
Jaarverslag secretaris ttv Disnierats verengingsjaar 2019. 
 
Het bestuur heeft in totaal 11 keer vergaderd en buiten de bestuursvergaderingen om veel app- en 
belcontact gehad. 
 
Januari: 
Het eerste evenement van 2019 was direct geslaagd: de nieuwjaarsreceptie. Een grote opkomst met 
een heerlijk buffetje, gesponsord door Marmaris. 
De Duocompetitie, georganiseerd door Theo B, Ton en Martin gaat met maar liefst 8 teams weer van 
start. 
Op 25 januari was het favoriete tegenstanders toernooi, geen grote opkomst, maar wel weer erg 
gezellig. 
In de reguliere competitie starten 13 teams: 1 jeugd, 10 afdeling, 1 landelijk heren, 1 landelijk dames. 
Marco start op de maandagavond weer met het geven van de seniorentraining wat hij het gehele 
jaar is blijven doen. 
Bob J. en Edwin van E. nemen het gehele jaar de jeugdtraining op de maandagavond op zich en 
Marco en Nicole proberen op de woensdagavond de enthousiaste groep kinderen wat bij te leren. 
 
Februari: 
De opkomst van de Algemene Ledenvergadering was wat summier, met 19 leden en 4 bestuursleden 
hebben we er een nuttige avond van gemaakt. Het financieel jaarverslag en het verslag van de 
secretaris zijn goedgekeurd en de aanpassingen in het huishoudelijk regelement ook. 
Selma van der Ark werd benoemd tot lid van verdienste en Patrick Heijma werd bij het bestuur 
toegevoegd als algemeen bestuurslid. Ridwan wordt gekozen als vrijwilliger van het jaar vanwege zijn 
wekelijks gastvrij onthaal van de recreanten. Daarnaast verzorgt hij ook de kantinewerkzaamheden 
tijdens deze ochtenden. 
Albert Verhoef heeft als eerbetoon aan Jacques Hoogers een handtekening laten namaken van 
Jacques Hoogers. Deze heeft hij onder het Disnierats beeldmerk, dat Jacques Hoogers in de zaal heeft 
gemaakt, laten aanbrengen. 
Door de NTTB worden we wederom genomineerd voor vereniging met de grootste ledengroei jeugd. 
De uitslag hiervan werd op het verenigingscongres tijdens het NK in Zwolle bekend gemaakt. 
Disnierats greep helaas weer mis, maar toch weer een signaal dat we goed bezig zijn. 
 
Maart: 
Om de speeldagen van de landelijke teams wat gezelliger te maken is er een gourmetavond 
gehouden op 23 maart. Dit probeersel was meteen succesvol, want de kantine was overvol. Spelers, 
tegenstanders en supporters konden gezellig na kletsen onder het genot van een zelfgebakken 
vleesje. 
Op zondag 24 maart is het Scholierentoernooi gehouden met 30 hele enthousiaste kinderen! De 
schoolprijs ging naar de Bernardus van Bockxmeerschool. De winnaar van groep 5/6 was Robin 
Vrijman uit onze eigen jeugdopleiding. De winnares van groep 7/8 was Fenna van Eijk, ook uit onze 
eigen kweekvijver. 
 
April: 
Deze maand werden de volgende teams kampioen: 
Team 3  met Adrian, Tim, Armando en Pim  
Team 6 met Edwin v E, Robbie V en Martijn B 
Eén van de jeugdtrainingen werd in Paassfeer gedaan: Na de warming-up paaseieren gezocht, 
spelletjes gespeeld en als afsluiting op chocoladehazen gemikt 
 



 
 
Mei: 
Op 4 mei werd het 1e hardbardtoernooi Disnierats Masters door Rob Schram en Albert Verhoef 
georganiseerd. Dit was zeer geslaagd met 30 deelnemers, een buffet, liveband, en wijnproeverij. 
Diverse sponsors zijn door de organisatie bij elkaar gezocht om dit evenement succesvol te maken. 
Op 5 mei hebben Eric Beers en Marco G. veel lekkageplekken op het dak aangepakt. Het dak is nog 
niet lekkagevrij maar het scheelt aanzienlijk. 
De landelijke dames mochten op 26 mei een promotiewedstrijd spelen om in de eredivisie te komen. 
Een unieke gebeurtenis waar de dames veel voor hebben getraind, en enorm van hebben genoten. 
Een flinke groep supporters reisden mee naar Zoetermeer om de dames te steunen. Helaas mocht dit 
niet baten en belandde Tessa, Som, Annelies en Nicole na een 3-0 nederlaag weer met beide benen 
op de grond. 
Het nieuwe shirt is eindelijk klaar en bestelbaar. Na een lange weg en met heel veel inzet van de 
voorzitter is de knoop doorgehakt en kan het nieuwe shirt bij de nieuwe leverancier besteld worden. 
 
Juni: 
Disnierats werd Gemeentewinnaar bij de Club van het jaar-verkiezingen. 
Het jaarlijkse MS-toernooi, georganiseerd door René Poelwijk en Tessa Margaroli, was wederom een 
succes. Een bedrag van €185,- werd door Disnierats aan de Stichting Terri overhandigd. 
De eerste investering in een nieuwe uitstraling van de kantine is gedaan: nieuwe stoelen. Marco G. 
heeft flink onderhandeld om deze stoelen voor een mooie prijs te kunnen aanschaffen en samen met 
Nicole deze helemaal uit Oss opgehaald. 
Ook het jaarlijkse Golftoernooi georganiseerd door De Vrienden Van Disnierats werd weer gehouden 
op De Vlietlanden. Het goede doel was Hospice Dignitas waaraan na afloop een cheque van maar 
liefst  €1025,- werd overhandigd. 
 
Juli: 
Als seizoensafsluiting werd het Hawaii-verrassingstoernooi gehouden. Deelnemers waren tropisch 
gekleed, er werden zomerse hapjes en drankjes geserveerd en er was een zomerse prijzentafel. 
 
Augustus: 
De buitenschoonmaak werd weer gedaan. Kanjers Ed F, René M, Cor V, Eric van G, Robbie V en 
Martin S hebben gewapend met hoge drukspuit het hele pand buitenom weer blinkend schoon 
gemaakt. 
De jaarlijkse clubkampioenschappen werden gehouden, wederom won Sjoerd Bek in de A-poule, 
Fred Buijs werd heer en meester over de B-poule. Er waren 31 deelnemers, een zeer mooie opkomst. 
 
September: 
Deze maand was weer erg druk met activiteiten. 
Op 22 september stonden bij Samcity Edwin van E, Patrick, Marlyn en Nicole leden te werven en te 
flyeren tijdens de truckrun Westfriesland. 
De week erop, 29 september, was de open dag. Een mooie opkomst, ook van eigen leden. 
De Grote Clubaktie ging van start. Robbie V en Bert zette zich weer in om de loten te verkopen maar 
dit jaar hebben we ook de jeugd op pad gestuurd met machtigingsboekjes om loten te verkopen. Een 
daverend succes, Robbie en Bert waren alle loten kwijt en de jeugd heeft ook een flinke steen 
bijgedragen. 
Een nieuw idee werd geboren om jeugdleden wat meer bij de wedstrijdsport te betrekken: “pupil 
van de week/maand”: 1 of 2 jeugdleden mogen een middagje meelopen met de landelijke teams. 
Felix en Robin beten het spits af en hebben een prachtige middag beleefd. 
De Duocompetitie onder leiding van Theo B. Theo R en Ton ging weer van start met 8 teams. 
De reguliere competitie start met 12 teams: 1 jeugd, 9 afdeling, 1 landelijk heren, 1 landelijk dames. 



Tijdens de eerste thuiswedstrijd van de landelijke teams worden 2 nieuwe sponsors gepresenteerd: 
Hans Audio als sponsor voor dames en heren 1 en Soci.Bike. 
Marco G. reist het land weer af om de nieuwe barkrukken, bestuurstafel en kantinetafeltjes op te 
halen. Het barhangen is nu een stuk plezieriger geworden. De Vrienden Van Disnierats heeft een 
mooie donatie gedaan voor al het meubilair wat is vervangen. 
 
Oktober: 
De uitwisseling van de recreanten tegen Olympia was op 3 oktober. De zaal was goed gevuld en er 
hing een gezellige sfeer. 
Deze maand was ook weer de grote schoonmaak gepland. Na veel geluiden dat het pand smerig is 
werd een grote opkomst verwacht. Ondanks de vele aankondigingen, mailtjes en appjes bleef de 
teller op 8 helpers staan. Dit op bijna 120 leden is uitermate teleurstellend. De kanjers waren 
Edward, Edwin S, Bert, Robbie V, Rob S, Oscar, Hans E en Martijn.  
 
November: 
De ‘Vrienden Van Disnierats” trakteren de bezoekers en spelers van de landelijke wedstrijden van 2 
november op lekkere hapjes.  
De Pupil vd week/maand is Kevin Beers.  
Met de jeugd wordt een uitje gehouden bij de ijsbaan en bowlingcentrum. Dit mede door de enorme 
inzet van de lotenverkoop grote clubactie. De jeugd heeft maar liefst 216 loten verkocht. 
Disnierats 9 met Fred, Rene K, René M en Peter is kampioen geworden. 
Door een lekkende boiler hebben we deze uiteindelijk moeten vervangen en dit proces heeft Cor V. 
op zich genomen. De Vrienden Van hebben de helft van de kosten gedoneerd. 
 
December: 
De decembermaand was een drukke maand met veel gezellige festiviteiten. Het begon met een 
Sinterklaastraining voor de jeugd. Maar liefst 22 enthousiaste kinderen deden mee met de spelletjes 
zoals op pepernoten serveren, balletje hooghouden en in de schoorsteen doen, pakjes omver 
serveren en natuurlijk op een cadeautje mikken tijdens rondje om de tafel. 
Ook het (on)geluks-dubbeltoernooi op vrijdag de 13e was een groot succes. Maar liefst 32 
deelnemers, dus 16 koppels, deden mee. De kantine was aangekleed in een Vrijdag de 13e thema, 
met zwarte kat-slingers, ballonnen, vrijdag de 13e-feitjes en weetjes en wanneer de deelnemers de 
zaal in gingen, moesten ze eerst onder een ladder door lopen. 
Zaterdag 14 december hebben we met de jeugd gezellig getafeltennist en gegourmet. Maar liefst 17 
kindertjes die heerlijk hebben gesmuld en gespeeld. Deze middag werd gesponsord door De 
Vrienden Van Disnierats. 
De Kerstlunch van de recreanten was wederom enorm druk bezocht. Met een toernooi voorafgaand 
was het super gezellig in de versierde kantine, met veel lekkere hapjes en drankjes. Ook dit werd 
weer deels mogelijk gemaakt door De Vrienden Van Disnierats. 
De door Anja Schram georganiseerde Kerstklaverjas had ook weer sinds jaren een recordopkomst. 
Met 32 deelnemers, dus 8 tafeltjes, werd er onder het genot van hapje en drankje (fanatiek) gekaart. 
De laatste activiteit van het jaar was op 28 december, het International Sandpaper evenement 
Hoorn, georganiseerd door Rob Schram en Albert Verhoef. Een zeer geslaagd toernooi met grote, 
zelfs internationale opkomst. 
 
Door het jaar heen zijn er weer een aantal Clinics gegeven door Henk en Peter aan het voortgezet 
onderwijs en door Marco en Nicole aan klassen van het Rebound-onderwijs. Tevens hebben zij een 
deel van de sportdag van het Copernicus verzorgd. Dit alles heeft ook weer mooie bijdrage in de 
clubkas opgeleverd. 
Daarnaast heeft Cor Veerman zich het hele jaar weer ingezet voor het onderhoud van het pand. 


