
Jaarverslag 2018 secretaris tafeltennisvereniging Disnierats  
  
Het bestuur heeft in 2018 10 keer vergaderd en is diverse keren bij elkaar gekomen voor zaken die 
ad-hok geregeld moesten worden. Ook zijn er weer conference-calls opgezet en app-discussies 
gehouden.  
  
Het is wederom een roerig jaar geweest met gelukkig veel successen, maar ook met minder leuke 
dingen. De bezetting van het bestuur is gelukkig constant gebleven. Tijdens de ALV werd de a.i. 
voorzitter Edwin van Eijk benoemd tot voorzitter en de a.i. penningmeester Marco Gerritse mocht 
ook van de leden doorgaan met zijn financiële werkzaamheden als penningmeester. Bert Mögelin en 
Nicole van der Ark bleven lekker zitten op hun post als Algemeen bestuurslid en Secretaris.  
  
 Op zondag 7 januari werd er na een pauze weer eens een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Dit 
werd positief ontvangen bleek uit de goede opkomst en dat is een goede reden om deze receptie 
weer nieuw leven in te blazen voor de komende jaren.   
Dames 1 kon de club verblijden met de komst van Som Roelofsma, een goede versterking in de 1e 
divisie. Helaas is Som na 2 wedstrijden langdurig geblesseerd geraakt en werkt keihard aan haar 
herstel.  
  
In februari werd Disnierats genomineerd door de NTTB voor vereniging met grootste percentuele 
groei en vereniging met grootste ledenwinst en grootste ledengroei jeugd. Helaas hebben we niet 
gewonnen maar deze nominatie geeft wel aan dat we als club erg goed bezig zijn in deze lastige 
tijden van het werven maar ook behouden van leden.  
Tijdens de ALV zijn de voorzitter Edwin en penningmeester Marco unaniem gekozen. Van ex-
voorzitter Jur Steur, ex-penningmeester Theo Boïng en ex-secretaris Rob Vollmer werd officieel 
afscheid genomen.  De vrijwilliger van het jaar werd Cor Veerman vanwege zijn vele 
kluswerkzaamheden en andere vele hand en spandiensten die hij verricht voor de club.   
  
Maart stond in het teken van het Scholierentoernooi. Met de hulp van enkele vrijwilligers werd deze 
dag tot een succes gemaakt. Er waren 21 deelnemers met als winnaar OBS De Klipper.  
  
April is altijd een dure maand voor de penningmeester want dat is de maand dat de 
voorjaarskampioenen opduiken.   
Ons enige echte jeugdteam met Fenna, Dani en Xinuo werd kampioen en bij de senioren 
werden team 6 met Armando, Sonja en Edwin S en team 9 met Bert, Bob, Frank en Caroline 
kampioen.  
De uitwisseling van de recreanten tegen Olympia was ook weer een succes.  
Selma van der Ark sloeg op 14 april haar laatste ballen voor dames 1 en heeft na maar liefst 13 jaar 
landelijke competitie bij Disnierats besloten niet meer in de damescompetitie te zullen spelen.  
Mark Bek doet hetzelfde op 21 april. Na 18 jaar met Marco en Sjoerd te hebben gespeeld waarvan 10 
jaar voor Disnierats neemt hij afscheid van Heren 1. 
Op 17 april hield het Atlascollege haar sportdag bij Disnierats. De hele dag was de 
zaal drukbezet door de scholieren. Paul Molenaar van Tafeltennisschool West-Friesland verzorgde de 
eerste lessen en Marco en Nicole sloten de middag af. Deze dag heeft de club €250,- opgeleverd.   
  
Het jaarlijkse MS-toernooi werd op 27 mei gehouden. Net zoals voorgaande jaren was het weer een 
volle zaal en na afloop een vol terras met heerlijke bbq. Disnierats heeft €280,- overgemaakt naar de 
Stichting Terri.  
Na veel moeite heeft dames 1 een speelster gevonden, Annelies Mannak komt erbij waardoor dames 
1 gelukkig nog even kan blijven bestaan.   
Heren 2 besluit om naar Tempo Team te gaan.  



Door een zeer goede deal met Sport Europe, grote inzet van Marco, flinke sponsoring van Stefan en 
De Vrienden Van en goede verkoop van de oude tafels hebben we de club van prachtige nieuwe 
tafels kunnen voorzien.   
Op 16 juni werd de zaal door een groep vrijwilligers spik en span gemaakt en 
werden de nieuwe tafels geplaatst.  
  
Het jaarlijkse golftoernooi georganiseerd door De Vrienden Van werd op 2 juli gehouden. Dit keer 
ging de opbrengst van maar liefst €950,- naar de Nierstichting  
Op 13 juli werd er een verrassingstoernooi gehouden en werden de nieuwe tafels ingewijd. Het was 
een leuk en gezellig toernooi met de dobbelsteen in de hoofdrol. Er waren maar liefst 30 deelnemers 
en er waren zelfs prijzensponsoren: Fasten en Phone Plus zorgden voor een rijk gevulde 
prijzentafel. Grote winnaar was Eric van Gasteren. 
  
Op 31 augustus werden de clubkampioenschappen gehouden. Dit keer eindelijk weer eens met een 
flinke opkomst. Marco, de kampioen van 2017, werd onttroond door de nieuwe; Sjoerd Bek ging met 
de wisselbeker naar huis en mag deze een jaar lang oppoetsen.   
In de kantine werd met dank aan Martin en Cor een gezellige zithoek gerealiseerd met heerlijke 
bank, gezellig meubilair en een prachtige tv.  
  
September was een ontzettend drukke maand met wervingsactiviteiten, maar die inzet heeft zich 
gelukkig terugverdiend.  
Op 23 september stonden Edwin, Marco en Nicole gewapend met 2 tafels, batjes, stand en 
promotiemateriaal op het Hoorn beweegt-festival in Sportcentrum Hoorn. De hele dag veel aanloop 
gehad en de flyer voor de open dag flink uitgedeeld.  
De open dag van 30 september was een enorm succes! De hele dag door is er veel belangstelling 
geweest wat heeft geresulteerd in nieuwe leden bij zowel de jeugd, senioren en recreanten! Ook erg 
leuk was dat er aan de oproep gehoor werd gegeven om als lid zijnde een gezellige sfeer 
te creëren die dag door ook even te komen tafeltennissen of een drankje te doen.  
Bert en Robbie hebben zich weer keihard ingezet voor de verkoop loten grote clubaktie. De 
opbrengst hiervan was maar liefst €323,50!!  
De jeugd is op 2 september een dagje uit geweest naar het Streekbos om te klimmen, kanoën en 
zwemmen. Zij hadden daarvoor zelf geld verdiend door sleutelhangers te verkopen en ook een paar 
sponsoren hebben meegeholpen om de kinderen een geweldige dag te bezorgen.  
Op initiatief van Ton, Martin en Theo is op 5 september de duo-competitie gestart. 
10 woensdagavonden streden 6 duo’s om de felbegeerde titel.   
De maandagavondtraining is als proef gestart onder leiding van Marco.  
Heel triest nieuws deze maand was dat Jacques Hoogers op 11 september is overleden. Ondanks dat 
Jacques officieel geen lid meer was, was hij toch nog steeds verbonden met Disnierats.  
  
Op 4 oktober was wederom een uitwisseling van de recreanten tegen Olympia welke weer erg 
gezellig was.  
Een groep potige vrijwilligers heeft op 19 oktober geholpen met het opzetten van de tafels voor het 
B/C-jeugdranglijsttoernooi in de Opgang. Dit leverde €130,- op in de clubkas.  
Het grote schoonmaakfeest van 27 oktober is met zo’n 16 man/vrouw gedaan. Doel was keuken, 
kantine, kleedkamers schoonmaken maar omdat het zo gezellig was is de zaal ook meteen weer 
aangepakt.  
De nieuwe telborden worden geleverd zodat het samen met de nieuwe tafels een prachtige frisse 
uitstraling in de zaal geeft. 
  
  
 
 



In november vierden De Vrienden Van Disnierats hun 15-jarig bestaan. Tijdens de laatste 
thuiswedstrijd van de landelijke teams werden alle aanwezigen getrakteerd op saté en een 
consumptie.  
Nicole grijpt de Black-Friday-hype aan om nog flink wat sokken en sleutelhangers te verkopen wat 
resulteert in een opbrengst van €195,-. 
  
De gezellige decembermaand werd ook weer gevuld met een aantal leuke activiteiten:  
Op 14 december was het gezelligheidstoernooi met zo’n 20 deelnemers. Dit keer werd gekozen voor 
diverse rariteiten en dit werd positief ontvangen. Ook nu was een goed gevulde prijzentafel geregeld 
met sponsoring van “Edo’s Groenten en Fruit”. Voor aanvang van dit toernooi werden 
de najaarskampioenen gehuldigd: Team 8 met Jan, Amy, Patrick en Henk en Team 9 met Martin, 
Peter, René en Fred waren kampioen geworden!  
De eerste jeugdclubkampioenschappen sinds jaren werden op 16 december gehouden. De jeugd 
moet daar nog een beetje aan wennen en vele vinden dat nog wat spannend dus bleef het aantal 
deelnemers op 9 hangen. Het werd evengoed een gezellige en sportieve middag met Xinuo als 
clubkampioen.  
Voor de recreanten werd op 19 december de kerstlunch georganiseerd. Zoals elk jaar een enorme 
opkomst met een leuk toernooi en perfect geregelde lunch.  
Anja Schram regelde op 21 december weer het kerstklaverjassen en ook deze avond werd goed 
bezocht en was wederom een groot succes! Gastspeler Willem van Eijk ging er met de hoofdprijs 
vandoor. 
  
Door het jaar heen zijn er diverse clinics gegeven.  
Henk Herni heeft voor het voortgezet onderwijs 6 clinics gegeven welke €240,- hebben opgebracht.  
Marco en Nicole hebben 7 clinics gegeven aan kinderen met een gedrags- en/of psychiatrische 
stoornis van de Spinaker, deze clinics hebben €280,- opgeleverd.  
Voor het basisonderwijs hebben Marco en Nicole diverse clinics gratis gegeven. Wel werd hier een 
sponsor voor gevonden, “Edo’s Groenten en fruit”. Edo wilde fruit leveren om op te mikken tijdens 
het “Rondje om de tafel”.  
Voor een Rebound-groep hebben Marco en Nicole 2 clinics gegeven welke €100,- hebben 
opgeleverd.  
Al deze clinics hebben heel wat moeite, energie, tijd en geduld gekost, maar heeft naast de mooie 
vergoedingen voor de clubkas ook weer wat ervaring voor de jeugdtrainers opgeleverd hoe we met 
diverse soorten kinderen kunnen omgaan om voor een ieder een leuke training te kunnen creëren.  
  
  
 


