Jaarverslag 2019 van M.T.T.V. ’72
1. Algemene ledenvergadering
Met een goede opkomst werd de algemene ledenvergadering voorgezeten door Pieter. Tijdens de ALV werd
onder andere gesproken over de wijziging van het huishoudelijk reglement voor de recreantleden. De
jubilaris Rianne Sleegers (25 jaar) werd in het zonnetje gezet. Tijdens de ALV werd afscheid genomen van
de bestuursleden Sjaak Verbeek, Elke Das en Fons Sanders.

2. Bestuur en commissies
•

Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Stage lid

•

Evenementencommissie
Henry Essing, Keith Saunders, Leander Meulendijks en Jeffrey Brunselaar. Gedurende het jaar is
Corine Fenu toegetreden tot de Evenementencommissie.

•

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is samengevoegd met de evenementencommissie.

•

Kascommissie
Dick Büthker en Jean-Louis Wolters.

•

Materiaalcommissie
Willy de Vaan en Keith Saunders.

•

Nieuwsbrief
Rianne Sleegers.

•

PR
Rianne Sleegers.

•

Ledenwervingscommissie
Joost Poppelaars, Peter van der Velden, Corine Fenu, Fons Sanders, Elke Das, Rianne Sleegers.

•

Technische commissie
Pieter van Aerle, Dook Harks, Koen Smits, Rudi Spinner en Peter van der Velden.

•

Toernooien
Pieter van Aerle en Mariëlle Wolters.

•

Trainers
Dook Harks, Rudi Spinner en Peter van der Velden.

•

Website
René-Philippe Wolters.

•

Wedstrijdsecretaris
Koen Smits.

tot aan ALV
Elke Das – van de Munckhof
Pieter van Aerle
Rianne Sleegers
Rianne Sleegers
Fons Sanders
René-Philippe Wolters

vanaf ALV
Henry Essubg
Pieter van Aerle
Rianne Sleegers
Niels Kanters /Rianne Sleegers a.i.
René-Philippe Wolters

3. Jeugdevenementen
•
Funday
Vanwege het weinig aantal jeugdleden heeft er in 2019 geen Funday plaats gevonden.
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4. Verenigingsevenementen
•
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen werd dit keer gehouden op zondag 20 januari in sporthal De Weijer.
Er waren 4 poules met ieder vjf spelers. In iedere poule werd hard gestreden en er waren een aantal
verrassende overwinningen. Iedereen ging na de poulewedstrijden door naar de kwartfinale, om vervolgens
in de halve finales terecht te komen. In de finalewedstrijden werd gestreden voor de uiteindelijke plaats in de
ranglijst. Uiteindelijk streden Pascal-André Wolters en Stijn Smits om de derde plaats. Deze wedstrijd werd
gewonnen door Pascal-André.
De finale bij de senioren werd gespeeld door Rudi Spinner en Patrick Spapens. Het werd een spannende
finale en Patrick wist de spinballen van Rudi goed terug te plaatsem. De beide heren waren goed aan elkaar
gewaagd. Uiteindelijk wist Rudi de vijfde en beslissende set te winnen met 11-7 en werd hij de
clubkampioen. Beste jeugdspeler werd Pascal- André Wolters.
Het was een geslaagd toernooi bij MTTV ’72.
1 Rudi Spinner
11 Keith Saunders
2 Patrick Spapens
12 Henry Essing
3 Pascal-Andre Wolters 13 Jean-Louis Wolters
4 Stijn Smits
14 Willy de Vaan
5 Fons Sanders
15 Geert-Jan van Duijnhoven
6 Jan Lauret
16 Niels Kanters
7 Pieter van Aerle
17 Toine van der Ven
8 Koen Smits
18 Jo Saunders
9 Rene-Philippe Wolters 19 Harm Prijs
10 Rianne Sleegers
• Feestavond
Op zaterdag 16 maart vond in Sportcafe de Weijer de jaarlijkse feestavond plaats. Rianne had een Kahootquiz gemaakt, Pieter organiseerde de Tombola en Henry werd benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Het was
een gezellige avond.
• Open dubbeltoernooi
Op zondag 17 maart was het 10e Open Dubbeltoernooi en de opkomst was daarom ook flink. Er waren 14
teams en dus in totaal 28 deelnemers. In de ochtend konden we een lekker kopje koffie krijgen in het café
naast de sportzaal voordat het toernooi begon. De 14 teams werden opgedeeld in 2 poules van 7 teams. De
beste 2 duo’s van beide poules mochten aan de kwartfinales meedoen. De andere duo’s speelden voor de
andere plekken in de top 14.
De wedstrijden waren leuk om te zien en iedereen had er plezier in. In het begin waren de niveauverschillen
het grootst en daarom werd er sportief gespeeld om voor iedereen leuke wedstrijden te hebben. Deze eerste
helft van het toernooi duurde ongeveer twee uur. Hierna was er tijd voor lunch tijdens de pauze die
plaatsvond. Er was nu ook tijd om lekker even te ballen op de vrije tafels met je maatje.
Na de pauze vervolgde het toernooi in deel twee waarbij de beste duo’s de halve finale ingingen. Dit waren
de duo’s Martijn de Clerck (Taveres) en Iris Verwegen (Meppers), Jeroen Engelhart en Rowena (Een en
Twintig), René-Phillipe Wolters en Pascal-André Wolters en tot slot Koen Smits en Stijn Smits (MTTV). In
deze volgorde werden de halve finales ook gespeeld. De overige deelnemers werden ingedeeld om de voor
hen beste positie nog te behalen. Hier kon je er bijvoorbeeld nog voor zorgen om 13e te eindigen in plaats
van 14e. Dit waren de spannendste en leukste wedstrijden voor de deelnemers, omdat je in deze wedstrijd
tegen de meest gewaagde tegenstanders kon spelen.
In de halve finales wonnen Jeroen en Rowena en de gebroeders Wolters van hun tegenstanders en wisten
daardoor een plek in de finale te bemachtigen. De verliezers van deze ronde mochten nog tegen elkaar
spelen voor de 3e en 4e plek. De finale was een spannende wedstrijd tussen de gasten van
tafeltennisvereniging Een en Twintig en de jongens van MTTV ’72. Met goed overleg en ervaring met hun
dubbelspel wisten Jeroen en Rowena een goede overwinning te behalen. Ze mochten met de eerste prijs
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van onze sponsor Duo Penotti tevreden naar huis. Alle andere teams die deze dag meededen kregen ook
een prijs mee naar huis wat voor een extra vrolijke sfeer zorgde.
Na het toernooi was er tijd genoeg om gezellig na te borrelen en terug te kijken op de leuke dag en de
wedstrijden. Om te concluderen was het Open Dubbeltoernooi wederom een succes en we zijn blij met
iedereen die deelgenomen heeft aan dit competitieve en sportieve toernooi.
• Open Mierlose Kampioenschappen
Op zondag 19 mei vonden voor de 30e keer de Open Mierlose Kampioenschappen plaats in Sportzaal De
Weijer. Een toernooi waar iedereen aan kan deelnemen.
Voor deze editie hadden zich 35 deelnemers aangemeld. De belgen waren wederom in grote getale
aanwezig. Er was een verdeling gemaakt naar een A-categorie met de beste spelers en een B-categorie
voor de overige spelers. Er werd gespeeld in poules van 4 of 5 spelers. Na de poulewedstrijden ging
iedereen door naar de kwart finales om vervolgens in de halve finale terecht te komen.
In categorie B streden Henry Essing en Radu Meulendijks , beiden van MTTV ’72, voor de 3e plaats. Radu
wist nog wel een set van Henry te winnen, maar kwam in de overige sets helaas te kort. Voor de 1e plaats
werd gestreden door Wim Hendriks uit België en Roland Robinson. Wim werd door de andere aanwezige
belgen aangemoedigd en gecoacht, maar dat was niet genoeg om de finale te winnen. Roland werd na 3
sets de kampioen in de B-categorie.
In categorie A werd de strijd voor de 3e plaats een belgisch onderonsje. Ronny Hoeben en Jhon Custers
maakte er een leuke wedstrijd van. Ronny won met 3-1 van Jhon. In de finale speelde de Belgische Kevin
Vervaet tegen Rudi Spinner van MTTV ’72. Het werd een leuke wedstrijd om naar te kijken. Rudi kwam niet
goed in zijn spel en Kevin speelde gecontroleerd de ballen terug, waarmee Kevin de wedstrijd met 3-0 van
Rudi won.
Na afloop was er in de sportkantine van Sporthal De Weijer de prijsuitreiking en kon er nagepraat worden
over een geslaagd toernooi.
De uitslag van de twee poules was als volgt:
Categorie A
1
Kevin Vervaet
2
Rudi Spinner
3
Ronny Hoeben
4
Jhon Custers
5
Doron Ketelaars
6
Roel van der Linden
7
Hein Simons
8
Stijn Smits
9
Sylvain Vekemans
10
Jeroen van der Heijden
11
Jorne Simons
12
Pieter van Aerle
13
Jeroen Doensen
14
Jan Lauret
15
Pascal-André Wolters
16
Stijn Tips
17
René-Philippe Wolters
18
Paul de Graaf

Categorie B
1
Roland Robinson
2
Wim Hendriks
3
Henry Essing
4
Radu Meulendijks
5
Rianne Sleegers
6
Keith Saunders
7
Tom van der Zanden
8
Niels Kanters
9
Martin van de Bosch
10
Richard Doensen
11
Stephan Vergroessen
12
Toine van de Ven
13
Inge Leenen
14
Miep van Meijl
15
Bob Loesberg
16
Harm Prijs
17
Jeffrey Brunselaar

• Seizoensafsluiting
De seizoensafsluiting vond dit jaar plaats bij de Kookelarij in de tuin van Leon Withoos. Hij had gezorgd voor
een barbecue met overheerlijke stukjes vlees, lekkere salades en koele drankjes op een warme middag. Een
geslaagde middag met veel dank aan De Kookelarij.
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• Tafeltennis event
Wat begin van dit jaar begon als; zomaar een ideetje van 2 teams van MTTV’72 en Unicum, monde uit in
een super geslaagd event.
Met meer dan 50 deelnemers werd het een dag met natuurlijk een tafelteltennistoernooi. Onder leiding van
Ton van Happen werd het een middagje lekker ballen onder tropische temperaturen, waar uiteindelijk
Kasper Dam winnaar in Poule B werd en Marinjo van Happen in poule A. De aanmoedigingsprijs ging naar
Anita Enzlin.
Ondertussen was De Kookelarij gearriveerd en konden de deelnemers lekker in het zonnetje buiten aan de
slag met de voorbereidingen van het avondeten. Het werd een zalige maaltijd en met dank aan een klein
buitje ontstond er een ideale temperatuur om hiervan lekker buiten te kunnen genieten.
Hierna begon de feestavond in de kantine van Unicum. De meezingers van de band op de Vlucht gingen er
goed in en werd er tot laat in de avond gedanst!
• Handboogschieten Recreanten
Op woensdag 3 juli is de recreantengroep ter afsluiting van het eerste half jaar gaan boogschieten bij de
handboogvereniging “De Vriendschap”. Een idee van één van onze leden (Dion) die in het bestuur zit van
die vereniging. Om 14.00 uur werden we verwacht bij het verenigingsgebouw aan de Eikendreef.
Na al het geschiet kreeg de winnaar een fles wijn aangeboden. Tot slot werd er nog gezellig bij Willy thuis
wat gedronken, wat een waardige en gezellige afsluiting van deze eerste tafeltennis periode voor de
recreantengroep was.
• Kersentoernooi
De dag werd gestart met koffie en thee. Ondertussen werd de toernooi-opzet en -indeling bekend gemaakt.
De 17 deelnemers waren verdeeld in 3 poules. De spelers in de poule speelden ieder tegen elkaar, om zo te
proberen op de eerste plaats te eindigen. Er waren leuke en spannende wedstrijden te zien.
In de pauze was er het traditionele kersenpitspugen. Alle deelnemers mochten 3 pogingen wagen om de
kersenpit zo ver mogelijk weg te spugen. Jeffrey Brunsselaar was hier de beste in.
Na de pauze werden de tafeltenniswedstrijden hervat. De eerstevan iedere poule ging door naar de finalepoule. In deze finale-poules speelden René-Philippe Wolters, Keith Saunders en Rianne Sleegers. Zij
maakten onderling uit wie de toernooiwinnaar werd. René-Philippe won al zijn wedstrijden en werd de
terechte kampioen.
Na afloop was in Sportcafe de Weijer de prijsuitreiking. De nummers 1 t/m 3 en de winnaar van het
kersenpitspugen gingen met een kersenprijs, gesponsord door Toine van de Ven en mede mogelijk gemaakt
door Wave delicatessen, naar huis.
De uiteindelijke ranglijst was als volgt:
1
René-Philippe Wolters
10

Miep van Meijl

2

Keith Saunders

11

Jo Saunders

3

Rianne Sleegers

12

Frans Luijten

4

Henry Essing

13

Inge Leenen

5

Bob Loesberg

14

Jeffrey Brunsselaar

6

Toine van de Ven

15

Patrick Nijssen

7

Willy de Vaan

16

Harm Prijs

8

Tom van der Zanden

17

Christel van Dijk

9

Robert Wielink
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• Uitwisseling Neerpelt
Op dinsdag 15 oktober vertrokken Toine, Tom, Henry en Miep richting Neerpelt. Henry was dit jaar de
chauffeur en Dook deed ook mee maar kwam met eigen vervoer.
Van Neerpelt deden er 8 spelers mee dus waren we in totaal met 14 spelers en werden er 2 poules van 7
gemaakt.
In Poule 1 zaten Tom en Henry bij elkaar met 5 spelers van Neerpelt.
In Poule 2 zaten Toine, Dook en Miep met 4 spelers van Neerpelt.
Er werd zwaar gestreden tegen de erg goede spelers van Neerpelt.
• Taartentoernooi
Op zondag 8 december werd in De Weijer voor de 42e keer het gezelligste tafeltennistoernooi van Mierlo
gespeeld.
Twee en veertig jaar geleden bedacht bestuurslid Mart van der Donck van tafeltennisvereniging MTTV’72
het taartentoernooi. Mart vond dat leden die nooit iets winnen ook eens de kans moesten krijgen om met een
prijs naar huis te gaan. In dit geval niet met een beker, maar met een taart. Bij dit dubbeltoernooi wordt een
sterke speler gekoppeld aan een zwakkere speler. De sterke spelers in de wedstrijd houden de bal op tafel
en de zwakkere spelers mogen punten scoren.
Inmiddels is het toernooi niet alleen bedoeld voor leden. Iedereen is welkom. Afgelopen zondag was er dan
ook een gezelschap van leden en niet-leden, jong en oud. Maar liefst 16 duo’s hadden zich ingeschreven.
Onder het genot van een kop koffie of thee met een stuk vlaai werd de poule indeling bekend gemaakt. Er
werd gestreden in 2 poules van 8 duo’s. In de ochtend werd gestart met de enkelwedstrijden. De sterke
spelers speelden een enkelwedstrijd tegen elkaar en ook de minder ervaren spelers speelden
enkelwedstrijden. Toen deze afgelopen waren, werden de dubbelwedstrijden gespeeld.
Alle punten van de enkel- en dubbelwedstrijden werden bij elkaar opgeteld. De nummer 1 en 2 van de poule
gingen verder naar de kruisfinale om uiteindelijk in de finale terecht te komen. Voor de derde plaats werd
gestreden tussen Patrick Nijssen met Rianne Sleegers en Roland Robinson met Inge Leenen. Roland en
Inge bleken de meeste ervaring te hebben en gingen er met de kleinste taart vandoor.
De finale gaat tussen duo’s Patrick Spapens met Thijs van Dijck en Willy de Vaan met Jo Saunders. Thijs is
nog niet zo lang geleden begonnen met tafeltennis, maar liet al snel zien dat hij al veel geleerd heeft. Samen
met de ervaren Patrick wonnen zij de wedstrijd. Na de finale volgde de prijsuitreiking in Sportcafé De Weijer.
De nummers één tot en met drie winnen een heerlijke taart. De aanmoedigingsprijzen gingen dit jaar naar
Kees Giesen en Luc Linders. Het was een zeer geslaagd toernooi.

5. Training
• Jeugdtraining
Op de dinsdag kreeg de jeugd tegelijk met de senioren training van Dook. De jongste jeugdleden kregen
training van Peter.
Op de donderdag kreeg de jeugd training van Rudi.
• Senioren training
Op de dinsdag kregen de senioren tegelijk met de jeugd training van Dook.
Op donderdag konden de senioren deelnemen aan de training van Rudi.
• Recreanten
Willy is in 2019 gestart met een recreantengroep op woensdagmiddag van 14:00 tot 15:00u. Door de groei
van deze groep is de speeltijd in het najaar uitgebreid naar 15:30u.
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6. Competitie
• Voorjaar
Senioren
Team
Klasse
1
3

Stand
1e

2

3

4e

3

4

4e

4

5

8e

5

5

6e

6

7

2e

Klasse
C

Stand
3e

Jeugd
Team
1

• Najaar
Senioren
Team Klasse
1
2

Stand
5e

2

3

3e

3

4

2e

4

6

1e

5

6

4e

6

7

4e

Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen
Rudi Spinner (90%), Stijn Smits (73%), René-Philippe Wolters (37%)
Promotie naar 2e klasse.
Patrick Spapens (75%), Piedro Meulendijks (50%), Leon Withoos (47%),
Joost Poppelaars (27%), Fons Sanders (27%)
Sjaak Verbeek (58%), Jan Lauret (48%), Pieter van Aerle (44%), Leander
Meulendijks (44%, Win Hees (13%)
Keith Saunders (40%), Elice van den Bogaert (33%), Rianne Sleegers
(33%), Henry Essing (33%)
Henry Essing (67%), Elice van den Bogaert (50%), Rianne Sleegers (50%),
Keith Saunders (22%),
Degradatie naar 6e klasse.
Kasper Dam (20%), Geert-Jan van Duijnhoven (20%), Radu Meulendijks
(7%), Peter van der Velden (0%)
Degradatie naar 6e klasse.
Niels Kanters (73%, Toine van der Ven (67%), Tom van der Zanden (53%),
Jo Saunders (30%)
Beslissingswedstrijd verloren

Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen
Piedro Meulendijks (83%), René-Philippe Wolters (80%), PAscaal-André
Wolters (44%), Leander Meulendijks 40%), Radu Meulendijks (11%)

Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen
Rudi Spinner (67%). Stijn Smits (48%), Kevin van den Eeden (22%), RenéPhilippe Wolters (13%), Piedro Meulendijks (8%)
Degradatie naar 3e klasse.
Patrick Spapens (90%), Fons Sanders (53%), Joost Poppelaars (50%), Leon
Withoos (33%)
Pascal-André Wolters (71%), Sjaak Verbeek (67%), Pieter van Aerle (57%), Jan
Lauret (57%), Wim Hees (25%)
Beslissingswedstrijd verloren
Henry Essung (92%), Elice van den Bogaert ( 83%), Rianne Sleegers (81%),
Keith Saunders (62%)
Promotie naar 5e klasse
Geert-Jan van Duijnhoven (92%), Kasper Dam (66%), Jean-Louis Wolters
(25%), Jeffrey Brunsselaar (0%)
Toine van der Ven (62%), Tom van der Zanden (53%), Jo Saunders (43%),
Miep van Meijl (36%)

•
Regionale Bezigheids Wedstrijden
MTTV'72 heeft 4 keer deelgenomen aan deze R.B.W. Max, Axel en Storm zijn 4 zondagen samen gaan
tafeletennissen bij 4 verschillende verenigingen. Het was erg leerzaam en leuk voor ze. Een goede
voorbereiding op de echte competitie.

7. Accommodatie en materialen
•
De Weijer
Alle trainingen op dinsdag en donderdag vonden plaats in de sportzaal. De multizaal is door de
recreantgroep gebruikt op woensdagmidag.
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• Onderhoud materialen
Regelmatig worden onze tafels schoongemaakt en goed afgesteld. Willy repareerde ook enkele netjes, tafels
en telborden.

8. Public Relations
•
Nieuwsbrief
In 2019 is er 4 keer een nieuwsbrief verschenen, waarmee leden en sponsors op de hoogte werden
gebracht van het laatste nieuws van de vereniging.
•
Website
De website wordt bijna wekelijks voorzien van nieuwsberichten. De website wordt goed bezocht.
•
Ledenwervings-activiteiten
In 2019 is de nadruk gelegd op ledenwerving. Een speciaal samengestelde commissie heeft zich ingezet om
MTTV ’72 in Mierlo op de kaart te zetten om zo nieuwe leden te werven. Hieronder de activiteiten die op het
gebied van ledenwerving in 2019 hebben plaatsgevonden.
Sjors Sportief
In 2019 heeft MTTV ’72 een aantal keer wat georganiseerd met Sjors Sportief. Kinderen van basisscholen
worden dan bij verenigingen uitgenodigd om kennis te maken met de tafeltennissport.
Max Vitaal
Max Vitaal is een zelfde opzet als Sjors Sportief, maar dan gericht op ouderen. Geinteresseerden konden
ook kennis maken met MTTV ’72.
STEP2SPORT
Op 17 oktober vond een succesvolle 2e editie van Step2Sport plaats. Kinderen van de basisschoolleeftijd
hebben kennis mogen maken met voetbal, kickboks, badminton en tafeltennis in Sporthal de Weijer, Mierlo!
Méér dan 70 kinderen hebben deelgenomen aan deze geweldige ochtend. Alle kinderen hebben het naar
hun zin gehad.
Jeugdtoernooi bij MTTV ’72
Op zondag 27 oktober 2019 organiseerde MTTV ’72 voor de eerste keer het jeugdtoernooi voor kinderen
van de Mierlose basisscholen.
Als voorbereiding op het toernooi verzorgde MTTV ’72 voor diverse basisschool-klassen uit Mierlo een
tafeltennis-gymles. In deze gymles werd door de vereniging aan de kinderen van groep 7 en 8 van Mierlose
scholen de basisslagen van het tafeltennis geleerd.
Op zondag 27 oktober stond een groep kinderen om 9:30u al enthousiast klaar om deel te nemen aan het
toernooi. Er werd gespeeld in een zeven-kamp. Het was goed te zien dat de kinderen al geoefend hadden
als voorbereiding op het toernooi. Sommige wedstrijden waren erg spannend en werden pas in de vijfde en
laatste set beslist.
Na een aantal wedstrijden was er een korte pauze met fruit, gesponsord door Natuurlijk van der Leest. Na
de pauze volgden nog veel leuke wedstrijden. Er zaten veel ouders langs de kant om hun kinderen aan te
moedigen.
Omstreeks half 1 was de strijd gestreden en werden de bekers uitgereikt aan de prijswinnaars. Jasper werd
1e, Tim wist de tweede plaats te bemachtigen door 1 wedstrijd meer te winnen dan de nummer drie, Harold.
Het was een geslaagd eerst toernooi, wat zeker in 2020 een vervolg zal krijgen.

9. Financiële activiteiten
• Oud papier
Er werd, o.l.v. Peter van der Velden, weer door enkele leden en oud-leden, oud papier opgehaald. In
december was er een opfris-cursus.
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• Rabobank Clubkas Campagne
Jaarlijks stelt de Rabobank een deel van de winst beschikbaar aan het lokale verenigingsleven. In 2019
ontvingen we een bedrag van 130,81 van de Rabobank.
• Tombola
Tijdens de feestavond werd door Pieter van Aerle een tombola georganiseerd. Dat leverde voor de
vereniging 230 euro op.

10. Sponsors
• Adverteerders clubblad
Autobedrijf van Vlerken, Bakkerij ’t Bakkertje, drank−en wijnspeciaalzaak de Bottelarij, groentezaak
Natuurlijk van der Leest, Grieks restaurant Taverna Nikos, Heesmans, Jules Bloemenhuis, Lenssen
Manders damesmode, Print Mierlo Perfect, Sport Europe en Veldsink−Bekx adviesgroep.
• Advertenties centercourts
Lagretto vijf centercourts.
• Club van ‘72
Elke Das – van de Munckhof, Fons Sanders en Kasper Dam.
• Clubshirt
Posno Sport uit Weert levert de shirts voor een aantrekkelijke prijs.
Lagretto, uit Mierlo heeft het logo van de vereniging op het shirt aangebracht.
• Gezond fruit voor de jeugd.
Natuurlijk van der Leest biedt onze jeugd bij elke thuiswedstrijd een schaal met lekker fruit aan.
• Mededelingenbord
Kasper Dam (Audiovisuele dienstverlening), Harry Dam (Maison Le Roux), Leon Withoos (De Kookelarij) en
Sport Europe.
• Open dubbeltoernooi
De prijzen voor alle deelnemers werden gesponsord door Duo Penotti.
• Sport Europe
De leden en de vereniging krijgen korting bij het kopen van materialen.
• Website M.T.T.V. 72
Adverteerders in ons clubblad kunnen voor een extra bijdrage vermeld worden op onze website.
• Sponsoring door leden
Roel Das schonk een bedrag om uitwisselingen voor beginnende jeugd te kunnen organiseren.
Peter van der Velden sponsorde de jeugdtrainingen.
Fons Sanders stortte een bedrag in het jeugdfonds.
Wim Hees sponsorde het logo op de nieuwe shirts.

Jaarverslag M.T.T.V. ’72 2019

Pagina 8 van 9

Jaarverslag 2019 van M.T.T.V. ’72
11. Namen en cijfers M.T.T.V. ’72
• Aantal leden
Begin dit jaar had onze vereniging 42 leden:
Eind dit jaar had onze vereniging 54 leden:

4 jeugdleden 38 senioren.
5 jeugdleden 49 senioren.

Ereleden
Fons Sanders

25 mei 1997

Henk van Oirschot

5 februari 2013 († 05-02-19)

Leden van verdienste
Ad Otten

4 februari 1983

Theo Hagendoorn

21 februari 1986

Piet de Hoon

5 februari 1988 († 18-04-18)

Rob Vossen

16 februari 1990 († 18-01-05)

Fons Sanders

12 februari 1993

Arthur Janssen

25 mei 1997

Henk van Oirschot

18 maart 2003 († 05-02-19)

Peter van der Velden

18 maart 2003

Lydia van Oirschot

20 maart 2007 († 23-01-07)

Rianne Sleegers

10 maart 2009

Henry Essing

5 februari 2013

Koen Smits

22 maart 2016

Willy de Vaan

13 maart 2018

Vrijwilligers van het jaar
1997 Keith Saunders

1998 Marlies van der Velden

1999 Koen Smits

2000 Paul Leuver († 04-04-13)

2001 Elly Coolen & Wim Hees

2002 Peter van der Velden

2003 Lydia van Oirschot († 23-01-07)

2004 Henry Essing & Henk van Oirschot († 05-02-19)

2005 Marga Meuwsen

2006 Toine van der Ven

2007 Rudi Spinner

2008 David Saunders

2009 Liesbeth Jorna

2010 Elke van de Munckhof

2011 Christel van Dijk

2012 <geen vrijwilliger benoemd>

2013 Rianne Sleegers

2014 Jean-Louis Wolters

2015 Pieter van Aerle

2016 Kasper Dam

2017 Keith Saunders

2018 Henry Essing
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