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Openingstijden zaal
Dinsdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

18.30 - 20.00 uur
20.00 - 23.30 uur
18.30 – 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 24.00 uur
20.00 - 23.30 uur
12.30 - 16.30 uur

training jeugd
senioren
training jeugd
senioren, indien plaats eventueel ook voor de jeugd
senioren tijdens competitie
senioren (tijdens de competitie tot 24.00 uur)
vrije training, uitsluitend tijdens thuiswedstrijden
jeugdcompetitie

Op de speelavonden is het wijkzaaltje vanaf 19.30 uur geopend tot ten minste 24.00 uur. Sluitingstijd
is vanaf dat moment afhankelijk van het op die avond bardienst draaiende verenigingslid. Slechts een
dienstdoende barman/vrouw of een bestuurslid mag het wijkzaaltje openen.
Op zaterdag is het wijkzaaltje (uitsluitend tijdens de jeugdcompetitie) geopend vanaf 12.30 tot 16.30
uur.
Contributie: jeugd
€ 30,- per kwartaal, dient vooraf te worden voldaan.
senioren € 35,- per kwartaal, dient vooraf te worden voldaan.
donateurs € 25,- per jaar, dient vooraf te worden voldaan.
IBAN NL86INGB003390659
t.n.v. “TTV Papendrecht" te
Papendrecht
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Van de voorzitter
Wat moet ik nu toch schrijven als inleiding voor het
jaarverslag. Niet eerder vond ik dat zo lastig. De meeste
leden heb ik het afgelopen jaar hoofdzakelijk gezien op
foto’s uit het verleden of als het meezat via een
onlineverbinding. Voor de zekerheid heb ik maar een
Lock down foto boven het artikel geplaatst, kunnen
jullie mij allemaal weer eens zien. Het zal weer wennen
zijn als we elkaar dit jaar weer driedimensionaal kunnen
waarnemen. Herkennen we elkaar dan nog of moeten
we opnieuw kennismaken. Voor mij maakt het niet zo
veel uit, als het maar wel binnenkort weer mogelijk is.
Algemeen
Sportief gezien zijn we heen en weer geslingerd tussen wel competitie spelen, een poosje niet, na de
zomer een herstart en vervolgens weer niet. Het blijft nog even afwachten wanneer we weer
competitie kunnen spelen, kunnen trainen en deelnemen aan andere activiteiten. Ik ben niet jaloers
op competitieleiders en wedstrijdsecretarissen die bij een herstart alles in goede banen moeten leiden
en iedereen tevreden moeten houden. Het blijft voorlopig even afwachten wat uit de grote hoed zal
komen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we nu geen fantastische toernooien kunnen meebeleven
en aanschouwen. Trainingen zijn vaak niet doorgegaan, heel erg jammer vooral ook voor de jeugdleden
en ons trainersduo.
De klaverjasavonden op woensdagavond konden vanaf het voorjaar ook niet gehouden worden. De
vaste deelnemers staan te trappelen om weer te kunnen beginnen.
Overlijden
Niet onverwacht, maar wel veel te snel hebben we afscheid moeten nemen van Nico van Meeteren en
van Jan Schoon. Kort na elkaar zijn Nico en Jan overleden.
Nico maakte lange tijd deel uit van het bestuur van de vereniging en bleef ook na die tijd de vereniging
ondersteunen, onder andere door het organiseren van de klaverjasavonden.
Ook Jan heeft lang deel uitgemaakt van het bestuur van de vereniging. Jan heeft daarna nog lang actief
gespeeld, de laatste jaren vooral als trainingsmaatje voor anderen.
Speelzaal
Het maken van plannen voor een andere of nieuwe speelzaal zijn in het afgelopen jaar wat stilgevallen.
Bijeenkomsten met de andere verenigingen zijn vaak uitgesteld en daarnaast kunnen we voorzien dat
de gemeente Papendrecht weinig financiële ruimte heeft om een bijdrage te leveren aan verhuizing of
nieuwbouw. Op dit moment is een kinderliedje wel toepasselijk: “Blijf zitten waar je zit en verroer je
niet”
Jubileum
Aan het eind van 2021 bestaat onze vereniging 70 jaar. Dat gaat volgens de eerste plannen gevierd
worden in een cluster van sportieve en gezellige activiteiten. Misschien wel wat later dan op de
officiële datum, maar het zal hoe dan ook gevierd worden.
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Ledenvergaderig
Voor zover ik weet is het niet eerder voorgekomen dat de ledenvergadering van het voorjaar
gecombineerd moest worden met de begrotingsvergadering in het najaar. Ik hoop dat we dit jaar weer
het vertrouwde schema op kunnen pakken.
Dank
Een woord van dank wil ik richten aan de sponsoren. Op onze site en in de kantine is duidelijk
waarneembaar welke bedrijven ons in het afgelopen jaar financieel hebben ondersteund. Jullie
bijdrage ondersteunt de vereniging in belangrijke mate.
Tot slot
Door de pandemie is het een jaar geweest vol teleurstellingen, in de hele maatschappij en daarmee
ook binnen onze vereniging. Trots ben ik op de leden, de vrijwilligers en mijn medebestuurders die zich
aangepast hebben aan de telkens wijzigende omstandigheden.
Laten we er, zodra het weer kan en mag, met elkaar een geweldig 2021 van maken.

Rob van den Bos, voorzitter
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Uitnodiging voor de algemene en financiéle
ledenvergadering 2021
Sportvrienden,
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de statutaire ledenvergadering van onze vereniging, welke
zal worden gehouden op woensdag 6 oktober 2021 in de wijkzaal van onze speelzaal, aanvang 19:30
uur.
De notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 3 december 2020 zijn in dit verslag opgenomen
onder de pagina’s 8 t/m 11
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling notulen van de (Algemene) Ledenvergaderingen van 3 december 2020
3. Jubilaris
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen van het bestuur (lief en leed)
6. Vaststelling algemeen jaarverslag over 2020
7. Bespreking van de financiën over 2020, t.w.:
a. Financieel verslag over 2020;
b. Verklaring kascontrolecommissie;
c. Verlenen van décharge aan bestuur (penningmeester);
d. Benoeming kascontrolecommissie.
8. Bestuursverkiezing
a. Periodiek herkiesbaar zijn Moos Markesteijn en Kevin Nugteren.
Zij stellen zich herkiesbaar.
b. Verkiezing nieuwe voorzitter.
9. Jubileum 75 jaar TTV Papendrecht
10. Financiële ledenvergadering Begroting 2021
11. Rondvraag
12. Sluiting
Papendrecht, 8 september2021
Moos Markesteijn, secretaris
Tel.: 06-48542025
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Notulen algemene ledenvergadering 3 december 2020
Aanwezigen bestuur: Rob van den Bos, Jan Tillemans, Patrick van Vooren, Kevin Nugteren (kwam iets
later) en Moos Markesteijn.
Aanwezige leden: Eef Schouten, Rin Visser, Adino Bosch, Dennis den Boer, Niek van Westen, Herman
Erkelens, Ina Wiekart en André Voskuil.
Afgemelde leden: Hanno van Sintmaartensdijk, Ben Jacobis, Rian van den Tempel, Ron Keereweer,
Wim Moerkerken, Dick van Hoek en Jan Riske.
Verslag: Niek van Westen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. I.v.m. corona (eenieder
bekend) betreft het hier een uitgestelde vergadering die was gepland op 22 April 2020. De opkomst is
relatief laag en daarom de vraag van Niek van Westen of er voldoende quorum is voor te nemen
besluiten. Volgens de voorzitter is een bepaald quorum alleen nodig bij besluiten over
contributieverhogingen wat deze vergadering niet aan de orde komt.
2a. Vaststelling notulen van de (Algemene) Ledenvergadering 03-04-2019
Behalve de opmerking dat Ina Wiekart haar naam verkeerd is gespeld op pag. 10 van het jaarverslag
zijn er verder geen op- of aanmerkingen over de notulen, deze worden hierbij goedgekeurd door de
aanwezige leden.
2b. Vaststelling notulen van de (Financiële) Ledenvergadering 19-12-2019
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen, deze worden hierbij goedgekeurd door de
aanwezige leden.
3. Jubilarissen
Er is een (1) jubilaris: Andre Voskuil (40 jaar) en die krijgt van Rob van den Bos een leuke attentie
(bloemen/drank). In zijn dankwoord geeft Andre aan dat hij eerder er 6 jaar is tussenuit geweest en
in totaal al veel langer lid is. Waarvan akte.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Mededelingen van het bestuur
In 2019 zijn Johan Deumer en Hetty Riet ons ontvallen en daarom gememoreerd.
Verder geen mededelingen.
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6. Vaststelling algemeen jaarverslag 2019
Geen op- of aanmerkingen en Moos wordt bedankt voor het adequate verslag.
7. Financieel verslag 2019
Patrick geeft hierover een toelichting die zo helder was dat er geen vragen kwamen.
8. Verklaring kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Michelle Nugteren en Adino Bosch stellen de vergadering
voor het bestuur (de penningmeester) decharge te verlenen.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Adino Bosch en Herman Erkelens.
Reserve lid is Ina Wiekart.
9. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredende bestuursleden Jan Tillemans en Patrick van Vooren. Beide bestuursleden stellen
zich herkiesbaar. Hiertegen is geen bezwaar. De voorzitter geeft aan dat extra bestuursleden zich te
allen tijde kunnen aanmelden.
10. Rondvraag
Eef Schouten: Ondanks dat deze vergadering gaat over het jaar 2019, vraagt hij om een minuut stilte
voor de ons in 2020 ontvallen Nico van Meeteren en Jan Schoon. Hieraan wordt uiteraard gehoor
gegeven.
Jan Riske: vraagt of er al iets bekend is over doorgang competitie i.v.m. corona. Nee, maar
geadviseerd wordt om de NTTB site in de gaten te houden voor het meest actuele nieuws hierover.
11. Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten en vervolgd met een vergadering over de
begroting voor 2021.

Rob van den Bos

Moos Markesteijn

Voorzitter

Secretaris
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Notulen financiële ledenvergadering 3 december 2020
Aanwezig bestuur: Rob van den Bos, Jan Tillemans, Patrick van Vooren, Kevin Nugteren (kwam iets
later) en Moos Markesteijn.
Aanwezig leden: Eef Schouten, Rin Visser, Adino Bosch, Dennis den Boer, Niek van Westen, Herman
Erkelens, Ina Wiekart en Andre Voskuil.
Afgemelde leden: Hanno van Sintmaartensdijk, Ben Jacobis, Rian van den Tempel, Ron Keereweer, Wim
Moerkerken, Dick van Hoek en Jan Riske.
Verslag: Niek van Westen
1. Opening:
Voorzitter Rob van den Bos opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Agenda
Voor deze vergadering is de begroting voor 2021 het enige agendapunt.
3. Begroting
Toelichting op de begroting:
Penningmeester Patrick van Vooren geeft een toelichting op de door hem samengestelde begroting
voor het jaar 2021. Normaliter is de exploitatie van het voorgaande jaar een belangrijk richtsnoer maar
i.v.m. de coronacrisis is 2020 natuurlijk helemaal niet representatief. Bovendien duurt deze nog steeds
voort en het einde is nog niet in zicht. Kortom, hoe te begroten?
In zijn algemeenheid kan hij zeggen dat in 2020 het “verlies” van kantine inkomsten wordt
gecompenseerd door de veel lagere zaalhuur en dat we 2020 onderaan de streep waarschijnlijk niet
negatief eindigen.
In de begroting voor 2021 is wel rekening gehouden met minder kantine inkomsten t.o.v. begroting
2020 maar andere effecten zijn onmogelijk te begroten.
Vragen naar aanleiding van de begroting:
Niek van Westen vraagt of er na de aanschaf en afschrijving van de nieuwe tafels, niet kan worden
gereserveerd voor nieuwe afscheidingen. Zal Patrick van Vooren in zijn achterhoofd houden.
Jan Tillemans/Rob van den Bos geven aan dat we in 2021 75 jaar bestaan, hiervoor een potje is
gecreëerd en dat de jubileumcommissie bestaande uit Hanno van Sintmaartensdijk en Erwin Verhaert
met een voorstel richting bestuur zullen komen hoe te vieren.
Eef Schouten vraagt of er eventueel via de gemeente nog subsidie te krijgen is vanwege corona? Kans
wordt zeer klein geacht en besloten wordt dit niet te doen. Er is een coulance regeling met de zaalhuur.
André Voskuil is benieuwd of de structureel, financieel noodlijdende NTTB een probleem voor ons gaat
worden. Is niet te voorspellen en dus kunnen we ons daarom op dit moment niet druk over maken.
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Rob van den Bos geeft nog een update over de geplande nieuwbouw voor een gebouw met andere
verenigingen. Dit overleg verloopt zeer traag en de Voetbalvereniging Papendrecht is leidend hier.
Besluit van de ledenvergadering:
De voorzitter vraagt aan de ledenvergadering de goedkeuring van de begroting voor 2021.
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.
4. Sluiting
Met een dankwoord richting de penningmeester sluit de voorzitter de vergadering.

Rob van den Bos

Moos Markesteijn

Voorzitter

Secretaris
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Samenstelling bestuur
Naam
Rob van den Bos

Functie
Voorzitter

Bestuurstaken
Bestuursvoorzitter;
Contactpersoon gemeente;
Idem NTTB en afdeling West;
Vrijwilligerscoördinator;
PR en back-up sponsoring.

Moos Markesteijn

Secretaris

Secretariaat;
Ledenadministratie;
Contactpersoon zaalbeheerder;
Reglementen en statuten.
Materialen

Patrick van Vooren

Penningmeester

Financieel beleid;
Onderhoud/schoonmaak
wijkzaal;
Coördinatie sponsoring;
Sporthygiëne.

Jan Tillemans

Vicevoorzitter

Algemeen adjunct;
In- en externe communicatie;
Webmaster;
Agenda;
Wedstrijdsecretaris senioren,

Kevin Nugteren

Jeugdleider

Alle jeugdzaken;
Begeleiding jeugd;
Contactpersoon ouders.
Wedstrijdsecretaris jeugd.
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Toernooien jeugd
Toernooien senioren
Assistent-penningmeester
Notulist
Klaverjassen

Geen deel uitmakend van het bestuur
- Michelle van der Spek
- Niek van Westen
- Rin Visser
- Vacant
- Vacant
Commissies

Kascontrolecommissie
Van de kascontrolecommissie maakten deel uit de leden:
Adino Bosch en Herman Erkelens.
Onderhoud
Arie Nugteren en Kevin Nugteren.
Huisvesting
Dirk van Vugt en Harm Hogendoorn.
Leden van Verdienste
Jan Tillemans
Gijs Ton
Moos Markesteijn
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde dit verslagjaar zes keer.
Ledenbestand
Per 1 januari 2020 telde onze vereniging 103 leden (19 jeugd, 66 senioren en 18 donateurs).
Op 31 december 2020 werd het jaar gesloten met 91 leden (11 jeugd, 62 senioren en 18 donateurs).

14

Jaarverslag 2020

Competitie en toernooien
Voorjaarscompetitie senioren
Zowel tijdens de voorjaars- als tijdens de najaarscompetitie van 2020 was de coronapandemie de grote
spelbreker. In de 6e speelronde werd de lentecompetitie gestopt. In de voorjaarscompetitie speelden
wederom 10 seniorenteams; 1 duo-team en 9 reguliere teams. Helaas bleek bij aanvang van de
voorjaarscompetitie dat -wegens aangepaste ranking- en indelingregels- team 6 niet in de 3e, maar in
de 4e klasse was ingedeeld. De lagere klasse was voor het team reden om zich uit de
voorjaarscompetitie terug te trekken, zodat er per saldo dus uiteindelijk 9 teams daadwerkelijk deze
halverwege afgebroken competitie speelden.
Het onvolledige seizoensoverzicht:
Klasse
Tussenklassement
Team 1 duo
Hoofdklasse
2e
e
Team 2
1 klasse
5e
e
Team 3
2 klasse
1e
e
Team 4
2 klasse
6e
e
Team 5
3 klasse
2e
Team 6
4e klasse
teruggetrokken
Team 7
4e klasse
4e
e
Team 8
5 klasse
3e
e
Team 9
5 klasse
6e
e
Team 10
6 klasse
4e
Totaal

Aantal
spelers
4
5
5
4
5
4 *)
5 *)
5
5
5
47 *)

*) Eén speler verhuisde van team 6 naar team 7
Topscorers: Er waren halverwege de competitie 6 spelers nog ongeslagen:
Harm Hogendoorn (duo)
6 gesp. en 6 gew.
Eddy van Weelde (duo)
2 gesp. en 2 gew.
Richard Steenhuisen
3 gesp. en 3 gew.
Kees van Blitterswijk
6 gesp. en 6 gew.
Raymond van der Linden
3 gesp. en 3 gew.

Najaarscompetitie senioren
Nieuw dit seizoen was dat er in deze competitie wegens Covid-19 geen dubbelpartijen werden gespeeld.
Daarnaast zouden de meeste poules eindigen met promotie- en degradatieduels. Zo ver zou het
uiteindelijk niet komen. Voor jeugdspeler Roberto den Hertog werd dispensatie aangevraagd om in de
seniorencompetitie ervaring op te doen. Het verzoek werd in eerste instantie afgewezen, maar door
ernstig aandringen van meerdere kanten werd de toestemming uiteindelijk toch verleend. Uiteindelijk
speelde Roberto één wedstrijd waarbij hij ongeslagen bleef.
Het onvolledige seizoensoverzicht:
Klasse
Tussenklassement
Team 1 duo
Hoofdklasse
2e
Team 2
1e klasse
3e
Team 3
2e klasse
2e
e
Team 4
3 klasse
6e
e
Team 5
3 klasse
1e
e
Team 6
3 klasse
2e
e
Team 7
4 klasse
3e
e
Team 8
5 klasse
5e
Team 9
5e klasse
6e
Totaal

Aantal
spelers
4
5
5
4
5
4
5
5
5
42
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Topscorers: Er waren halverwege de competitie 3 spelers nog ongeslagen:
Harm Hogendoorn (duo)
2 gesp. en 2 gew.
Bas van Oers
3 gesp. en 3 gew.
Roberto den Hertog
3 gesp. en 3 gew.

Toernooien senioren
Gedurende het gehele verslagjaar zijn er geen tafeltennistoernooien georganiseerd. Als toernooileider
Niek van Westen weer aan de slag kan gaan zal hij zich met dubbele energie inzetten.

Tour de France
Nauwelijks activiteiten in onze speelzaal, maar thuis voor het scherm werd in 2020 wel weer de Tour de
France gevolgd. Ons enthousiaste lid Eef Schouten organiseerde weer het Tourspel en wist 21
deelnemers te strikken. Vier van hen behaalden 4 dagzeges, maar het waren uiteindelijk Rin Visser en
zijn partner Monica van Bokhoven die tot en met de laatste etappe nek aan nek gingen. In de eindspurt
wist Monica haar Rin te verschalken en mocht zij zich hullen in de gele trui. De wisselbeker droeg Patrick
van Vooren op veilige corona-afstand over aan Monica van Bokhoven.
De laatste winnaars van het Tourspel werden:
2015
Rin Visser
2016
Niek van Westen
2017
Kees van Blitterswijk
2018
Rian van den Tempel
2019
Patrick van Vooren
2020
Monica van Bokhoven

Klaverjassen
In 2020 is er slechts 4 keer geklaverjast, wederom was het coronavirus spelbreker. Het aantal
deelnemers per avond varieerde van minimaal 20 tot 28 en in totaal deden er 35 klaverjassers mee.
De organisatie van deze klaverjasavonden was in de vertrouwde handen van Nico en Ada van
Meeteren. Wegens het overlijden van Nico in dit verslagjaar wordt omgezien naar een nieuwe
organisator. De eveneens in 2020 overleden Jan van der Salm werd winnaar van de laatste
klaverjasavond.
De winnaars in 2020 waren:
Datum
Winnaar
08-01-2020 Rob van den Bos
29-01-2020 Arie de Jager
19-02-2020 Dennis den Boer
11-03-2020 Jan van der Salm †

Punten
5311
5493
5488
5576

Hoewel hij geen enkele keer dagwinnaar werd, stond na 4 avonden Patrick van Vooren op de 1e plaats
met een gemiddelde van 5005 punten. Het zal hem nog lang worden nagedragen, maar Corona heeft
ook winnaars, de wisselbeker kwam in 2020 op naam van Patrick.
De wisselbeker werd de afgelopen jaren gewonnen door:
2014
Hanno van Sintmaartensdijk
2015
Adrie Kraaijeveld
2016
Henk Wolf
2017
Kees van Blitterswijk
2018
Kees Kroon
2019
Dennis Dingemans
2020
Patrick van Vooren
Het hoogte- en laagterecord zijn in het verslagjaar niet veranderd: Peter Kloos behoudt met 6138
punten het hoogterecord, Nick van Leeuwaarden met 2834 het laagterecord.
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