Jaarverslag 2017 van M.T.T.V. ’72 !
1. Algemene ledenvergadering
In de goed bezochte ALV op 21 maart was voorzitter Koen Smits aftredend en niet herkiesbaar.
Penningmeester Sjaak Verbeek werd herkozen, Corine Fenu werd als secretaris gekozen en
Elke Das – van de Munckhof werd tot voorzitter benoemd.
De vereniging heeft een sponsorcontract met "Sport Europe" afgesloten. "Sport Europe" plaatst hun logo op
het mededelingenbord en een advertentie in het clubblad. De vereniging zet een link op de website.
De leden en de vereniging krijgen korting bij het kopen van materialen.
Er werd besloten: het clubblad te vervangen door een digitale nieuwsbrief, de kascontrole voortaan door drie
leden uit te laten voeren en in te gaan zetten op een volledige overgang naar sporthal "De Weijer" in 2018.

2. Bestuur en commissies
➢

Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid

➢

Clubblad redactie (tot aan ALV)
Joost Poppelaars en Rianne Sleegers.

➢

Accommodatie commissie
Kasper Dam, Henk van Oirschot en Peter van der Velden.

➢

Evenementencommissie
Henk van Oirschot, Christel van Dijk, Henry Essing en Keith Saunders.

➢

Jeugdcommissie
tot aan ALV
Roel Das, Elke Das – van de Munckhof en Corine Fenu.
vanaf ALV
Corine Fenu en Iris van der Zanden.

➢

Kascommissie
2017 Dick Büthker, Peter van der Velden en Jean-Louis Wolters.

➢

Materiaalcommissie
Willy de Vaan, Dick Büthker en Keith Saunders.

➢

Nieuwsbrief (vanaf ALV)
Rianne Sleegers.

➢

PR
Joost Poppelaars
en Rianne Sleegers.

➢

Technische commissie
Willy de Vaan, Dook Harks, Koen Smits, Rudi Spinner en Peter van der Velden.

➢

Toernooien
Koen Smits.

➢

Trainers
Dook Harks, Rudi Spinner en Peter van der Velden.
Begeleiders jeugdtraining Kasper Dam, Keith Saunders, Peter van der Velden en Jean-Louis Wolters.

➢

Website
Webmaster
Web coördinator

➢

tot aan ALV
Koen Smits
Willy de Vaan
Elke Das – van de Munckhof
Sjaak Verbeek
Fons Sanders

vanaf ALV
Elke Das – van de Munckhof
Willy de Vaan
Corine Fenu
Sjaak Verbeek
Fons Sanders

tot aan ALV,

Toine van der Ven
tot 1 oktober,
René-Philippe Wolters vanaf 1 oktober.
Mariëlle Wolters

Wedstrijdsecretaris
Koen Smits.
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3. Jeugdevenementen
➢

Voorjaarsactiviteit (vrijdagavond 9 juni)
De jeugd ging bowlen en heeft frietjes gegeten.

➢

Funday
Deze dag ging dit najaar niet door, komend voorjaar komt er een ‘dubbele’ Funday.

➢

Kersttoernooi (donderdag 21 december)
Er was dit jaar weer een Kersttoernooi georganiseerd door de jeugdcommissie en de jeugdtrainers.
Snelheid, een hoop lol en veel snoep....een top avond!

4. Verenigingsevenementen
➢

Uitwisseling ttv Slagzin (vrijdag 13 januari)
In Tilburg werd voor de tweede keer door ttv Slagzin een tafeltennis avond georganiseerd.
We waren te gast bij de vereniging waar Joost en Patrick ook lid van zijn.
Het was ook dit jaar een zeer geslaagd avondje Slagzin!

➢

Clubkampioenschappen (zaterdag 4 (februari)
Er deden negentien senioren en zeven jeugdleden mee.
Na de poulewedstrijden speelde iedereen door om uiteindelijk op een plaats in de ranglijst te eindigen.
Bij de jeugd won René-Philippe in de finale knap in drie games van Stijn.
Einduitslag jeugd.
1 René-Philippe Wolters

4 Pascal-André Wolters

2 Stijn Smits

5 Bastiaan Nab

3 Jan Lauret

6 Radu Meulendijks

7 Lukas Dam

Bij de senioren won Rudi, in een vijf-setter tegen Patrick, zijn vijfde M.T.T.V. ’72 clubkampioenschap.
Einduitslag senioren.

➢

1 Rudi Spinner

8 Wim Hees

15 Jean-Louis Wolters

2 Patrick Spapens

9 Renė Konings

16 Dick Büthker

3 Koen Smits

10 Sjaak Verbeek

17 Niels Kanters

4 Joost Poppelaars

11 Pieter van Aerle

18 Angela Nelissen

5 Fons Sanders

12 Willy de Vaan

19 Harm Prijs

6 Henry Essing

13 Rianne Sleegers

7 Dook Harks

14 Kasper dam

Uitwisseling Neerpelt (dinsdag 28 februari)
Op carnavalsdinsdag deden tien personen namens onze vereniging mee aan deze uitwisseling.
In poule A Streden Dook, Fons, Henry, Joost, en Rudy tegen Kevin, Jorne, Kylian, Andre en Ronny.
Hierin wisten Henry en Joost een wedstrijd te winnen, Rudy wist er twee te winnen en Fons wist er drie
te winnen. Eindstand: 18 - 7 voor Neerpelt.
In poule B zaten Henk, Miep, Niels, Roel en Toine. Die streden tegen Paul, Dieter, Brecht, Bër en
Steven. Hier wisten Henk, Miep, Niels en Toine allemaal van Bër te winnen evenals Roel maar die wist
ook nog van Steven te winnen. Eindstand: 19 - 6 voor Neerpelt.
Wederom een gezellige avond. Voor herhaling vatbaar.
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➢

Open dubbeltoernooi (zondag 12 maart)
Er namen zestien teams van diverse verenigingen uit de omgeving deel aan dit toernooi.
De duo’s werden ingedeeld in twee poules van acht duo’s.
De eerste twee van iedere poule gingen door naar de halve finales.
In de ene halve finale wonnen Keith en Willy van Rudi en Yannick,
in de andere halve finale wonnen Roel en Guus Keursten van René-Philippe en Pascal-André.
In de finale wonnen Guus en Roel in drie games van Keith en Willy.
Einduitslag.

➢

1 Roel Das

Guus Keursten

2 Keith Saunders

Willy de Vaan

3 Rudi Spinner

Yannick Spinner

Open Mierlose Kampioenschappen (zaterdag 27 mei)
Er waren achtendertig deelnemers waarvan twaalf jeugdspelers op deze tropische dag.
Er waren weer diverse Belgen (uit Neerpelt) aanwezig.
Bij de jeugd waren twee poules van zes, per poule gingen de twee beste spelers naar de halve finales.
Einduitslag Jeugd.
1 Stijn Smits

2 Daan Jacobs

3 Ties Schalij

Bij de senioren waren er drie categorieën.
De finale in de A-categorie ging tussen Kevin Vervaet uit Neerpelt en oud-lid Roel van der Linden.
In de poulewedstrijd had Roel met 3-1 gewonnen maar nu won Kevin met 3-1.
Einduitslag senioren.
Senioren Categorie A

➢

Senioren Categorie B

Senioren Categorie C

1 Kevin Vervaet

1 Edwin Bergmans

1 Niels Kanters

2 Roel van der Linden

2 Ario Nab

2 Toine van der Ven

3 Rudi Spinner

3 Peter Philippo

3 Bob Loesberg

Seizoensafsluiting (zaterdag 24 juni)
Helaas ging de seizoensafsluiting (een wandeling van 8,5 km door het mooie Mierlose land) niet door
omdat er te weinig aanmeldingen waren. Jammer voor dit leuke evenement waarbij we gezamenlijk
eens wat anders doen dan tafeltennissen. Ook jammer voor de organisatie die alles al voorbereid had.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer allemaal mee doen.
Angela en Jeffrey kwamen met het goede idee om bij hun in de tuin die zaterdagmiddag maar een
drankje te komen drinken met een hapje erbij. Het was er erg gezellig.

➢

Interne zomer competitie (de laatste vrijdagen voor de zomervakantie)
Door Pieter werd elke avond, afhankelijk van het aantal aanwezigen, een meerkamp georganiseerd.
In totaal hebben zes jeugdleden en zestien senioren meegedaan. Bastiaan en Rianne speelden zelfs
alle avond mee.
Een paar gezellige avonden die werden afgesloten met bitterballen en een borrel Drop shot.
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➢

Jubileumtoernooi A.T.T.C. ‘77 (maandag 4 t/m vrijdag 8 september)
In het kader van haar 40-jarig bestaan organiseerde ATTC '77 een gezelligheidstoernooi. Alle leden,
oud-leden en leden van tafeltennisverenigingen uit de omgeving werden uitgenodigd om mee te doen.
Van maandag- t/m donderdagavond werd er in poules gestreden voor een plek in de finale.
De deelnemers werden op sterkte ingedeeld in vier klassen. Fons, Joost en Pieter speelden in klasse B
(3e en 4e klasse NTTB), Bastiaan en Peter speelden in klasse C (5e en 6e klasse NTTB).
Tijdens de kwalificatie wedstrijden in klasse B won Joost knap al zijn wedstrijden en plaatste zich voor
de finale. Pieter verloor 1 wedstrijd, maar hij haalde op onderling resultaat ook de finale.
In klasse C werd Bastiaan tweede in zijn poule en plaatste zich ook voor de finale.
Tijdens de finales op vrijdag werd in klasse B Joost knap 3e en Pieter 5e,
in klasse C verloor Bastiaan al zijn wedstrijden nipt in de 5e game.
Het was een heel gezellig toernooi, met een prima opzet met vier (vijf) kampen per tafel.
Goed georganiseerd en verzorgd door ATTC ’77.

➢

Kersentoernooi (zondag 8 oktober)
Bij het tiende Kersentoernooi werden de deelnemers verdeeld over twee categorieën: categorie A met
twaalf deelnemers en categorie B met zes deelnemers.
In categorie A waren twee poules en gingen de twee beste spelers door richting kwart- en halve finales.
Dit waren: Martijn de Clerck, Bastiaan Nab, Koen Smits en René-Philippe Wolters.
In de finale won Koen nipt in vijf games van Martijn.
In categorie B was een poule en gingen de vier beste spelers door richting kwart- en halve finales.
Dit waren: Miep van Meijl, Radu Meulendijks, Jo Saunders en Toine van der Ven.
In de finale won Radu in vier games van Toine.
Einduitslag.
Categorie A

Categorie B

1 Koen Smits

1 Radu Meulendijks

2 Martijn de Clerck

2 Toine van der Ven

3 René-Philippe Wolters

3 Miep van Meijl

In de middagpauze was er eerste de traditionele friet met kersensaus
en daarna mocht iedereen een poging wagen bij het kersenpit spugen.
Uitslag kersenpit spugen:
1 Koen Smits (9,60 m)

Koen voor de zesde keer op rij winnaar.

Met het uitreiken van de kersenprijzen werd deze gezellige dag afgesloten.

Jaarverslag M.T.T.V. ’72 2017

Pagina !4 van 11
!

Jaarverslag 2017 van M.T.T.V. ’72 !
➢

Taartentoernooi (zondag 10 december)
Voor de veertigste keer werd het gezelligste toernooi van M.T.T.V. ’72 georganiseerd.
De achtentwintig deelnemers werden verwelkomd met een kopje koffie of thee en een jubileumgebakje
Omstreeks tien uur startten de wedstrijden. Er waren drie poules, twee van vijf en een van vier duo’s.
Het deelnemersveld was weer een mix van ervaren tafeltennissers en beginnende spelers.
Na de eerste poulewedstrijden werden, op basis van speelsterkte, nieuwe duo’s samengesteld.
Als je nu eerste of tweede werd in een poule kon je een taart winnen.
De finale ging tussen de duo’s Jeffrey en Mathieu en Willy en Bob. Het was een spannende wedstrijd.
In de vierde game stonden Jeffrey en Mathieu met 8-2 voor en leken ze te gaan winnen. Toch
verspeelden ze hun voorsprong en gingen Willy en Bob er met de winst vandoor.
Einduitslag.

➢

1 Willy de Vaan

Bob Loesberg

2 Jeffrey Brunselaar

Mathieu Verdeyen

3 Leander Meulendijks

Dirk Naber

Afscheidsavondje van ‘’t Patronaat” (dinsdag 19 december)
Na ruim dertien jaar (vanaf het najaar van 2004) namen we dit jaar afscheid van “'t Patronaat”.
Vanaf halfacht tot halfelf speelden de leden in diverse meerkampen een aantal wedstrijden. Bij iedere
servicebeurt werd drie keer geserveerd en er werd slechts een game tot de eenentwintig gespeeld.
Tegen negen uur bedankte onze voorzitter, onder applaus van de aanwezige leden, de beheerders van
“’t Patronaat” voor hun jarenlange inzet en gastvrijheid voor de vereniging.
De voorzitter van ’t MFA bestuur bedankte M.T.T.V.’ 72 voor de jarenlange goede samenwerking.
Het programma, de organisatie, de poster en de uitnodiging werden verzorgd door Corine en Joost.
De vereniging en het MFA zorgden samen voor de lekkere hapjes.
Om middernacht was deze super gezellige avond ten einde en ging iedereen naar huis.

➢

Feestavond (zaterdag 23 december)
Omdat er weinig leden aangemeld hadden en we op deze dag graag al onze vrijwilligers willen
bedanken, werd besloten deze dag naar januari 2018 te verplaatsen.
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5. Training en externe toernooien
➢

Jeugdtraining
Op dinsdag kon de jeugd eerst zelfstandig trainen onder begeleiding van Jean-Louis, Kasper, Keith en
Peter. Daarna konden de oudere jeugdleden meetrainen in een van de twee senioren trainingsgroepen.
Sportiviteitsprijs jeugd.
Voorjaar

<niet uitgereikt>

Najaar

Leander Meulendijks

➢

Senioren training
In januari werd gestart met een nieuwe trainingsopzet: een andere groepsindeling en een ander
trainingsprogramma. In de eerste groep lag de nadruk op het verbeteren van techniek, in de tweede
groep op tactiek en strategie. De oudere jeugdleden werden toegevoegd aan de senioren groepen.

➢

Top 6 meerkampen (21 januari en 4 maart)
Hiervoor worden per regio en per klasse de zes beste spelers van de najaarscompetitie uitgenodigd
In de regio Midden- en Oost Brabant waren Stijn Smits (Hoofdklasse), Leander Meulendijks en RenéPhilippe Wolters (Junioren 2e klasse) uitgenodigd.
In de zes-kamp in Oss eindigde René-Philippe op een keurige vierde plaats, Leander werd zesde.
Stijn werd tweede, een erg knappe prestatie, en plaatste zich voor het landelijk Jeugdklassen-toernooi.
Stijn Smits mocht op 4 maart meedoen aan het Nederlands Jeugdklassen-toernooi in Zwolle.
In groep A (van de vier groepen) in klasse A won hij vier van de zeven partijen. Een prima resultaat.

➢

Oefenwedstrijden voor beginnende jeugd (-)
Dit jaar kregen Corine en Peter geen respons van verenigingen uit de regio op hun poging om een
competitie voor beginnende jeugdleden te organiseren.

➢

Afdelingskampioenschappen N.T.T.B. ZuidWest (zaterdag 13 mei)
Bastiaan, Lukas, Pascal-André, Radu en René-Philippe deden in verschillende klassen mee met de
afdelingskampioenschappen bij ttv Batswingers in Gilze.

➢

Regio zomercompetitie (donderdagen en vrijdagen van 12 mei t/m 16 juni)
De "Mierlo Maniacs" (Fons, Joost, Koen, Leon, Pieter, Rianne, Rudi en Sjaak) wonnen de B-poule van
de regionale zomercompetitie.

➢

Internationale Jeugdtafeltennis Toernooi Hasselt (vrijdag 2 t/m maandag 5 juni)
Vier jeugdleden (Jan Lauret, Stijn Smits, Pascal-André en René-Philippe Wolters) hebben mee gedaan.

➢

Tafeltennis weekend Stiphout (zaterdag 26 en zondag 27 augustus)
Zeven jeugdleden van onze vereniging namen deel aan dit weekend. Naast tafeltennis trainingen
werden er ook verschillende andere activiteiten georganiseerd.

➢

Open Astens en Deurnes kampioenschap tafeltennis (zondag 29 oktober).
Ruim zeventig spelers namen deel aan de wedstrijden In sporthal De Schop in Asten.
In het enkelspel gingen de winnaars van de poulewedstrijden door naar de finales in hun klasse.
Poule B (klasse 5 en 6)
1. Bastiaan Nab,
Poule C (klasse 7 en recreanten) 1. Jean-Louis Wolters.
Poule D (jeugd)
1. Rene-Philippe Wolters.
Daarna begon het dubbeltoernooi, de eenendertig teams werden op sterkte verdeeld over vijf poules.
Poule B:
1. Bastiaan en Ario Nab.
Poule D:
2. Jo Saunders en Toine van der Ven.
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6. Competitie
Senioren
Team Klasse Eindstand
1
2e
6e
2

4e

1e

3

6e

1e

4

7e

1e

5

7e

6e

6

7e

2e

Jeugd
Team Klasse
1
HK

Eindstand
2e

2

J1

3e

3

J4

2e

Senioren
Team Klasse Eindstand
1
3e
4e
2

3e

3e

3

5e

6e

4

6e

4e

5

7e

1e

Jeugd
Team Klasse Eindstand
1
LC
5e
2

J1

2e

3

J3

5e
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Eindstanden voorjaarscompetitie
Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen
Rudi Spinner (47%), Koen Smits (35%), Fons Sanders (5%)
en Leon Withoos (reserve, 22%).
Degradatie naar 3e klasse.
Joost Poppelaars (94%), Patrick Spapens (reserve, 93%),
Pieter van Aerle (61%), Sjaak Verbeek (61%) en Wim Hees (25%).
Kampioen, promotie naar 3e klasse.
Henry Essing (94%), Keith Saunders (76%), Elice van den Bogaert (67%)
en Henk van Oirschot (38%).
Kampioen, promotie naar 5e klasse.
Peter van der Velden (100%), Rianne Sleegers (95%),
Geert-Jan van Duijnhoven (90%) en Kasper Dam (90%).
Kampioen, promotie naar 6e klasse.
Iris van der Zanden (24%), Angela Nelissen (15%), Jo Saunders (5%)
en Corine Fenu (0%).
Jean-Louis Wolters (81%), Toine van der Ven (53%) en Niels Kanters (43%).
De wedstrijd voor promotie naar de 6e klasse werd helaas verloren.
Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen
Stijn Smits (79%), Piedro Meulendijks (59%) en Jan Lauret (59%).
Op onderling resultaat misten zij het kampioenschap.
René-Philippe Wolters (77%), Leander Meulendijks (50%)
en Pascal-André Wolters (40%).
Bastiaan Nab (76%), Twan van der Zanden (67%), Radu Meulendijks (67%),
Tom van der Zanden (44%) en Guus Maas (27%).
Eindstanden najaarscompetitie
Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen
Rudi Spinner (71%), Koen Smits (62%), Wim Hees (8%),
Pieter van Aerle (0%) en Fons Sanders (reserve, 42%).
Patrick Spapens (86%), Joost Poppelaars (61%), Leon Withoos (52%)
en Sjaak Verbeek (22%).
Henry Essing (50%), Rianne Sleegers (33%), Elice van den Bogaert (21%)
en Keith Saunders (20%).
Degradatie naar 6e klasse.
Geert-Jan van Duijnhoven (71%), Peter van der Velden (52%),
Kasper Dam (42) en Henk van Oirschot (33%).
Bastiaan Nab (100%), Toine van der Ven (67%), Niels Kanters (61%)
en Jo Saunders (35%).
Kampioen, promotie naar 6e klasse.
Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen
Stijn Smits (63%), Piedro Meulendijks (33%) en Jan Lauret (30%).
Voor de eerste keer een jeugdteam van ons in de landelijke competitie.
Leander Meulendijks (67%), René-Philippe Wolters (63%),
Pascal-André Wolters (52%) en Bastiaan Nab (reserve, 33%).
Radu Meulendijks (59%), Twan van der Zanden (54%),
Tom van der Zanden (33%) en Guus Maas (28%).
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7. Materialen
➢

Mededelingenbord
Kasper heeft ons mededelingenbord voorzien van het nieuwe logo, de leden van de “Club van 72”,
de winnaars van de Open Mierlose Kampioenschappen en een aantal nieuwe sponsors.

➢

Onderhoud materialen
Regelmatig worden onze tafels schoongemaakt en goed afgesteld.
Dick, Rudi en Willy repareerden ook enkele netjes, tafels en telborden.

➢

Materiaalwagen
Om in sporthal "De Weijer" diverse kleine materialen, voor trainingen en competitie, eenvoudig te
kunnen verplaatsten tussen de twee zalen heeft Willy een mooie materiaalwagen gemaakt.

8. Accommodatie
➢

MFA Beheer
Om kosten voor “’t MFA” te besparen doen we sinds begin vorig jaar een aantal beheertaken zelf.
Keith zorgt bij de trainingen op dinsdag en donderdag voor het openen en sluiten van “’t Patronaat”.
Dir voorjaar zorgden Mariëlle en Elke op zaterdag voor een beperkt barbeheer (koffie, fris en snacks).

➢

Overgang van “’t Patronaat” naar sporthal "De Weijer".
Om ook na dit jaar te kunnen blijven tafeltennissen, zonder in financiële problemen te komen en zonder
flinke contributieverhoging, was in de ALV gekozen voor een volledige overgang naar de sporthal.
Eind mei, toen er meer zekerheid was t.a.v. de huurmogelijkheden in de sporthal, heeft het bestuur een
officiële huuraanvraag voor de sporthal ingediend. Met daarbij een lijst van wensen om te garanderen
dat we op een goede manier kunnen trainen, competitie-wedstrijden spelen en toernooien organiseren.
Eind juni ontvingen we van de gemeente een brief waarin zij op hoofdlijnen instemden met ons verzoek
en werden de leden en het MFA bestuur op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling.
Eind augustus reageerde de gemeente positief op onze wensen om de Peuterspeelzaal geschikt te
maken voor onze trainingen. Het bestuur heeft daarom begin september besloten om vanaf januari
2018 in de sporthal te gaan spelen. Daarna zijn z.s.m. de leden en het MFA bestuur geïnformeerd.
Voor de leden werden op dinsdag 26 september rondleidingen in de sporthal georganiseerd
en was er op dinsdag 3 oktober een vragenuurtje in het Patronaat.
Om alles in goede banen te leiden werd een draaiboek voor de verhuizing gemaakt.

9. Nieuwsbrief
In maart verscheen, als opvolger van het clubblad, de eerste nieuwsbrief van M.T.T.V. ’72.
De PR-commissie kan via deze modernere manier het nieuws maandelijks met onze leden delen.
Mede door de inbreng van verschillende leden werden we weer voorzien van veel leesplezier.
Er werden door de PR-commissie vijf fraaie nieuwsbrieven samengesteld. Met o.a. bestuursmededelingen,
informatie over de verhuizing in 2018 naar sporthal "De Weijer", informatie over en resultaten van de
competities, informatie over en verslagen van onze evenementen, verslagen van andere toernooien en heel
veel wist-u-datjes.
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10. Public Relations
➢

Website.
René-Philippe heeft in de loop van dit jaar het beheer van de website overgenomen van Toine.
Toine was sinds begin 2012 onze webmaster en heeft daar veel tijd en energie ingestoken.

➢

Evenementen.
Regelmatig werd in de media (Facebook, kranten, twitter en website) aandacht besteed aan onze club
met aankondigingen, verslagen en foto’s van de evenementen en de toernooien van onze vereniging.

➢

Sjors Sportief (donderdagen 9, 16 en 23 maart en dinsdagen 31 oktober en 7 en 14 november).
Nog geen lid worden maar toch de activiteit leren kennen, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen:
dat is het motto van Sjors Sportief. De gemeente en de verenigingen bundelden hun krachten en dit
resulteerde in het Sjors Sportief boekje. Elke verzorgde de organisatie en Peter de trainingen.
Dit jaar helaas geen enkele aanmelding ontvangen.

➢

Rabo Kids Sport (vrijdag 20 en 27 januari, 3 februari)
Rabo Kids Sport een kans om basisschoolkinderen kennis te laten maken met de tafeltennissport.
Elke week kwam een andere schoolklas van een basisschool uit Mierlo naar “‘t Patronaat”.
Het programma was een circuitje met zes onderdelen. Bij elk onderdeel kwamen bepaalde
vaardigheden, die het tafeltennissen zo'n mooie sport maken, aan de orde.
Afsluitend werd het bekende rond de tafel gespeeld. Kortom 60 min. vol met jeugdig enthousiasme.
Bij onze vereniging verzorgde Corine de organisatie en hielpen, Corine, Fons, Henk, Jo, Kasper, Keith,
Peter, Sjaak en Willy bij de circuitjes.
De Rabobank is dit najaar gestopt maar de LEV gaat verder.

➢

Open Tafeltennis ochtend (zaterdag 11 november)
Corine en Peter organiseerden van tien tot twaalf uur een ochtend in “’t Patronaat” waar iedereen van
acht tot en met achtentachtig gratis kennis kon maken met de tafeltennissport.
Jasper en vier jeugdleden van de ttv uit Asten kwamen. Christel liet ze een samen een vijfkamp spelen.
Er waren ook wat oudere jeugdleden en een voormalig lid van onze vereniging aanwezig.
Het was een geslaagde ochtend, voor herhaling vatbaar.
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11. Financiële activiteiten
➢

Oud papier
Er werd, o.l.v. Peter van der Velden, weer door enkele leden en oud-leden, oud papier opgehaald.

➢

Rabobank Clubkas Campagne
Jaarlijks stelt de Rabobank een deel van de winst beschikbaar aan het lokale verenigingsleven.
Dankzij de inzet van Rianne Sleegers is er in april drieënvijftig keer op onze vereniging gestemd.
Dat leverde een bedrag van € 205 op, dat besteed zal worden aan trainingsmaterialen.

➢

Grote Clubactie
Elk jaar kunnen hiervoor loten verkocht worden, per lot gaat 80 % naar de clubkas.
Rianne Sleegers heeft zich dit jaar ingezet om online zoveel mogelijk loten te verkopen.
Deze actie leverde bijna € 80 op voor onze club, dit wordt gebruikt om nieuwe materialen te kopen.

11. Sponsors
➢

Adverteerders clubblad
Autobedrijf van Vlerken, Bakkerij ’t Bakkertje, drank−en wijnspeciaalzaak de Bottelarij, gasterij ’t Spitje,
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 Koen Smits.

➢

Clubshirt
Sported, de sportwinkel van Mierlo levert de shirts voor een aantrekkelijke prijs.
Lagretto, uit Mierlo borduurt het logo van de vereniging erop.

➢

Gezond fruit voor de jeugd.
Natuurlijk van der Leest biedt onze jeugd bij elke thuiswedstrijd een schaal met lekker fruit aan.

➢

Kersentoernooi
Maria van de Kimmenade heeft de frietjes voor het Kersentoernooi gesponsord.

➢

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.
Autobedrijf van Vlerken en Veldsink−Bekx adviesgroep.
Ook onze materiaal sponsor "Sport Europe" wordt vermeld.

➢

Sponsoring door leden
Pieter van Aerle sponsorde diverse snacks tijdens de interne zomercompetitie.
Roel Das schonk een bedrag om uitwisselingen voor beginnende jeugd te kunnen organiseren.
Henk van Oirschot betaalde de taarten bij het Taartentoernooi.
Fons Sanders stortte een bedrag in het jeugdfonds.
Peter van der Velden sponsorde de kersensaus voor het Kersentoernooi.
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12. Namen en cijfers M.T.T.V. ’72
➢

Aantal leden
Begin dit jaar had onze vereniging 48 leden:
Eind dit jaar had onze vereniging 45 leden:

➢

Ereleden

16 jeugdleden 32 senioren.
10 jeugdleden 35 senioren.

Fons Sanders

25 mei 1997

Henk van Oirschot

5 februari 2013

➢

Leden van verdienste

Ad Otten

4 februari 1983

Theo Haagendoorn

21 februari 1986

Piet de Hoon

5 februari 1988

Rob Vossen

16 februari 1990 († 18-01-05)

Fons Sanders

12 februari 1993

Arthur Janssen

25 mei 1997

Henk van Oirschot

18 maart 2003

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

➢

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

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
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