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1. Algemene ledenvergadering 
Met een matige opkomst vanwege het Coronavirus werd de algemene ledenvergadering voorgezeten door 
Henry Essing. Henry roept als eerst de vrijwilliger van het jaar naar voren. Willy is de vrijwilliger van jet jaar 
2019. Hij was niet op de feestavond, vandaar dat hij nu alsnog in het zonnetje wordt gezet. 
 
Na ruim 34 jaar hebben we op de algemene ledenvergadering afscheid genomen van Dook als trainer van 
MTTV ’72. Dook werd betadnkt voor zijn enthousiaste en gedrven in zet, om ons allemaal te leren 
tafeltennissen, wat bij velen vrij aardig is gelukt.  
 
 

2. Bestuur en commissies 
• Bestuur tot aan ALV  vanaf ALV 

Voorzitter Henry Essing  Henry Essing  
Vice-voorzitter Pieter van Aerle  Leon Withoos 
Secretaris Rianne Sleegers  Rianne Sleegers   
Penningmeester Niels Kanters /Rianne Sleegers a.i. Mariëlle Wolters 
Algemeen lid René-Philippe Wolters  René-Philippe Wolters 
 

• Evenementencommissie 
Henry Essing, Keith Saunders. 
 

• Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie is samengevoegd met de evenementencommissie. 
 

• Kascommissie 
Jean-Louis Wolters en Elice van de Bogaert. 
 

• Materiaalcommissie 
Willy de Vaan en Keith Saunders. 
 

• Nieuwsbrief  
Rianne Sleegers. 
 

• PR 
Rianne Sleegers. 

•  

• Technische commissie 
Leon Withoos, Koen Smits, Rudi Spinner en Peter van der Velden. 
 

• Toernooien 
Mariëlle Wolters. 
 

• Trainers 
In de eerste maanden van 2020 heeft Dook Harks nog training gegeven. Rudi Spinner, René-Philippe 
Wolters, Pascal-André Wolters en Peter van der Velden. 
 

• Website 
René-Philippe Wolters. 
 

• Wedstrijdsecretaris 
Koen Smits. 

 

3. Jeugdevenementen 
• Funday 
Vanwege het Coronavirus heeft er in 2020 geen Funday plaatsgevonden. 
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4. Verenigingsevenementen 
• Clubkampioenschappen  
De clubkampioenschappen werden dit keer gehouden op zondag 24 januari in sporthal De Weijer. 
Omstreeks 10u startten de eerste wedstrijden. Er waren 4 poules met ieder vier spelers. In iedere poule 
werd hard gestreden. 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 Fons 
Sanders en Stijn Smits om de derde plaats. Deze wedstrijd werd gewonnen door Stijn. De finale werd 
gespeeld door Rudi Spinner en Patrick Spapens. Het werd een spannende finale en Patrick wist de 
spinballen van Rudi goed terug te plaatsen. De beide heren waren goed aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk 
wist Rudi de vijfde en beslissende set te winnen met 11-2 en werd hij de clubkampioen. De prijzen werden 
uitgereikt en Rudi mocht de wisselbeker weer mee naar huis nemen. Het was een geslaagd toernooi. 
 
De uiteindelijke ranglijst was als volgt: 

1 Rudi Spinner 9 Henry Essing 

2 Patrick Spapens 10 Rianne Sleegers 

3 Stijn Smits 11 Willy de Vaan 

4 Fons Sanders 12 Keith Saunders 

5 Pascal-André Wolters 13 Jo Saunders 

6 René-Philippe Wolters 14 Dion van Zon 

7 Sjaak Verbeek 15 Frans Luijten 

8 Jan Lauret 16 Harm Prijs 

 
 

• Feestavond  
Op zaterdag 15 februari vond de feestavond van MTTV ’72 plaats in sportcafé De Weijer. De avond startte 
met koffie en thee met een plak cake of kaneelkoek, gesponsord door bakkerij ’t Bakkertje. 
 
Tijdens deze avond wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze vrijwilliger was helaas niet 
aanwezig op de feestavond, dus werd deze pas tijdens de ALV bekend gemaakt en in het zonnetje gezet. 
 
René-Philippe had een pubquiz gemaakt. Er werden 4 teams geformeerd die een aantal rondes met 
moeilijke vragen kregen. Er zaten ook een aantal MTTV-vragen in, die toch wel erg moeilijk waren. Na 
iedere ronde werd het antwoordenvel doorgegeven naar een ander team en kon het nakijken beginnen. 
Nadat alle rondes gedaan waren, werd de totaalscore opgeteld. Het slimste team bestond uit Jeffrey, 
Angela, Jean-Louis, Keith en Jo.  
 
Na de quiz was er nog tijd om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 
 

• Open dubbeltoernooi  
Vanwege het coronavirus hebben we het dubbeltoernooi moeten annuleren. 
 

• Open Mierlose Kampioenschappen 
Vanwege het coronavirus hebben we de Open Mierlose Kampioenschappen moeten annuleren. 
 

• Seizoensafsluiting 
Vanwege het coronavirus heeft de seizoensafsluiting niet door kunnen gaan. 
 

• Kersentoernooi  
Vanwege het coronavirus hebben we het kersentoernooi moeten annuleren. 
 



Jaarverslag 2020 van M.T.T.V. ’72  
 

Jaarverslag M.T.T.V. ’72 2020  Pagina 3 van 6 

• Uitwisseling Neerpelt  
Dit jaar vond de jaarlijkse uitwisseling met onze vrienden van de tafeltennisclub uit Neerpelt in België op 
dinsdagavond 25 februari plaats. 
 
Toine, Henry, Keith, Pascal-André, Fons en René-Philippe vertrokken gezamenlijk vanuit Mierlo richting 
België.  Dook kwam zelfstandig vanuit Eindhoven.  
 
Na een hartelijke ontvangst kon er worden ingespeeld. Daarna werden de poule- indelingen gemaakt. Dook, 
Pascal-André, René-Philippe en Fons werden in poule 1 ingedeeld, bij de Belgen: André, Jhon, Ronny en 
Sylvain. Henry, Keith en Toine werden In poule 2 ingedeeld, bij de Belgen: Arno, Bernard, Paul en Wouter. 
Elke wedstrijd werd er gespeeld om twee gewonnen games.  
 
Vervolgens waren er mooie partijen te zien en werden er hier en daar ook nog games en wedstrijden gepakt 
tegen de sterke tegenstanders. Zo wisten René-Philippe en Fons beiden een game te winnen van André, en 
kon Keith een game van Paul winnen.  
 
Eindstand poule 1:  1. André, 2. Ronny, 3. Jhon, 4. René-Philippe en Fons,   5. Sylvain, 6. Pascal-André, 7. 
Dook.  
Eindstand poule 2:  1. Paul, 2. Bernard, 3. Wouter, 4. Keith, 5. Henry,   6. Arno, 7. Toine. 
 

• Taartentoernooi  
Vanwege het coronavirus hebben we het taartentoernooi moeten annuleren. 
 

5. Training 
Vanwege het coronavirus zijn in het voorjaar en het najaar veel trainingen uitgevallen. 
 

• Jeugdtraining 
Op de dinsdag kreeg de jeugd training van Peter. 
Op de donderdag kreeg de jeugd training van Rudi, René-Philippe en Pascal-André. 
 

• Senioren training 
Op de dinsdag kregen de senioren t/m de ALV training van Dook. Daarna werden de trainingen verzorgd 
door Rudi, René-Philippe en Pascal-André. 
Op donderdag konden de senioren deelnemen aan de training van Rudi, René-Philippe en Pascal-André. 

 
• Recreanten 
Willy is is met de recreantengroep op woensdagmiddag actief van 14:00 tot 15:30u.  
 

6. Competitie 
• Voorjaar 
De voorjaarscompetitie is na circa 4 wedstrijden gestopt in verband met Corona. 
 

• Najaar 
De Najaarscompetitie is na circa 5 wedstrijden gestopt in verband met Corona. Deze zal mogelijk in 2021 
vervolgd worden. 

 
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 woensdagmiddag. 
 

• Onderhoud materialen 
Regelmatig worden onze tafels schoongemaakt en goed afgesteld. Aan het schoonmaken van de tafels 
werd vanwege het Coronavirus extra aandacht besteed.  
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8. Public Relations 
• Nieuwsbrief 
In 2020 is er 3 keer een nieuwsbrief verschenen, waarmee leden en sponsors op de hoogte werden 
gebracht van het laatste nieuws van de vereniging. 
 

• Website 
De website had in 2020 een gemiddelde van 160 bezoekers en 675  paginaweergaven per maand. In 2020 
zijn er 29 nieuwsartikelen op de website gepost. 
 

• Ledenwervings-activiteiten 
 
Sjors Sportief 
In 2020 heeft MTTV ’72 in het boekje gestaan van Sjors Sportief. Kinderen van basisscholen worden dan bij 
onze vereniging uitgenodigd om kennis te maken met de tafeltennissport. 
 
Max Vitaal 
Max Vitaal is een zelfde opzet als Sjors Sportief, maar dan gericht op ouderen. In 2020 heeft MTTV ’72 in 
het boekje gestaan van Max Vitaal. Geïnteresseerden konden ook kennis maken met MTTV ’72. 
 
STEP2SPORT 
Op 22 oktober vond een succesvolle 3e editie van Step2Sport plaats. Kinderen van de basisschoolleeftijd 
hebben kennis mogen maken met voetbal, kickboks, badminton en tafeltennis in Sporthal de Weijer.  
Méér dan 80 kinderen hebben deelgenomen aan deze geweldige ochtend. Alle kinderen hebben het naar 
hun zin gehad.  
 

9. 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. In 2020 
ontvingen we een bedrag van € 272,59 van de Rabobank. 
 

10. Sponsors 
• Adverteerders nieuwsbrief 
Autobedrijf van Vlerken, Bakkerij ’t Bakkertje, drank−en wijnspeciaalzaak de Bottelarij, groentezaak 
Natuurlijk van der Leest, Grieks restaurant Taverna Nikos, Heesmans, Lenssen Manders damesmode, 
Posno Sport en Veldsink−Bekx adviesgroep.  
 

• Advertenties centercourts 
Lagretto vijf centercourts. 

 

• Club van ’72 
Elke Das – van de Munckhof en Fons Sanders. 
 

• 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 
Leon Withoos (De Kookelarij). 

 

• Website M.T.T.V. 72 
Adverteerders in onze nieuwsbrief kunnen voor een extra bijdrage vermeld worden op onze website. 
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• 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. 
Rudi Spinner sponsorde de trainingen in corona-tijd. 
 

 
11. Namen en cijfers M.T.T.V. ’72 
• Aantal leden 
Begin dit jaar had onze vereniging 54 leden:  5 jeugdleden 49 senioren 
Eind dit jaar had onze vereniging 44 leden: 2 jeugdleden 42 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 

Dook Harks 10 maart 2020 
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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 

2019 Willy de Vaan  

 


