

uiteindelijk dan ook weer heel veel (vrijwilligers)werk op een paar schouders terecht -, 

maar bij sommige andere zaken - met name de schoonmaak en het opruimen van de 

spullen - loopt het ondanks alle beloftes en voornemens toch geregeld mis. Gevolg: 

toenemende frustraties van mensen die wel de handen uit de mouwen steken en 

verwijtende blikken en woorden richting het bestuur. Onlangs is besloten dat er van het 

verbeteren van de schoonmaak en het bestrijden van de veelvoorkomende rommel nu 

andermaal serieus werk moet worden gemaakt. Daarvoor is een heuse werkgroep in het 

leven geroepen die de samenstelling, opkomst en werkwijze van de schoonmaakploegen 

in betere banen gaat leiden. Binnenkort zal deze werkgroep haar plannen ontvouwen. 

Ook is er een zaalreglement in de maak waarin nauwkeurig wordt vastgelegd waar 

gebruikers van de hal zich aan hebben te houden. 

 

Onze club is zo bijzonder, omdat de afzonderlijke leden dat ook zijn. Af en toe laaien de 

gemoederen flink op. Niet zelden gebeurt dat tussen leden die allen het beste met de 

club voor hebben. De een wil dan veel te snel zaken veranderen volgens de ander, die op 

zijn of haar beurt het liefst alles zo laat als het altijd geweest is. Of er wordt - terecht of 

onterecht - in de richting gewezen van leden die veel meer oog hebben voor de eigen 

commissie/afdeling dan voor het algehele clubbelang. De verschillende geledingen van 

de club hebben elkaar nodig. Zonder de ALTC was de financiering van de nieuwe vloer 

hoogstwaarschijnlijk nooit zo snel van de grond gekomen. En zonder de groei van de 

jeugd, die overigens al een paar jaar verrassend knap wordt geconsolideerd, hebben we 



als vereniging op den duur echt geen toekomst meer. Recreanten of competitiespelers, 

jong en oud, leden met of zonder beperking: we hebben elkaar allemaal nodig. Houd 

negatieve geluiden over die ander zoveel mogelijk voor je. Kritiek mag, maar vergeet 

vooral niet dat deze ALV ook bedoeld is om jullie voorstellen tot verbetering onder de 

aandacht te brengen. Maak daar gebruik van!  

 

Laten we er weer een mooi jaar van maken. 

 

Namens het bestuur, secretaris Jonn van Zuthem 

 

 

Jaarverslag van de Recreantencommissie 

De Recreantencommissie bestaat nu uit de volgende personen: Liesbeth Kok, Riet 

Pongers, Mathea Bisschop, Henk Franssen, Marco Schepers en Chris Wenneker. Helaas 

moesten wij afscheid nemen van Iet Wissink, zij overleed geheel onverwachts. Haar 

inzet voor zowel de Recreanten als de gehele Toekomst was altijd tomeloos. Gelukkig 

hebben wij in de personen van Mathea en Marco aanvulling gekregen.  

 

De commissie heeft het afgelopen verenigingsjaar het volgende georganiseerd: Kerst- en 

Paaskaarten, het jubileumreisje tgv. het 30-jarig bestaan van de Recreanten naar 

Gescher, Billerbeck en Vreden, Winterwandeltocht over een deel van het Grote Veld en 

de Velhorst met aansluitend het stamppottenbuffet, de thema-avond Tiroler-avond, de 

inmiddels traditionele toernooitjes Oliebollentoernooi, Ben Wenneker-Bokaal en het ‘Zo 

maar een toernooitje’. Ook werd er nog een voetbaltoto tgv. het WK-voetbal 

georganiseerd. Helaas was de deelname hieraan door diverse oorzaken een stuk minder 

dan voorheen.  

 

Teruggang in het aantal deelnemers is vooral ook bij de beide kaartavonden te 

bespeuren. De trainingen werden meestal goed bezocht en wij willen dan ook dank 

zeggen aan de gast-trainers van afgelopen 12 maanden: Erik Ernst, Jaap van Hummel, 

Guido van Zwieten, Richard Veninga, Nico Horstman, Frans Snijder en Henk Franssen. 

Ook in het lopend verenigingsjaar hoopt de commissie weer actief te blijven met diverse 

activiteiten. Hopelijk wordt de communicatie binnen de gehele vereniging beter dan het 

afgelopen jaar. 

 

Namens de Recreantencommissie, Chris Wenneker 

 

 

Jaarverslag van de A.L.T.C.  

Het jaarlijkse uitstapje was op 10 juli 2013 en ditmaal gingen we naar Dierenpark 

Amersfoort. Dit jaar gingen er helaas maar 27 personen mee, een stuk lager dan de 

andere jaren. Iedereen heeft het die dag naar de zin gehad en ook het vervoer was weer 

prima. 

 

Ieder jaar houden we weer een vrijwilligersmiddag waarin onze vrijwilligers tijdens een 

kleine vergadering kunnen meedelen of alles nog naar wens verloopt. Daarna hebben we 

nog een gezellige middag waarmee we onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 

 



Bij onze jeugdleden liep de training niet naar ieders tevredenheid, waarna we besloten 

hebben een aantal leden apart te trainen. Vooral de training bij Jan-Peter heeft dit een 

positieve uitwerking gehad. 

 

Tijdens onze Sinterklaasavond is de muziek ditmaal verzorgd door Harry Lijftogt en zijn 

vrouw. 

 

Aangezien er een aantal wijzigingen in het hoofdbestuur zijn heeft dat ook gevolgen 

voor onze commissie. De afspraak is gemaakt dat de commissie een aantal zaken zoveel 

mogelijk uit eigen kas gaat betalen. 

 

In dit jaar hebben we contact gehad met de vereniging Litac uit Lichtenvoorde voor het 

mede organiseren van een sportinstuif voor mensen met een beperking. Tevens hebben 

we geholpen om bij deze vereniging het schuiftafeltennis op te zetten. 

 

Ieder jaar houden we weer een vrijwilligersmiddag, maar in 2014 kon deze niet worden 

gehouden i.v.m. de verbouwing van de hal. Een nieuwe datum voor deze middag is nog 

niet bekend. 

 

Het jaarlijkse uitstapje in 2014 was dit maal op 16 juli, dit maal is de groep met een 

huifkar door de Achterhoek getrokken. Ook dit jaar gingen er helaas maar 30 personen 

mee, als dit aantal zo laag blijft wordt het organiseren van een dagje uit steeds 

moeilijker. 

 

Het organiseren van ons jaarlijkse toernooi levert ook steeds meer problemen op 

aangezien de kosten voor de externe organisatie steeds hoger worden. Helaas hebben 

we binnen de vereniging nog geen personen kunnen vinden die deze taak op zich willen 

nemen. 

 

Namens de ALTC, Rob van der Zee 

 

 

Jaarverslag van de Jeugdcommissie 

Sinds dit jaar heeft de jeugdcommissie haar eigen contactpersoon in het bestuur in de 

persoon van Jeanette Jeurissen. Doel is kortere communicatielijnen te creëren van en 

naar het bestuur. Verder zijn er afgelopen jaar geen specifieke personele wijzigingen 

geweest. 

 

- Jolanda Hofland is voorzitter (maar die stopt aankomend seizoen) 

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

- Frank Bruggeman is penningmeester (ook hij stopt aankomend seizoen) 

- Kaj Munk is wedstrijdsecretaris 

- Marten Adolfsen houdt zich bezig met opgave en coördinatie toernooien 

- Mathilde Bolte doet ook fun-activiteiten 

- Annemiek Roelofs (net nieuw) gaat zich bezighouden met werving en pr-

activiteiten 

 

Tafeltennisactiviteiten op gebied van werving 

- Gymlessen op school in kader van Table Stars-project 



Het afgelopen jaar is geprobeerd nieuwe jeugdleden te werven. Al hebben we ervoor 

gekozen niet álle scholen te benaderen. Voor het eerst hebben we het ook voor een deel 

via de gemeente laten lopen die hier speciaal iemand voor heeft aangesteld, de 

zogenaamde sportcoördinator. Die aanpak werkte echter wat omslachtig. Beter is om 

zelf de scholen te benaderen met ons eigen verhaal. Gerrit Hofland en Albert ten Hoopen 

hebben op ons verzoek een paar Lochemse scholen benaderd en voor die scholen 

hebben we met een groep vrijwilligers gymlessen verzorgd. Al met al maakte daardoor 

opnieuw zo’n honderd tot honderdvijftig kinderen kennis met de tafeltennissport. 

Helaas hebben we niet heel veel nieuwe leden erbij gekregen door de table stars dit jaar. 

Doel is om de leeftijdsgrens waarop we tafeltennis willen aanbieden iets naar beneden 

te brengen. Dus werven bij kleuters en groep 3. Bij die kinderen is de kans dan kleiner 

dat ze al een andere sport beoefenen. 

 

- Het scholierentoernooi: januari 2014. 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. 

 

Het ledenaantal blijft een aandachtspunt. De ervaring leert inmiddels dat als kinderen 

echt voor tafeltennis kiezen, dus ook competitie spelen, ze blijven. Is tafeltennis een bij 

sport, dan loop je het risico op tussentijds switchen. We hopen dit effect te 

minimaliseren door het komende jaar 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: 

- Spontane Sinterklaasviering in kantine 

- Filmmiddag 

- Zwemmen bij de Scheg in Deventer 

- Helaas kwam het kamp te vervallen wegens verbouwing van de zaal en een 

overdrukke tafeltennisagenda. 

 

Competitie 

In de voorjaarscompetitie van 2014 hadden we zes teams (2de klasse, 3de klasse, 4de 

klasse, 5de klasse en 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. Dat streven wordt aankomend seizoen 

bewaarheid als het eerste jeugdteam uitkomt in de hoofdklasse. 

 

Toernooien & Prestaties 

Het afgelopen jaar zijn er bijzondere prestaties neergezet door onze jeugdleden. Emine 

Ernst won bij de meisjes welpen de finale van de meerkampen in Panningen. Ook won ze 

het A-toernooi in Weert en werd ze tweede op het NK. Met haar dubbelpartner Emma 

van der Zanden lukte het zelfs om Nederlands Kampioen te worden. Als slagroomtoefje 

op de taart werd Emine geselecteerd door de NTTB voor een internationaal toernooi in 

Luik. Daar bereikte ze een derde plek.  

 

Er waren nog meer individuele hoogtepunten: Jolijn Schut vlamde al vroeg in het 

seizoen door het B-ranglijsttoernooi in Hoorn te winnen. Jessa Buinink bereikte een 

finaleplaats in de pupillenmeerkampfinale, Ellen Mogezomp wist de finale van het 

troosttoernooi bij de NK-B te winnen. En maar liefst zeven van onze jeugdleden werden 



geselecteerd voor de jeugdcup (een afsluitend toernooi op Papendal). Onder wie onze 

jongste welpen. Op de afdelingskampioenschappen won Rutger Carelse overtuigend in 

de tweede klasse en waren er enkele successen bij de dubbels. Ook won Rutger het 

kwalificatietoernooi in Aalsmeer, zodat hij met een B-licentie op zak het nieuwe seizoen 

start. 

 

Trainingen 

De trainersstaf bestond dit jaar uit Erik Ernst, Jolanda Hofland, Nico Horstman, Lars 

Wildenborg en Kaj Munk. 

 

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 

Erik Ernst. Lars Wildenborg verzorgde hoofdzakelijk individuele trainingen. 

 

Voor aanvang van de najaarscompetitie hebben we afscheid genomen van Lars 

Wildenborg als trainer. Jammer genoeg sloot zijn agenda qua trainingsmogelijkheden 

niet meer aan bij die van LTTC de Toekomst. Vlak voor het seizoen is het gelukt een 

nieuwe trainer binnen te halen, Johan Scholten. Een ervaren trainer uit Zwolle die zich 

komend seizoen zowel met de kleintjes als met de selectiespelers gaat bemoeien.  

 

De jeugd trainde op dinsdagavond, op woensdagmiddag en op donderdagavond. 

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

woensdag- en op vrijdagmiddag. Komend seizoen wordt regulier op maandagmiddag, -

avond en op donderdagmiddag, -avond getraind. 'Goede' sparring is welkom op zowel 

de training van de allerkleinsten als op de training van de gevorderden. Onze 

selectiespelers (lees: de spelers van team 1) trainen mee met de seniorentraining op 

dinsdagavond. 

 

Op zondagochtend vond één keer in de twee weken de regionale afdelingstraining plaats 

in Lochem. Hieraan deden drie van onze jeugdleden mee. Inmiddels is daar een vierde 

bijgekomen. Drie andere jeugdleden zijn uitgenodigd voor deze training, maar hebben te 

kennen gegeven er nu nog niet in te willen stappen. 

   

Namens de jeugdcommissie, Jolanda Hofland 

 

 

Jaarverslag van de Technische Commissie 

De Technische Commissie heeft ook dit jaar weer zijn uiterste best gedaan om het de 

competitiespelers naar de zin te maken. Uiteraard hebben we als commissie een visie op 

de teamindeling, maar gaan daarbij zeker niet langs de wensen van de spelers/teams. Er 

zijn dan ook dit jaar weer meerdere gesprekken met individuen en teams geweest over 

de teamsamenstelling, iets wat we in de toekomst ook zullen blijven doen. 

 

De problemen omtrent het ratingsysteem en de consequenties die daaraan verbonden 

waren, zoals een scheve promotie en degradatieregeling, zijn door protest van onze 

vereniging inmiddels opgelost. Verder kunnen we melden dat de Technische Commissie 

is uitgebreid met Sander Schoolderman (wedstrijdsecretaris senioren) en Jeroen 

Hoffman (afgevaardigde bestuur).  

 



Het seizoen werd traditiegetrouw afgetrapt met het clubkampioenschap. Niet geheel 

onverwacht ging de titel naar Erik Ernst, met als beste vrouwelijke speelster Brenda 

Veenstra en beste jeugdspeler Emine Ernst. 

 

Met de clubkampioenschap als voorbereiding zijn we de voorjaarscompetitie gestart 

met 16 seniorenteams in de afdeling Oost en twee teams op landelijk niveau. De 

najaarscompetitie zouden we starten met 19 teams. Helaas hebben we een week voor 

het begin team 19 moeten terugtrekken i.v.m. het afzeggen van een speler. 

Dit betekent dat we nog steeds 18 teams hebben, waarvan er één op landelijk niveau 

speelt.  

 

Resumerend: De najaarscompetitie van 2013 zijn we geëindigd met 4 kampioenen en 3 

degradanten en in de voorjaarscompetitie van 2014 hebben we daar nog 2 kampioenen 

aan toe kunnen voegen en 2 degradanten. Daarnaast hebben beide landelijke teams en 

het team spelend op regionaal niveau zich keurig weten te handhaven in hun klasse. Met 

het uit elkaar vallen van team 1 is, voor aanvang van de huidige competitie, besloten het 

tweede team door te schuiven naar de 2e divisie. De plek in de 3e divisie hebben we met 

De Veluwe geruild voor een plaats in de hoogste afdelingsklasse, de Hoofdklasse. Als 

vereniging zijn we in alle afdelingsklassen, met uitzondering van de 1e klasse, 

vertegenwoordigd met één of meerdere teams.  

 

Zoals gebruikelijk zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie in januari de kampioenen nogmaals 

in het zonnetje gezet. De Aanmoedigingsprijs was dit keer voor Tom Bleumink als dank 

voor zijn flexibiliteit en positieve bijdrage aan het kampioenschap van team 2. In 

verband met het WK voetbal en de verbouwing van onze hal is er nog geen huldiging 

geweest van de kampioensteams van de voorjaarscompetitie 2014. Dit zal alsnog gedaan 

worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 2015. 

 

Voor komend seizoen wil de Technische Commissie nog meer structuur gaan 

aanbrengen met onder andere als doel spelers de gelegenheid te geven zich verder te 

bekwamen in de sport. Hierbij kan je denken aan: 

- Training voor spelers vanaf de 2e klasse (dit is inmiddels van start gegaan); 

- Verbinding zoeken met de jeugdafdeling om een algehele TC te vormen; 

- Opstellen van een beleidsplan senioren om kloof tussen team 3 en team 4 te 

dichten; 

- Opstellen van een beleidsplan jeugd; 

- Organiseren toernooien en oefenwedstrijden; 

- Ondersteuning toernooien met als doel ledenwerving. 

 

Verder 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 

 


