
 



CLUBINFO        Z.S.V. ZIDEWINDE              JULl 2009 
 
Dagelijks bestuur                                                    Website: www.zsvzidewinde.nl 
 
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 2008/2009 (per kwartaal) 
Badminton t/m 12 jaar 

13 t/m 17 jaar 
Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 22,50 
€ 28,50 
€ 40,00 
€ 27,50 

Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe 
kwartaal begint. 

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

€ 17,50 
€ 22,50 
€ 26,50 

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

Tafeltennis  € 30,00  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 23.00 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 23.00 uur 

0416-273627 

 



 
 
 
 

Het afgelopen sportjaar was voor onze vereniging niet het 

gemakkelijkste jaar. De financiën liepen terug, omdat nogal wat 

badmintonleden hun lidmaatschap opzegden. 

We hebben gezocht naar de oorzaak daarvan, maar konden er geen 

vinger op leggen. 

Het gevolg was wel dat er maatregelen genomen moesten worden, om 

te voorkomen dat we echt in de financiële problemen zouden geraken. 

Acties die we ondernomen hebben zijn: 

- De woensdagmiddaggroep is doorgeschoven naar donder- 

  .dagavond. 

- Op vrijdagavond huren we nog maar 5/8 deel van de zaal. 

- Er wordt geen competitie meer gespeeld op zaterdagmorgen. 

- Alle post gaat zoveel mogelijk per mail. 

- De contributie is verhoogd met € 10,00 p.p.p.j. 

- Er zijn sponsoren gezocht 

- In het komende seizoen huren we de sporthal op vrijdagavond  

   Van 20.00 uur tot 23.00 uur voor het 5/8 deel. 

- Hulp gezocht bij de gemeente Waalwijk. 

 

Dit alles zou er toe moeten leiden, dat we de zaal twee avonden 

kunnen blijven huren én dat onze vereniging financieel weer gezond 

wordt. 

De eerste zeven punten zijn gelukt. We hebben zelfs een aantal 

sponsoren gevonden in deze moeilijke crisistijd. We zijn die 

sponsoren dan ook erg dankbaar. Advertenties van hen vind je in deze 

krant. Je vindt ze ook terug op onze website: www.zsvzidewinde.nl 

Ken je iemand die onze club wil sponsoren, geef het dan door aan een 

van de bestuursleden. 

Bij het laatste punt, hulp van de gemeente Waalwijk, verloopt het 

wat minder vlotjes. 

Zoals we al eerder hebben vermeld zijn we in november 2008 al in 

gesprek gegaan met de vertegenwoordigster van de gemeente 

Waalwijk; Ans Maijers. 



Zij wilde ons heel graag helpen, maar stelde een aantal voorwaarden 

waaraan wij moesten voldoen.  

In de loop van de maanden die daarop volgden hebben wij er voor 

gezorgd dat er aan die eisen werd voldaan en zijn we weer in gesprek 

gegaan. 

Ondertussen had Ans Maijers ons probleem met wethouder 

Heuvelring besproken, maar kwam geen stap verder met hem. 

Daarom raadde zij ons aan zelf in gesprek te gaan met de wethouder. 

Zo gezegd zo gedaan. 

Op woensdag 8 juli j.l. hebben we een kort maar krachtig gesprek 

gehad met de heer Heuvelring. We hebben onze problemen nogmaals 

voorgelegd en hem gewezen op het feit dat onze vereniging evenveel 

zaalhuur betaalde voor de huur van sporthal Zidewinde als de 

verenigingen die sporthal de Slagen huurden. 

Je hoeft maar even sporthal de Slagen in te lopen om te zien dat er 

een enorm verschil in de outillage  en kwaliteit is. 

De heer Heuverling vond dat de financiën de verantwoordelijkheid 

voor de vereniging zelf zijn, maar dat onze opmerkingen over het 

kwaliteitsverschil tussen de twee sporthallen hout sneden. 

Hij stelde dan ook voor om te gaan proberen dit verschil uit te gaan 

drukken in een aanpassing van het zaalhuurtarief. 

 

Zonder daarbij toezeggingen te doen, beloofde hij zijn best te doen 

die aanpassing nog dit jaar door de bestuursbesluiten te krijgen. Bij 

een goed afloop zal onze vereniging daar in 2010 al profijt van kunnen 

hebben. 

 

Als vervolg hierop gaan we de fractievoorzitters van de politieke 

partijen benaderen en hen vragen om dat voorstel te steunen 

wanneer er over gestemd moet worden. 

 

Na dit lange epistel wat huishoudelijke mededelingen. 

Vanaf september huren we sporthal Zidewinde op vrijdagavond van 

20.00 uur tot 23.00 uur voor het 5/8 deel. Het kan gebeuren dat er 



scheidingswanden gezet worden in de zaal. Als er 

badmintoncompetitie gespeeld wordt, huren we de hele zaal. 

De badmintonners en tafeltennisser kunnen tot vrijdag 24 juli 

gebruik maken van de zaal. Na de vakantie kan er op donderdagavond 

10 september weer gespeeld worden. 

Onze judoka’s oefenen op vrijdag 17 juli voor het laatst. Hun 

trainingen beginnen weer op vrijdag 11 september. 

 

Het bestuur wil graag weten welke leden er een EHBO of een BHV 

diploma heeft. Wellicht kunnen we die mensen benaderen, om te gaan 

bekijken of wij op de speelavonden een EHBO-er of BHV-er in de 

zaal kunnen hebben. Voel je je geroepen om te reageren? Doe het 

dan alstublieft. 

Wij zijn er erg blij mee. 

 

Jammer genoeg kon de feestavond niet doorgaan. Er waren te weinig 

aanmeldingen om er een gezellige avond van te maken. 

We zijn niet van plan om volgend jaar een feestavond te organiseren. 

Diegene van het bestuur die de afspraak maakt met de 

horecagelegenheid, dat is Carola van Wanrooy, heeft nu al een paar 

keer het feest moeten afzeggen. Zij, maar ook de horeca eigenaar, 

worden daar niet vrolijk van.  

Als er iemand een goed idee heeft voor volgend jaar en met 

voldoende inschrijvingen komt, willen wij graag steunen. 

Maar het bestuur onderneemt volgend jaar zelf geen actie. 

 

Het bestuur wenst jullie allemaal een fijne, zonnige vakantie toe. We 

zien elkaar weer na de vakantie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 

Gehouden op woensdag 11 maart 2009  

Aanwezig   : 15 leden en 5 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving : 9 leden 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.10 uur de 

vergadering 

 

1. Opening. 

- Onze voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze  

  jaarvergadering van Z.S.V.  Zidewinde. 

 

2. Notulen. 

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

   aan de 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 Anton Kroot en Rien v.d. Vis. 

  De kas van onze vereniging wordt door deze heren in orde bevonden. 

- De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Anton  

   Kroot en Hubert Veeke. Reserve voor volgend jaar is Hans van  

   Oosterhout. 

 

 

5. Financieel verslag. 

- Afgelopen jaar hebben wij de zaal op zaterdag en woensdagmiddag  



  laten vervallen. 

- Er is een bezwaarschrift ingediend bij de NBB tegen verhoging van  

  de contributiebijdrage. 

  Dit bezwaar is goedgekeurd en levert ons ca. € 400,00 voordeel op. 

- Van de gemeente Waalwijk hebben wij nog geen definitief antwoord  

  ontvangen of zij daadwerkelijk iets voor ons kunnen betekenen in  

  financieel opzicht. 

  Wij zijn hier al sinds september 2008 mee bezig. 

- Afgelopen jaar hebben een aantal van onze leden een flyeractie  

  gehouden. 

- Wij hebben tot nu toe 5 sponsoren gevonden. Opbrengst hiervan is  

  minimaal € 1.000,00 

- Wij zoeken nog steeds actief naar andere mogelijkheden om een   

  kloppende begroting te krijgen. 

- De shuttlebus is het afgelopen jaar afgeschaft, omdat hier zeer  

  weinig animo meer voor was. 

 

6. Maatregelen nodig om sporthal twee avonden te behouden. 

- De donderdagavond willen wij ongewijzigd laten. 

- Op vrijdagavond willen wij, indien er geen competitieprogramma is,  

  de zaal voor 5/8 huren. 

  Dit is echter een optie en moet nog bekeken worden of dit  

  daadwerkelijk mogelijk is. 

- Contributieverhoging, voor alle leden zal er een verhoging komen  

  van € 2,50 per kwartaal. 

 

7 a. Bestuursverkiezing. 

- Aftredend en herkiesbaar is: Piet Kievits. 

  Er zijn geen nieuwe kandidaten, waardoor Piet Kievits voor een  

  nieuwe periode herkozen wordt. 



 

7 b. Huldiging jubilarissen. 

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

  worden gehuldigd: 

  Corine van Loon en Rob Nordmeijer (afwezig) 

  Zij ontvangen het verenigingsspeldje alsmede een bosje bloemen. 

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

  ook zij worden gehuldigd: Co Chabot, Dirk in ’t Veld,   

  Koos v.d. Schans en Erik Spierings (afwezig) 

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

  onder dankzegging voor haar inzet in de kantine. 

 

8. Pauze. 

 

9 Judo.  

- Het aantal judoleden blijft stabiel, waardoor wij nog steeds meer  

  dan voldoende leden bij de judo hebben. 

- Er is contact met de gemeente Waalwijk voor het aanschaffen van  

  een nieuwe judomat. 

 

10. Tafeltennis. 

- Wij hebben onlangs 1 nieuw lid mogen begroeten. 

- De opkomst van de heren is goed te noemen. 

 

11. Badminton jeugd. 

- De woensdagmiddag is komen te vervallen. 

- De leden van woensdagmiddag spelen nu allemaal op donderdagavond  

  van 18.30 tot 19.30 uur en de oudere jeugd van 19.30 tot 20.30 uur. 

  Het 1e uur hebben wij 7 leden en het 2e uur 11 leden. 

- Het komende jaar willen wij weer inloopweken organiseren om ook  

  hier nieuwe leden te werven. 

- Onze jeugdleden spelen geen competitie i.v.m. geen of weinig  

  jongens die ook op zondag mogen spelen. Alleen een meisjesteam  

  laten deelnemen aan de competitie is nog geen optie. 

  Kwalitatief gezien zijn zij hier nog niet aan toe. 



 

12. Badminton, recreanten. 

- Op donderdagavond is de opkomst de laatste tijd weer redelijk  

  goed. 

 

13. Badminton, competitie. 

- Anton Kroot, onze competitieleider, zal informeren bij een andere 

  bond om daar te kunnen deelnemen aan een competitie. Harry de  

  Rijk weet echter te melden dat zij niet in het weekend competitie  

  spelen. 

- Het competitie spelen bij een niet-NBB bond is aanzienlijk  

  goedkoper. 

- Het afgelopen jaar hebben wij geen boetes ontvangen van de NBB. 

- 30 maart 2009 is er een vergadering van de NBB, Anton Kroot zal  

  hierbij aanwezig zijn. 

- Stan van Kuijk vraagt aan Anton Kroot om een vernieuwde lijst met  

  telefoonnummers en Bondsnummers van onze competitiespelers. 

- Stan van Kuijk heeft klachten ontvangen over de kwaliteit van  

  Onze huidige shuttles. Wij zullen dit nader onderzoeken en bij  

  bestelling van een nieuwe voorraad erop toezien dat de kwaliteit  

  beter is. 

- Anton Kroot vraagt of het mogelijk is om op een later tijdstip  

  competitie te spelen. 

  Voortaan zal Anton als aanvangstijdstip 20.15 uur op de  

  uitnodigingen zetten. 

 

14. Clubkampioenschappen. 

- De clubkampioenschappen judo zullen gehouden worden op  

  vrijdagavond 27 maart 2009. 

- De clubkampioenschappen tafeltennis zullen gehouden worden op 17  

  april 2009. 

- De clubkampioenschappen badminton, jeugd gaan dit jaar niet door. 

  Wel zullen er onderling partijvormen gespeeld gaan worden. 

- De clubkampioenschappen badminton, senioren zullen bij voldoende  

  animo gehouden worden op 16 en 17 april 2009. 



 

15. Rondvraag. 

- Arjan kan mededelen dat op donderdag 19 maart 2009 de lampen  

  nagekeken en eventueel vervangen zullen worden in de sporthal. 

- Stan van Kuijk vraagt of er ook een EHBO koffer aanwezig is.  

  De EHBO koffer staat in onze kast in de sporthal. 

- Anton Kroot vraagt ook of er mensen aanwezig zijn op de  

  speelavonden die in het bezit zijn van een EHBO-diploma. 

  Wij zullen de komende tijd dit verder gaan onderzoeken en hierover  

  informatie inwinnen. 

- Anton Kroot vraagt aan het bestuur of er nog meer inspanningen  

  gedaan kunnen worden om het ledenaantal op vrijdagavond te  

  vergroten. 

  De komende tijd willen wij artikelen gaan plaatsen in de regionale  

  kranten en misschien kunnen wij nogmaals gaan flyeren. 

  Tevens willen wij aandacht schenken aan een aantal inloopavonden  

  voor nieuwe leden. 

 

16. Sluiting. 

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

  vergadering. 

 



 

 
 

Het eerste team startte de voorjaarscompetitie geweldig. 

D’n Bolder werd met maar liefst 8 – 2 verslagen. Dat ze niet te vroeg 

moesten juichen bleek al gauw. Ze kregen met 2- 8 een pak voor de 

broek van Waalwijk 1 en tegen degradatiekandidaat Waalwijk 2 werd 

slechts gelijk gespeeld. 

Vervolgens werd er met nog grotere cijfers, 1 – 9, van N.S.F. 

verloren. Een bedenkelijk resultaat zo op de helft van de competitie. 

Gelukkig hervatten onze jongens zich tegen het sterke Smash. Er 

werd gewonnen met 6 – 4. 

In het tweede deel van de competitie werd nog één keer met 10 – 0 

verloren van Waalwijk 1, maar in de andere wedstrijden werden 

gelukkig meer dan voldoende punten gehaald. 

In de laatste wedstrijd tegen Smash was het zelfs nog mogelijk om 

een derde plaats te gaan behalen. Maar daarvoor moest er met  

6. -. 4 gewonnen worden. Een moeilijke opgave tegen Smash. 

Het eerste team overtrof zichzelf en won met 7 – 3. en behaalde 

daarmee een knappe derde plaats. 

Keurig gedaan mannen. Dit geeft alle vertrouwen voor de 

najaarscompetitie. 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fijne Vakantie 

 

 
 



  
 



 



 
 






















