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Jaarverslag Algemene Zaken SVE 2013-2014 

 
SVE heeft wederom een goed jaar achter de rug. Financieel gezien gaat het nog steeds goed (kleine winst), 
onze teams gaan steeds hoger spelen en het aantal leden blijft stabiel, waarbij er wel wat kanttekeningen 
zijn. Verder wordt er ook op het gebied van vrijwilligers aan de weg getimmerd. Een kort overzicht van de 
algemene zaken van afgelopen jaar. 
 
Het aantal leden en vrijwilligers van SVE 
Het ledental van SVE is zoals gezegd nagenoeg gelijk gebleven. Gezien de daling van het aantal leden in heel 
Nederland is dat niet slecht maar er zit meer in. Er vallen 2 dingen op: ten eerste heeft SVE met succes een 
nieuwe 50+ groep opgericht die elke woensdagmiddag een balletje komen slaan. Hier zijn wij erg blij mee 
en we hopen dat deze groep nog verder zal groeien. Ten tweede valt op dat er een groot verloop is. Dit 
houdt in dat er veel nieuwe leden bij zijn gekomen, maar helaas ook veel zijn gestopt. Het eerste lijkt een 
gevolg te zijn van de sterke trainingsgroep en goede sfeer/naamsbekendheid van SVE onder 'jongeren'. We 
hebben veel nieuwe (sterke) leden tussen de 20-35 jaar. De gestopte leden geven zeer uiteenlopende 
redenen aan, maar zijn vaak leden die (naast het spelen) niet actief waren binnen SVE. Ons doel is dan ook 
om de grote groep 'minder actieve' leden meer te betrekken binnen SVE. 
Een zeer positieve verandering afgelopen jaar is het aantal vrijwilligers dat is toegenomen. Waar voorheen 
alle taken werden uitgevoerd door hetzelfde clubje van 20 mensen, zijn er nu veel meer handen die SVE 
helpen. Niet alleen kunnen er nu meer projecten/taken worden uitgevoerd, de nieuwe vrijwilligers worden 
ook meer betrokken bij de club. 
 
Veilig Sport Klimaat (VSK) 
De NTTB is samen met anderen sportbonden en de overheid een “Veilig Sport Klimaat”-project begonnen. 
SVE werd gevraagd ook hieraan deel te nemen en daar zijn wij nu mee bezig. Kort gezegd is dit project er 
op gericht om sportief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken. Dit geldt voor alle lagen in 
de vereniging: spelers, trainers, ouders, bestuurders, vrijwilligers, etc. Enkele voorbeelden van nieuwe 
invoerringen zijn de spelregelcoördinator (SC), vertrouwenscontactpersoon (VCP) en het meer betrekken 
van leden en ouders binnen de vereniging. 
Het komende jaar willen wij deze lijn doortrekken en dit project nog meer invulling geven. 
 
SVE naar buiten 
We gaan met steeds meer verenigingen en organisaties samenwerken. Zo hebben we een goeie band met 
WiK, Douwe Egberts en UST Traiectum (samenwerking op gebied van training en competitie), maar ook met 
de afdeling en NTTB (organiseren van afdelingstraining en evenementen). Maar ook niet-tafeltennis 
organisaties weten ons steeds vaker te vinden. Er worden meer workshops op scholen gegeven en we 
worden bijvoorbeeld ook gevraagd voor supermarkt sponsoracties, “Hart- en Vaatdag” en Ondiep TV. Wij 
hopen in de toekomst onze sport en de naam SVE nog meer bekendheid te geven. 
 
Doelen voor volgend jaar 
– Meer leden en ouders binnen de club betrekken. 
– Meer behoud van leden en dezelfde aanwas zodat het ledenaantal kan groeien. 
– Uitbreiden 50+ groep naar volle capaciteit en wellicht een extra dag. 
– Verder uitvoeren van VSK-project (SC, VCP, beleidsplan maken, etc). 
– Oprichten van nieuwe commissies (zoals sponsorcommissie). 
– Samenwerking met andere verenigingen onderhouden en uitbreiden. 
– SVE nog meer bekendheid geven in Utrecht en omstreken. 
 
Arno Luc Ackermann (voorzitter) 
 
 
 
 



 

Jaarverslag Secretariaat SVE 2013-2014 
 
Het bestuur van TTV SVE bestond in het seizoen 2013-2014 uit: 
 
Voorzitter:   Arno Luc Ackermann 
Secretaris: Auke Miedema (tot december 2013) / Anton Boonen (interim, vanaf december 2013) 
Penningmeester:  Lauri Bakker 
Evenementencommissie: Jan Bruins 
Technische zaken:  Wouter Dubois 
Competitie zaken:  Jasper Graaff 
Penningmeester TTP:  Robbert Bod 
Bestuurder gebouw TTP: Ben van Alphen 
 
Auke Miedema heeft na de ALV van 2013 bij het bestuur te kennen gegeven te willen stoppen als secretaris. 
Anton Boonen bleek bereid om Auke Miedema als interim-secretaris op te volgen. Tijdens de ALV van 2104 
kan Anton Boonen worden gekozen als secretaris.  
 
Het bestuur vergaderde in het seizoen 2013-2014 om de 6 weken in de kantine van TTV SVE aan de 
Loevenhoutsedijk 4 te Utrecht. De vergadering werden genotuleerd door de (interim-)secretaris.  
 
De volgende belangrijke NTTB-gerelateerde zaken zijn in het seizoen 2013-2014 aan de orde geweest: 

- Verhoging Alcoholleeftijd van 16 naar 18 vanaf 1 januari 2014 
- Verenigingscongres NTTB tijdens het NK tafeltennis (bezocht door Arno-Luc Ackermann & Wouter 

Dubois) 
- ALV NTTB Midden op 21 mei 2014 (helaas kon niemand van TTV SVE op deze ALV aanwezig zijn). 
- Aanstelling arbitrage coördinator (TTV SVE heeft Marcel van Oort hiervoor benaderd). 

 
Auke Miedema (aftredend secretaris) & Anton Boonen (interim-secretaris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag Technische Commissie SVE 2013-2014 

Wedstrijdwezen 
Zie verslag wedstrijdsecretaris voor competitieresultaten senioren najaar 2013 en voorjaar 2014. Het aantal 
jeugdteams stabiliseert zich de afgelopen seizoen op acht teams.  
 
In de najaarscompetitie 2013 waren het er 9. Het eerste team kwam opnieuw uit in Landelijk A en wist met 
een 5e plaats niet de kampioenspoule te halen. SVE 2 (Maarten, Damian, Brian en Sam) en 3 (Manuel, 
Tobias, Stan, Kasper) werden kampioen in de 2e  klasse. SVE 5 (Joost, Anton, Giovanni en Hans van  Duijn) 
werd kampioen in de 4e klasse. 
 
In de najaarscompetitie 2014 waren er 8 teams. Het eerste team (Arthur, Mees, Nena, Tim) speelde 
Landelijk A en werd met afstand kampioen.  
 
De technische commissie is tevreden met het feit dat steeds meer jeugdteams en spelers een vaste 
coach/begeleider hebben. Er wordt naar gestreefd om bij een thuiswedstrijd ieder team te voorzien van 
een coach en bij uitwedstrijden zo vaak als mogelijk. Helaas gebeurt het nog te vaak dat teams geen coach 
of een ouder als begeleider hebben. Daar staat tegenover dat op de belangrijke toernooien – de Nationale 
Jeugd Meerkampen en Ranglijsttoernooien – er altijd coaches meegingen. Helaas werd  er dit jaar weinig 
eremetaal gewonnen op deze toernooien. Michelle Lin en Manuel Rincon haalden een B-licentie bij de 
kadetten, Nick van Dijk bij de pupillen, terwijl Tobias Kers zijn B-licentie bij de kadetten voor het huidige 
seizoen met succes verdedigde. Ellin Nootebos haalde een A-licentie bij de meisjes welpen. 

Trainingen 
De trainingstijden waren in het seizoen 2013 – 2014 als volgt:  
Halverwege het seizoen zijn er een aantal trainingen gewijzigd, deze zijn cursief weergegeven. 

Dag Tijd Groep Trainer 

Maandag 17:15-18:45 Jeugd team 4-9 Jacob ten Have 
Mees van der Meer 

 18:45-20:15 Jeugd team 1-3 + extern Jacob ten Have 

 20:30-21:30 Senioren t/m 3e klasse Marcel van Oort 

 20:30-21:45 Senioren hoofdklasse en hoger + jeugd 
landelijk A 

Jacob ten Have 

Dinsdag 18:00-19:15 Jeugd nieuwkomers + niet-competitie 
spelers 

Wouter Dubois 

 18:45-20:15 Jeugd team 6-9 + extra Wouter Dubois 
Peter Miedema 

Woensdag 15:15-16:45 50+-groep Wouter Dubois 
Sean Bakker 

 18:30-20:30 Jeugd team 1-4 + extern Jacob ten Have 
Remco Haring 

 20:30-21:45 Senioren 2e klasse en hoger Jacob ten Have 

Donderdag 18:30-20:00 Jeugd team 4-9 + extra Sean Bakker 

 20:30-21:30 Senioren t/m 3e klasse Sean Bakker 

 
Afgelopen jaar is er, mede door de wijzigingen halverwege het seizoen, meer geïnvesteerd in trainingen. 
Met Jacob ten Have hebben de hoge senioren een vaste trainer gekregen. Het bestuur streeft er naar om 
dit een van de sterkste trainingsgroepen van de afdeling te maken. De afgelopen jaren heeft SVE er veel 
sterke leden bijgekregen. De sterkte in de breedte is daardoor toegenomen en ook meerdere divisiespelers 
komen regelmatig bij SVE trainen. Om in te spelen op deze behoefte en omdat de woensdag al snel erg 
druk werd, is er besloten om op maandag te beginnen met een selectie seniorengroep. Onze sterkste jeugd 
en sterkste senioren kunnen samen trainen in deze kleine groep aan de korte kant van de zaal. Naast de 



hoofdklasse en divisiespelers kunnen op uitnodiging van de trainer ook spelers daaronder afwisselend 
meetrainen. 
 
Het gevolg hiervan was dat er minder plaats was voor de overige senioren op de reguliere maandagtraining. 
Op donderdag is er daarom voor de groep senioren tot en met derde klasse een extra training gekomen. Dit 
om de drukte over twee dagen te spreiden en andere senioren de kans te geven om ook twee keer per 
week te trainen. 
 
Vanuit de 50+ commissie en trainingsgroep kwam halverwege het jaar het verzoek om een trainer op deze 
groep te zetten. SVE is eind 2012 gestart met het aanbieden van 50+ tafeltennis op de woensdagmiddag. 
Deze groep is sterk gegroeid, waardoor het aanbieden van een training een mooie kans is om dit succes 
vast te houden en zo mogelijk uit te bereiden. Vanaf april 2014 staat er wekelijks een trainer voor deze 
groep.   

Materiaal 
Voorafgaand aan het seizoen 2014-2015 heeft de club vier nieuwe tafels gekocht. Deze staan aan de korte 
kant van de zaal, zodat deze voor de competitie gebruikt kunnen worden. Op termijn wil de technische 
commissie de hele zaal voorzien van de Joola 2000S tafel. Dit om de uniformiteit en uitstraling van de zaal 
te bevorderen. De commissie merkt wel op dat leden voorzichter en terughoudender moeten zijn met het 
weghalen en terugzetten van tafels. Een aantal tafels zijn hierdoor beschadigd. Afgesproken is dat dit 
voortaan alleen in overleg met een bestuurslid of trainer mag gebeuren. 
 
De technische commissie is voornemens de vijf slechtste tafels te verkopen aan scholen. Bij onvoldoende of 
niet tijdige belangstelling kunnen deze aan andere geïnteresseerden verkocht worden. 

Toekomst 
De trainingsopzet van vorig jaar is gecontinueerd naar het huidige seizoen. Michiel van Amersfoort heeft de 
trainersstaf versterkt op dinsdag en Remco neemt op donderdag de senioren onder zijn hoede. Ook de 1e 
tot en met 3e klasse spelers zijn welkom op deze training. 
 
De technische commissie is voornemens om dit seizoen een beleidsplan voor de club te schrijven. Het 
indelen van de (senioren)teams, de trainingsopzet, het gewenste niveau van de club, gebruik van de zaal 
e.d. zijn allemaal zaken die bij betrokkenen bekend zijn, maar niet op papier staan. Om leden hier meer 
inzicht in te bieden, het voor betrokkenen gestructureerder te maken en nieuw kader een richtlijn mee te 
geven, gaat de technische commissie dit uitwerken in een beleidsplan. 
 
Daarnaast is de technische commissie begonnen met het introduceren van de plastic bal. Hij is al 
beschikbaar voor enkele spelers die er al toernooien mee moeten spelen. Na de voorjaarscompetitie 2015 
zal de vereniging helemaal overgaan op deze bal. 
 
Wouter Dubois (Technische commissie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat & Digitale zaken SVE 2013-2014 
 

Qua competitiewezen heeft SVE een goed jaar gehad. Het eerste team is in het voorjaar kampioen 
geworden en gepromoveerd naar de 2e divisie. 
 
Daarnaast worden de teams van SVE in de breedte steeds sterker. SVE blijkt, mede door de goede 
resultaten van het eerste team en de uitstekende trainingen van Jacob, een steeds grotere 
aantrekkingskracht te hebben op spelers in de omgeving. Ter vergelijking: 3 jaar geleden speelde ons 6e 
team nog 4e klasse, nu speelt ons 6e team 1e klasse. Dat is voornamelijk te danken aan goede spelers die bij 
SVE zijn komen spelen.  
 
Tot slot is het mooi om te zien dat de jeugd door weet te stromen naar de senioren. Arthur, Mees en Nena 
spelen sinds het voorjaar met veel succes nu ook bij de senioren. 
 
Vlak voor de zomer is de site van SVE helaas gecrasht. Gelukkig heeft het vrijwilligersproject zich hier 
bewezen. Bart Slot meldde zich bij mij en gaf aan webdesigner te zijn en SVE wel aan een mooie website te 
willen helpen. Met dank aan zijn inspanningen heeft SVE nu weer een prachtige, gloednieuwe website. De 
leden kunnen hiermee weer op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen bij SVE. 
 
Jasper Graaff (Wedstrijdsecretariaat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag Evenementencommissie SVE 2013-2014 
 

De evenementencommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: Luc Ackermann, 
Sean Bakker, Marco Lubbers, Bernie Roelofs en Jan Bruins.  
 
De Evenementencommissie heeft het afgelopen seizoen zes keer officieel vergaderd (en een 
veelvoud hiervan in de wandelgangen).  
 
Het begin van het seizoen stond vooral in het teken van het 50-jarig jubileum van S.V.E.  Om deze 
reden was de commissie tijdelijk uitgebreid met Ben van Alphen , Lauri Bakker, Robbert Bod, 
Anton Boonen, Wouter Dubois, Jasper Graaff en Ad de Ruijter. 
Zowel toernooi als receptie en feest na afloop waren zonder meer succesvol te noemen. Het 
toernooi kende het maximale aantal deelnemers van 92. Tijdens het officiële gedeelte waren er 
vertegenwoordigers van de NTTB, de afdeling Midden en diverse verenigingen uit de regio, naast 
vanzelfsprekend leden van SVE en deelnemers aan het toernooi. 
 
Voor de jeugd vond in het kader van het jubileum een week eerder een speciaal weekend plaats 
met o.a. een blacklight toernooi, een demonstratie door veelvoudig Nederlands kampioen Danny 
Heister en een feestavond. 
 
Voorts werden de volgende evenementen georganiseerd: 
- Clubkampioenschappen 
- 2 pokertoernooitjes  
- Familietoernooi 
- WUTTO toernooi (plankentoernooi) 
- Slottoernooi / clubkampioenschappen dubbel 
- groot scherm tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal bij de WK voetbal 
 
Verder is gesproken over organisatie van een uitwisseling met een buitenlandse vereniging en 
over het organiseren van een interland. 
 
Jan Bruins (Evenementen commissie) 
 
 


