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Voorzitter 
 

Arjan van Herwijnen 
Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
0416-283245 

Secretaris Henk Hoefnagel 
Mesdaglaan 12 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-276204 

Penningmeester & 
Ledenadministratie 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
0416-276979 

   
 
Leden van bestuur  

  

Vice-voorzitter 
 

Carola van Wanrooij 
Bevernelstraat 25 

5143 CL Waalwijk 
06-29012643 

Badminton Carola van Wanrooij 
Arjan van Herwijnen 

06-29012643 
0416-283245 

Judo 
 

Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 

Tafeltennis 
Clubblad 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
0416-276979 

 
 

  

Competitieleider  Anton Kroot 
Spoorbrugweg 11 

5142  WB Waalwijk 
0416-333354 

 
Contributie 2009 (per kwartaal)  
Badminton t/m 12 jaar 

13 t/m 17 jaar 
Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 20,00 
€ 26,00 
€ 37,50 
€ 25,00 

Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe 
kwartaal begint. 

Judo t/m 12 jaar 
13 t/m 17 jaar 
vanaf 18 jaar 

€ 15,00 
€ 20,00 
€ 24,00 

Bank: S.N.S. Regiobank 
 Burg. Meijerstraat 27 
 5161 EN Sprang-Capelle 

Tafeltennis  € 27,50  Rek. nr. 98.99.75.789 
Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld judo 

 € 7,00 
€ 10,50 

 Gironr. C.V.B. 40753 

 
Lokaties, trainers/begeleiders, speeltijden 
Badminton 
 
� C. v. Wanrooij  06-29012643 
� A. v. Herwijnen          283245 
 
� R. v.d. Vis                 279967 

Sporthal Zidewinde 
 
Donderdagavond 
Donderdagavond 
 
Vrijdagavond 

Julianalaan 3, Sprang-Capelle 
 
van 18.30 uur tot 20.30 uur 
van 20.00 uur tot 23.00 uur 
 
van 20.00 uur tot 23.30 uur 

0416-273627 
 
jeugdgroep  
recreanten 
 
competitie/vrije 
training 

Judo 
 
� P. Blom            06-15427867 
   

Sporthal P.W.A.. school 
 
Vrijdagavond 

Mesdaglaan 4, Sprang-Capelle 
 
van 17.30 uur tot 18.30 uur 
van 18.30 uur tot 19.30 uur 
van 19.30 uur tot 20.30 uur 

0416-274511 
 
groep 1 
groep 2 
groep 3 

Tafeltennis Sporthal Zidewinde 
 
Vrijdagavond 

Julianalaan 3, Sprang-Capelle 
 
van 20.00 uur tot 23.30 uur 

0416-273627 

 



 
 
 
 
 
 

Het bestuur nodigt jullie allen uit voor de jaarvergadering. 

Er staat in het komende jaar heel wat te gebeuren. 

In het financieel jaarverslag kunt u lezen dat we er op dit moment 

financieel niet best voor staan. 

We zijn daarom genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen die er 

voor kunnen zorgen dat jullie twee avonden van de zaal gebruik 

kunnen blijven maken. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat jullie met ons meedenken, want 

we maken ons toch wel zorgen over de vereniging. 

Kom op woensdag 11 maart  om 20.00 uur naar sporthal Zidewinde en 

laat horen hoe je over de gang van zaken denkt. 

 

We hebben het afgelopen jaar van alles gedaan om financieel weer op 

orde op zaken te stellen.  

In het financieel jaarverslag kun je er meer over lezen. 

Tot op heden leveren al deze inspanningen nog niet voldoende 

resultaat op. In het financieel overzicht kun je zien dat we weer 

hebben ingeteerd op onze reserves. Dat komt vooral door de mindere 

opbrengsten van de contributie van de badmintonafdeling. 

Willen we financieel gezond blijven en willen we de zaal twee avonden 

beschikbaar houden voor onze vereniging, dan moeten er maatregelen 

genomen worden.  

 

De maatregelen die we tijdens de jaarvergadering gaan voorstellen 

zijn de volgende: 

 

Contributieverhoging: We gaan voorstellen de contributie € 2,50 per 

persoon per kwartaal te verhogen. Iedereen gaat per jaar € 10,00 

meer contributie betalen. 



Minder zaalruimte huren: In de periode dat er geen 

badmintoncompetitie is, gaan we de zaal slechts voor 5/8 deel huren. 

Dat betekent dat de tafeltennissers voortaan voorin de zaal zullen 

moeten gaan spelen. Met een paar kleine aanpassingen moet dit o.i. 

mogelijk zijn. Wordt er in het komende seizoen badmintoncompetitie 

gespeeld, dan huren we op de vrijdagavonden dat er gespeeld moet 

gaan worden de zaal in zijn geheel. 

Als we op deze manier gaan huren, dan levert dat een aanzienlijke 

besparing op. De optie om op donderdagavond de gehele avond 

slechts 5/8 deel van de zaal te huren blijft open staan, maar dit doen 

we zelf liever niet. De bezetting op de donderdagavond is aanzienlijk 

beter dan op vrijdag en dan zou het kunnen gebeuren dat leden lang 

op de bank moeten zitten. 

 

De gemeente Waalwijk: We blijven in gesprek met de gemeente 

Waalwijk. Wij zorgen er als vereniging voor dat er ruim 70 kinderen 

aan het bewegen zijn en dat ze niet op straat rondhangen. De 

overheid heeft de mond vol over het feit dat onze jeugd te weinig 

beweegt  en dat ze te veel “hangen”. De overheid/gemeenten zouden  

verenigingen extra faciliteiten moeten geven om dit mogelijk te 

maken.  

Verder zijn wij van mening dat je sporthal Zidewinde in de verste 

verte niet kunt vergelijken met de spiksplinternieuwe sporthal de 

Slagen. In de Slagen kunnen de verenigingen 9 badmintonbanen 

gebruiken. Wij hebben er zes. In de Slagen is een beheerder, wij 

moeten zelf de deur open doen. We weten niet hoe het onderhoud in 

de Slagen is, maar we weten wel dat het onderhoud in Zidewinde zeer 

matig is. 

Toch moeten wij per uur evenveel huur betalen als de verenigingen 

die gebruik maken van sporthal de Slagen.  

Wij vinden dat je appels niet met peren kunt vergelijken en hebben 

er in onze gesprekken op aangedrongen daar eens naar te kijken. 

De verantwoordelijke ambtenaar, mevrouw Ans Maijers heeft ons 

beloofd haar best te doen en ons voor de jaarvergadering iets meer 

te laten weten. 



 

Sponsoring: Tot op heden is het ons gelukt vier sponsoren te vinden. 

Drukkerij Wijngraaf, van Wijlen Cultuurtechniek, Desque uit 

Eindhoven en het bedrijf SBA van Peter Zacht hebben zich bereid 

verklaard onze vereniging financieel een zetje in de rug te geven.  

Wij zijn daar uiteraard erg blij mee, maar de gesponsorde bedragen 

zijn niet genoeg om het bedrag dat we te kort komen te overbruggen. 

Het zal gezien de financiële crisis niet gemakkelijk worden nog meer 

sponsoren te vinden, maar we blijven stug volhouden. 

 

Het bestuur 



 
 
 
 

AGENDA JAARVERGADERING 11 MAART 2009 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Jaarverslag. 

4.  Verslag kascommissie. 

5.  Financieel verslag. 

6.  Maatregelen nodig om sporthal twee avonden te behouden 

7.  Bestuursverkiezingen 

Aftredend en herkiesbaar is: Piet Kievits 

 

7.  Huldiging jubilarissen. 

 

 

 

 

8.  Pauze. 

9.  Judo. 

10.  Tafeltennis. 

11.  Badminton, jeugd. 

12.  Badminton, recreanten. 

13.  Badminton, competitie. 

14.  Clubkampioenschappen. 

15.  Rondvraag. 

Vragen dienen vooraf schriftelijk ingediend te worden bij het 

bestuur. 

16.  Sluiting. 

 



 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Z.S.V.  Zidewinde 

Gehouden op woensdag 2 april 2008. 

Aanwezig 14 leden en 6 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving geen. 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.05 uur de 

vergadering. 

1. Opening. 

- Onze voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze 

jaarvergadering van  Z.S.V.  Zidewinde. 

- Bij de opening van deze jaarvergadering wordt er aandacht 

geschonken aan de gezondheidssituatie van ons erelid Hans van 

Oosterhout. 

2. Notulen. 

- De notulen worden zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging 

aan de vice-secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

3. Jaarverslag. 

- De jaarverslagen van badminton, tafeltennis, judo en de 

activiteitencommissie worden zonder op- of aanmerkingen 

goedgekeurd en vastgesteld. Tevens wordt het financieel jaarverslag 

goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Verslag kascommissie. 

- De kascommissie bestaat uit Corine van Loon en Jan Verhoeven. 



- Ondanks het administratieve “handwerk” van onze penningmeester 

wordt alles prima in orde bevonden. 

- De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Jan 

Verhoeven en Anton Kroot. Reserve voor volgend jaar is Rien v.d. Vis. 

5. Financieel verslag. 

- Onze penningmeester, Piet Kievits, uit zijn zorgen over de 

financiële situatie waarin onze vereniging dreigt te gaan verkeren. 

Het knelpunt zit hem voornamelijk in de lage bezetting op 

vrijdagavond en het teruglopend ledenaantal bij onze 

badmintonsenioren. Het afgelopen jaar hebben wij al kunnen 

bezuinigen op het aantal zaterdagen waarop competitie gespeeld 

werd. 

Indien er het komende seizoen geen jeugdteam aan de competitie zal 

deelnemen zullen wij proberen om alle competitiewedstrijden van de 

senioren op vrijdagavond te plannen. 

- Het bestuur zal blijven zoeken naar mogelijkheden om de financiële 

situatie te verbeteren. Hierbij kan men denken aan sponsoring en 

natuurlijk hopen wij ook op het aantrekken van het ledenaantal bij de 

badminton (senioren), zodat er beduidend meer contributie zal 

binnenkomen. 

- Op korte termijn zullen wij een afspraak proberen te maken met de 

betreffende wethouder om onze zorgen kenbaar te maken. Wij zullen 

proberen om in aanmerking te komen voor de zogenaamde 

hardheidsclausule. 

- Onze voorzitter vraagt nogmaals aan de leden om zoveel mogelijk 

gebruik te maken van  elektronisch bankieren, clubblad per email, 

e.d.. Hierdoor kunnen wij ook kosten en tijd besparen. 

 

 



6. Bestuursverkiezing. 

- Aftredend en herkiesbaar zijn: Ad Verduijn, Arjan van Herwijnen, 

Carola van Wanrooy en Henk Hoefnagel. 

- Er zijn tot nu toe geen nieuwe tegenkandidaten, waardoor deze 

bestuursleden voor een nieuwe periode herkozen worden. 

- Aftredend en niet herkiesbaar is: Marjolein Vos. De voorzitter 

bedankt Marjolein Vos voor haar inzet in de afgelopen jaren en 

overhandigd haar een welverdiende bos bloemen. 

7. Huldiging jubilarissen. 

- De volgende personen zijn 15 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde en 

worden gehuldigd:Willy Maas, Marjolein Vos en Elseline v.d. Schans ( 

Elseline is niet aanwezig) Aan Willy en Marjolein wordt het 

verenigingsspeldje en een bos bloemen overhandigd. 

- De volgende personen zijn zelfs al 25 jaar lid van onze vereniging en 

ook zij worden op deze ledenvergadering gehuldigd: Anton Kroot, 

Arnold van Vuuren, Henk Hoefnagel en Jochem Vos. Deze laatst 

genoemde is door drukke werkzaamheden echter niet aanwezig. 

-  De jubilerende leden die niet aanwezig zijn zullen op een later 

tijdstip door het bestuur worden gefeliciteerd. 

- Aan Riet van Campen wordt ook een bosje bloemen overhandigd, 

onder dankzegging voor haar inzet in de kantine. 

8. Pauze. 

9. Judo. 

- Bij onze judo-afdeling mogen wij de laatste maanden veel nieuwe 

leden verwelkomen. 

- Het afgelopen jaar hebben er weer diverse toernooien en examens 

plaats gevonden. 



10. Tafeltennis. 

- Het 1e team neemt nog steeds deel aan de competitie. Het 2e team 

speelt jammer genoeg geen competitie meer.  

- Het ledenaantal blijft zoals gewoonlijk bij de tafeltennis stabiel. 

11. Badminton jeugd. 

- Corine van Loon heeft momenteel 12 jeugdleden op 

woensdagmiddag. 

- De trainingen op donderdagavond werden het afgelopen jaar 

gegeven door Carola en Arjan. Met ingang van afgelopen februari 

geeft Arjan de training alleen, omdat Carola i.v.m haar 

werkzaamheden niet tijdig aanwezig kan zijn. 

- Enkele jeugdleden spelen na 20.00 uur nog door om ervaring op te 

doen bij de senioren. 

- De clubkampioenschappen jeugd zullen gewoon doorgaan. 

12. Badminton recreanten. 

- Het ledenaantal zakt hier ook iets, geen aanwas nieuwe leden. 

- Arend Rosenbrand stelt voor om 5/8 zaal te blijven huren na 21.30 

uur i.p.v. de hele zaal.Volgens Arjan zijn er na 21.30 uur wel vaak 4 of 

5 banen in gebruik, zodat dit geen optie is. 

13. Badminton competitie. 

- Anton kroot is sinds afgelopen seizoen de competitieleider van onze 

vereniging. Er zijn op vrijdagavond weinig of geen dames meer over 

die badmintonnen. 

- Het afgelopen jaar hebben Anton en John d.m.v. flyers nieuwe 

leden proberen te werven. Dit heeft tot nu toe echter weinig 

resultaat gehad. 



14. Clubkampioenschappen. 

- De clubkampioenschappen judo zullen gehouden worden op 

vrijdagavond 4 april 2008. 

- De clubkampioenschappen tafeltennis zullen gehouden worden in de 

komende maand. 

- De clubkampioenschappen badminton senioren gaan dit jaar niet 

door, omdat er dusdanig weinig mensen zich hiervoor hebben 

aangemeld dat er geen clubkampioenschappen georganiseerd kunnen 

worden. 

- De clubkampioenschappen voor de badmintonjeugd gaan wel door. Er 

zal bekeken worden op welke dag de finales gespeeld zullen worden. 

15. Activiteitencommissie. 

- De activiteitencommissie bestaat niet meer. Indien er wat 

georganiseerd moet worden zal er vanuit het bestuur een groep 

mensen samengesteld gaan worden. 

- Carola en Marjolein organiseren de feestavond voor de senioren, 16 

mei 2008. Hiervoor zijn tot nu toe nog weinig aanmeldingen binnen. 

Carola vraagt nogmaals aan de aanwezige leden om z.s.m. het 

inschrijvingsformulier in te leveren. 

- Ideeën voor te organiseren activiteiten zijn altijd welkom bij het 

bestuur. 

16. Rondvraag. 

- De shuttlebus heeft het afgelopen jaar € 119,50 opgebracht. Rien 

draagt deze bus over aan het bestuur. Arjan zal deze voortaan op 

donderdagavond meenemen en Piet op vrijdagavond 

- Vanuit de ledenvergadering wordt er de vraag gesteld, waarom 

Hans van Oosterhout nog geen fruitmand heeft ontvangen namens 



onze vereniging. Het bestuur (Arjan) heeft wel diverse malen contact 

gehad met mevr. van Oosterhout. Op korte termijn zal het bestuur 

contact opnemen met Hans van Oosterhout en persoonlijk een 

fruitmand gaan bezorgen. Het bestuur zal voortaan in een dergelijke 

situatie sneller actie ondernemen. 

  

17. Sluiting. 

Om 21.30 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de 

vergadering. 

 

 



 
 
 
 
 

Herenteam 1: 

  

Het team heeft wederom een geslaagd jaar achter de rug! 

De resultaten vielen iets tegen maar de inzet en het speelplezier 

waren volop aanwezig!! 

Ger van Kuyk was voor het 1e jaar speler en past volledig in het team, 

hij was er altijd en knokte voor een goed resultaat! 

Andre, Stan en Fons waren weer in hun element, zeker na afloop in de 

bar is de sfeer altijd fantastisch!! 

Volgend jaar hopen we dat ze zeker weer zullen meedoen en hun 

nieuwe outfit van hun sponsor maakt een verpletterende indruk op de 

tegenstander. 

  

Team 2 is op de 4e plaats geëindigd en hebben ook een goed jaar 

achter de rug! 

Dit team met Henk Spuybroek, Harry de Rijk, John van Zelst, 

Hannan Tuarita en Udjah Gorong zorgen elk jaar voor het nodige 

vertier in de sporthallen in Brabant. 

Zij hopen dat Hubert Veeke volgend jaar ook weer van de partij is! 

Zij zijn overal een geziene gast!! 

 

De vrijdagavond is een groot succes, nu trekt het weer meer publiek!! 

Mogelijk kunnen we de aanvangstijd naar iets later verschuiven?! 

Daar zal op de jaarvergadering nog over worden gesproken. 

Ook mogelijk dat er iets met de shuttles kan gebeuren. betere 

kwaliteit? 

  

De competitieleider zal zijn volgend jaar proberen te zorgen dat er 

geen problemen meer kunnen ontstaan bij het invullen van de 

wedstrijden, o.a.; bondsnummers etc. 

Zodat we geen boetes krijgen? 



Zolang we Ben Mandemakers niet als sponsor krijgen moeten we toch 

op de kleintjes letten? 

  

Anton Kroot. 

Competitieleider ZSV Zidewinde. 

  

  

 
 
 
 



 

 
 

Door het geringe aantal leden op de donderdagavond bij de jeugd, zat 

het er dit jaar niet in om mee te doen aan de competitie.  

 

Carola had eerder het jaar besloten ivm haar werk om te stoppen 

met de badminton training. Echter na de grote vakantie is ze weer 

begonnen als trainer bij de badminton jeugd. 

 

Vanaf begin oktober is onze woensdagmiddag jeugd verhuisd naar de 

donderdagavond, ze trainen nu met Carola en Arjan van 18:30 tot 

19:30 uur in Zidewinde. 

De oudere jeugd is daarom een uurtje opgeschoven, zij trainen nu van 

19:30 tot 20:30 uur. 

Dit betekent dat onze recreanten niet meer om 20:00, maar 20:30 

uur kunnen beginnen. 

  

Daarnaast betekent dit helaas ook het afscheid van Corine van Loon 

als jeugd begeleidster. Op deze plaats willen we haar bedanken voor 

haar jarenlange inzet. 

Corine heeft gedurende lange tijd onze jongste jeugd de beginselen 

van het badminton aangeleerd. 



 

 
 

2008 was een rustig jaar op het gebied van feestjes en uitstapjes. 

 

Vrijdag 16 mei werd natuurlijk wel weer het jaarlijkse clubfeest 

gehouden. Helaas hadden we in het begin zeer weinig inschrijvingen, 

maar naar mate de dag dichterbij kwam, hadden toch meer mensen 

zin in een gezellig feestje. Dit jaar was het weer voor het eerst dat 

er wat meer jongeren waren. Dit maakte het tot een zeer gezellig en 

geslaagd feest.  

 

Op 3 juli is de jeugd van de badminton op eigen initiatief op de 

bowlingbaan te vinden geweest. Gezellig nog wat kletsen, bowlen, 

drinken en vooral lachen voor dat de welverdiende vakantie begon.  

 

Op initiatief van Arjan en Carola hebben we 4 december met de 

kleinste groep badmintonnertjes een gezellige sinterklaas gehouden. 

Spelletjes, drinken en koekjes stonden hierbij voorop. De oudere 

jeugd heeft gekozen voor een surprise avond. De mooiste surprises 

kwamen tevoorschijn en de leukste cadeautjes werden uitgepakt. Een 

zeer leuke gezellige en toch een beetje een sportieve avond! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De doelstelling van het eerste team voor deze competitieronde was: 

1. Niet degraderen en 2. Proberen het ;promotie/degradatieduel te 

ontlopen. 

In het begin wilde dat nog niet zo vlotten. Er werden gemiddeld te 

weinig punten behaald om mee bovenin te draaien.  

Wel was het snel duidelijk dat Waalwijk 2 zou degraderen 

Gelukkig waren er nog twee andere teams die gelijk mee opgingen. 

Het bleef tot de voorlaatste wedstrijd spannend wie er het 

promotie/degradatie duel zou moeten spelen. 

Doordat wij de laatste vier wedstrijden maar liefst 28 punten 

haalden, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we daarbij wel wat geluk 

hebben gehad, eindigden we zelfs op de tweede plaats. 

Een knappe prestatie. Proficiat. 

 

 

 
 

 

Na de goede prestatie in de voorjaarscompetitie, waren de 

verwachtingen hoog gespannen. 

Al gauw bleek dat we dat verwachtingspatroon moesten bijstellen. 

Na een redelijke start, volgden er twee wedstrijden, waarin er maar 

minimaal punten werd gescoord. 

Gelukkig voor het eerste team startte Smash 1 ook heel zwak en 

bungelden zij, samen met d’n Bolder 2 onderaan. 

Met nog twee wedstrijden te gaan stonden we 10 punten van 

degradatie/promotie af, maar Smash 1 had nog een inhaalwedstrijd. 



In de voorlaatste wedstrijd haalden we maar twee punten en kon het 

nog benauwd worden. Gelukkig staken we tegen N.S.F. in goede vorm, 

want we wonnen met 7 – 3.  

Daarmee speelden we ons veilig en beginnen we in het nieuwe seizoen 

weer in de eerste klasse. 

 

 

 

 

Op vrijdag 19 december hebben we een onderling toernooi gehouden. 

Omdat we niet met een even aantal waren hadden we sterspeler 

Anton Kroot ingehuurd.  

Op papier waren de teams aan elkaar gewaagd, maar in de praktijk 

pakte dat anders uit. Anton en Piet waren een maatje te klein voor de 

overige tweetallen. Zij konden geen een setje winnen. 

Anton was hierdoor wel teleurgesteld, maar hij kon zich drie weken 

later wreken. Een voor een werden we uitgenodigd om een partijtje 

te badmintonnen. Zelf ons jongste lid Jeroen Paans werd afgedroogd 

door Anton, die daarbij geen zweetdruppeltje hoefde te produceren. 

Zo zie je maar weer, schoenmaker blijf bij je leest. 

De strijd ontwikkelde zich tussen het teamTwan/Dick en 

Jeroen/Arnold. Zij waren ver uit het beste. 

Uiteindelijk werden Twan en Dick de winnaars. Zij verloren geen 

enkele partij al hadden ze het tegen Rolf/Co en Jeroen/Arnold erg 

zwaar. 

Het was een gezellige toernooiavond die op gepaste manier in de 

kantine werd afgesloten. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

..  
 

Ook afgelopen jaar hebben we wederom deelgenomen aan het LTK 

Langstaarttoernooi te Kaatsheuvel. Dit is een Koka -toernooi waar 

kinderen op gemoedelijke wijze ervaringen kunnen opdoen voor het 

draaien van wedstrijden.  Voordeel van dit toernooi is dat de echte 

wedstrijdjudoka niet meer mag deelnemen. Helaas zijn onze judoka’s 

niet in de prijzen gevallen, desondanks dat hebben ze het wel 

ontzettend naar de zin gehad. 

 

Een paar maanden later waren onze jaarlijkse clubkampioenschappen 

weer aan de beurt. Zeer grote opkomst bij de jeugd, jammer dat er 

van de oudere judoka’s weinig animo is voor de clubkampioenschappen. 

Maar goed de sfeer zat er goed in en ’t clubkampioenschap werd door 

veel kinderen als positief ontvangen. 

 

De onderlinge competitie met clubs uit Drunen (JC Drunen), Waalwijk 

(Ashia) en Kaatsheuvel (E.J.K.) is een leuke opstap voor de judoka’s 

om te kijken of ze het leuk vinden wedstrijden te draaien. 

Opkomst van de judoka’s van Zidewinde was redelijk, dit doordat de 

kinderen meerdere sporten beoefenen. 

 

Net voor de zomervakantie waren er wederom examens. Hier 

mochten onze judoka’s hun kunsten laten zien. Drie kwartier lang 

moesten de kinderen afzonderlijk oefeningen demonstreren. Daarna 

werd de nieuwe band of slip uitgereikt. Als allerlaatste kregen ze nog 

wat te drinken en zat het er voor de judoka’s weer op. 

 

 Onze jaarlijkse afsluiting voor de zomervakantie was wederom een 

groot succes, de judoka’s vinden het altijd leuk om een keer andere 

activiteiten te kunnen doen. Na afloop was er traditie getrouw 

limonade en worden er snacks gebakken. En als toetje op de afsluiten 

kregen de kinderen nog een softijsje aangeboden door Mico Bar. 



 

Het nieuwe sportseizoen werd wederom opgestart met de 

teamwedstrijden. Judo club Nintai uit Raamsdonkveer is toegevoegd 

aan de onderlinge competitie waardoor de kinderen nog meer 

wedstrijden kunnen draaien. 

Dit jaar is het tijdstip naar de middag geplaatst om te kijken of dit 

voor de judoka’s beter uitkomt. 

De eerste wedstrijden met de onderlinge clubs waren in Sprang-

Capelle. Deze zijn zeer goed verlopen, en zeker de moeite waard om 

te herhalen. 

 

Dit jaar waren op de laatste dag voor de kerstvakantie voor de 

tweede keer dit jaar examens. Omdat het bijna kerst was, hebben 

we de kerstsfeer een beetje op de mat gebracht. De judoleraar liep 

rond in een kerstmannenpak en de assistenten hadden een kerstmuts 

op. Nadeel van de kerstmutsen was dat ze redelijk strak op de 

bolletjes zaten.  Na afloop van de examens hadden we voor de 

judoka’s krentenbrood en warme chocolademelk een waar feestmaal. 

 
  



 

 

 

In het afgelopen jaar zijn we heel hard bezig geweest om de kosten 

te beperken. 

Dat dat heel hard nodig is beseft iedereen.  

Wat hebben we zoal gedaan om de uitgaven in de hand te houden? 

1. We zijn de nadruk blijven leggen op het digitaal 

betalingsverkeer en digitaal post bezorgen. Dit levert wat op. 

In 2005 waren de portokosten nog € 217,00 in 2008 € 69,00. 

De kosten voor het betalingsverkeer via de SNS bank waren in 

2005 € 299,00, in 2008 was dit € 81,00. De kosten voor het 

clubblad € 130,00 in 2005 tegen € 86,00 in 2008. De 

besparingen zijn niet gigantisch en leveren niet voldoende 

financiële middelen op, maar het helpt wel. 

Een logisch gevolg van het aantal badmintonleden is ook dat het 

shuttleverbruik afneemt en dus ook de kosten. 

2.  Er wordt geen competitie meer gespeeld op de 
zaterdagmorgen. Voortaan spelen onze twee teams hun 

competitiewedstrijden op vrijdagavond. Dat mes snijdt aan 

twee kanten, want het levert een kostenbesparing op en 

gedurende de competitietijd is het aanzienlijk drukker en 

gezelliger in de zaal. 

3. De woensdagmiddaggroep traint voortaan op de 
donderdagavond. 

4.  De Badmintonbond wilde een contributieverhoging doorvoeren, 
waarbij we werden aangeslagen voor het aantal badmintonleden 

dat we op 31 december 2007 hadden. We zouden dan meer dan 

€ 1200,00 moeten gaan betalen. Dit hebben we geweigerd en 

gedreigd uit de bond te stappen als er geen andere regeling 

getroffen kon worden. Dat is gelukt en het te betalen bedrag is 

nog hoog genoeg, ongeveer € 800,00 , maar aanzienlijk minder. 

5. We zijn op zoek gegaan naar sponsors. Tot op heden is het ons 

gelukt om vier sponsors bereid te vinden onze club financieel te 

steunen en we blijven zoeken naar nieuwe sponsoren. 



6. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente Waalwijk. We 

hebben duidelijk aangegeven dat we het financieel niet meer 

gaan redden als we geen hulp krijgen. Temeer omdat de 

gemeente Waalwijk in 2008 de huurprijzen met 10 % hebben 

verhoogd, zonder van tevoren de verenigingen daarvan op de 

hoogte te stellen. Verder hebben ze ook de manier voor het 

verstrekken van de jeugdsubsidie verandert. We krijgen nu pas 

het subsidiebedrag voor 2009 in 2009, terwijl dit voorheen 

voor 75% al in 2008 werd uitgekeerd. Ook hiervan hebben ze 

de verenigingen niet van te voren ingelicht.  

We hebben vruchtbare gesprekken gevoerd. De betreffende 

ambtenaar heeft beloofd dat ze alles in het werk zal stellen om 

onze club te helpen. 

7. Anton Kroot, John van Zelst, Hans van Oosterhout en  
Dick in ´t Veld hebben een flyer-actie gehouden in Sprang, 

Landgoed Driessen en een gedeelte van Vrijhoeve. We hebben 

geen zicht op de opbrengsten van deze actie, maar wij zijn 

hoewel blij dat onze eigen leden het ook belangrijk vinden dat 

het aantal leden gaar groeien. 

    8. Zoals elk jaar doen we mee aan een jeugdleden wervingsactie die 

uitgeschreven wordt door de gemeente Waalwijk. 

 

Tot op heden leveren al deze inspanningen nog niet voldoende 

resultaat op. In het financieel overzicht kun je zien dat we weer 

hebben ingeteerd op onze reserves. Dat komt vooral door de mindere 

opbrengsten van de contributie van de badmintonafdeling. 

Willen we financieel gezond blijven en willen we de zaal twee avonden 

beschikbaar houden voor onze vereniging, dan moeten er maatregelen 

genomen worden.  

 

Penningmeester 

Piet Kievits 
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Uitgaven  

Contr. Badminton* 

Contr. judo * 

Contr. tafeltennis * 

Inschrijfgeld 

subsidie* 

activiteiten 

rente spaarrekening 

sponsoring 

Grote Club Actie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*volgens de gegevens van 

31 december ‘07 

                                               

€ 8500,00 
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Zaalhuur 

bijdrage gemeente/bond 

begeleiding 

shuttles 

drukwerk                              

vergaderingen                      

portokosten                               

Kosten S.N.S. bank                                 

Representatie 

clubblad  

activiteiten                           

verzekering                                   

kamer van koophandel                   

clubfeest                                       

Grote Club Actie  

Website                                                                                 
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________                                             

20670,00 

 
 
 



 
 
       
      
      
      
      
      
      

Inkomsten  Uitgaven  
      

Saldo 2008 (k+b+s) € 6.356,57   Zaalhuur 10958,04  

Contr. Badminton € 6.066,02   Bijdrage bond 1133,56  

Contr. Judo € 4.205,00   Begeleiding 2122  

Contr. Tafeltennis € 997,00   Shuttles 126,75  

Inschrijfgeld € 213,50   Drukwerk 593,79  

Activiteiten € 924,50   Vergaderingen 128,05  

Rente spaarrekening € 423,51   Portokosten 69,79  

Sponsoring € 750,00   Kosten S.N.S. bank. 81,54  

Grote Club Actie € 587,50   Representatie 238,5  

Subsidie 2007-2008 € 1.657,35   Clubblad 86,65  

Shuttlebus € 27,00   Activiteiten 2131,66  

   Verzekering 52,31  

   Kamer van Koophandel 27  

   Grote Club Actie 137,5  

   Website 28,56  

   Saldo (k+b+s) 4292,25  

        

Totaal € 22.207,95    € 22.207,95   

      



 
 
       
      
      
      
      
      
      

Inkomsten  Uitgaven  
      

Contr. Badminton € 6.400   Zaalhuur € 11.200   

Contr. judo  € 4.400   Bijdrage gemeente € 950   

Contr. tafeltennis  € 1.100   Begeleiding € 2.600   

Inschrijfgeld € 200   Shuttles € 250   

Activiteiten € 950   Drukwerk                             € 100   

Rente spaarrekening € 120   Vergaderingen                     € 150   

Sponsoring € 300   Portokosten                              € 75   

Grote Club Actie € 500   Kosten S.N.S. bank                                 € 75   

Subsidie € 1.300   Representatie € 250   

   Clubblad  € 75   

   Activiteiten                          € 2.000   

   Verzekering                                   € 55   

   Kamer van Koophandel                  € 25   

   Grote Club Actie  € 100   

Tekort € 2.665   Website                                                                                 € 30   

      

        

Totaal € 17.935    € 17.935   

      

      

 



 

Examens 12 december 2008 
Roel    Gremmen 2e Oranje slip 
Guido    Verhoeven 1e Oranje slip 

    

Examens 19 december 2008 
Jeroen    Meijer Witte Band 6e kyu 
Thijs   Roubos Witte Band 6e kyu 
Twan de  Bie Witte Band 6e kyu 
Rick van Iersel Witte Band 6e kyu 
Karianne van Herwijnen 1e Gele slip 
Patrick  Vos 1e Gele slip 
Stijn   Nieuwenhuizen 1e Gele slip 
Sterre  Dekkers 1e Gele slip 
Lars  Blom 1e Gele slip 
Judith  Dekkers 2e Gele slip 
Thijs  Brouwer 2e Gele slip 
Tobias  Dekkers 2e Gele slip 
Aiden van Binnendijk 2e Gele slip 
Gilbert van Steenis 2e Gele slip 
Sander  Hoefnagel 2e Gele slip 
Milo van Binnendijk 2e Gele slip 
Nick  Heurter 2e Gele slip 
Maikel van Daal 2x gele slip 
Manouk  Verhagen Gele Band 5e kyu 
Fabian  Dekkers Gele Band 5e kyu 
Mariska   Vos Gele Band 5e kyu 
Jeroen  van der Linden Gele Band 5e kyu 
Karlijn  Willemsz Gele Band 5e kyu 
Toon  Haakmeester Gele Band 5e kyu    
Siem  Korthout Gele Band 5e kyu    
Sharon van Daal Gele Band 5e kyu 
Bas  Grootswagers 1e Oranje slip 
Nick  Branderhorst 1e Oranje slip 
Gerben   Vos 1e Oranje slip 

Wilrick de Rooij 1e Oranje slip 
Rob  Craaijo 1e Oranje slip 
Niels   Dekkers 1e Oranje slip 
Roel   Gremmen 2e Oranje slip 
Mark  van  Caem 2e Oranje slip 
Marin  Zwart 2e Oranje slip 
Collin   Boons 2e Oranje slip 
Sayeef   Carbiére Oranje Band 4e kyu 
Duncan   Decoz 1e Groene slip 
Wesley  van  Oorschot 1e Groene slip 
Tom   Smit 2e Groene slip 
Roy  van  Vugt 2x groene slip 
Marcel  de Groot Blauwe Band 2e kyu 



 

    

Examen 19 januari 2009 
Nick   Driessen Gele Band 5e kyu 
Bowien van Oosterhout 2e Gele slip 

 
 
 
 
Judo grapjes 
 

Op een dag daagt de duivel de koning uit voor een judo toernooi. 

De koning lacht, “je hebt geen schijn van kans want ik heb Kano, 

Mifune, Kotani, Kimura en alle andere topjudoka’s” 

Dat kan wel zijn, lacht de duivel maar ik heb alle scheidsrechters…. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn de drie grootste leugens binnen het judo: 

1. Ik heb een tijdje niet getraind. 
2. Laten we rustig aan beginnen. 
3. Oeps, sorry, was niet de bedoeling. 



 
 



 
 

 
 


