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Competitieleider Badminton vacant 
 

 

 
Contributie 2014 (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 

€ 20,00 
€ 25,00 
€ 27,50 

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

Tafeltennis Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 30,00 
€ 20,00 

 

Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld  

Badminton + tafeltennis 
Judo 

€   7,00 
€ 10,50 

 
             Rekeningnr. IBAN NL 02 RBRB 098.99.75.789 

 
Locaties, trainers/begeleiders, speeltijden 
Badminton 
 
� A. v. Herwijnen          283245 
 
 
� R. v.d. Vis                 279967 

Sporthal Zidewinde 
 
Donderdagavond 
 
 
Vrijdagavond 

Julianalaan 3, Sprang-Capelle 
 
van 18.30 uur tot 20.30 uur 
van 20.30 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 
          patrick@zsvzidewinde.nl 
   

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 

 



 

Dit clubblad is tevens uw uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering op 12 maart as in de kantine van sporthal 

Zidewinde.  

We hopen op voldoende opkomst, om er naast een gezellige, zeker 

ook een zinvolle vergadering van te kunnen maken. De hapjes zijn 

besteld. 

 

Hoewel dit jaar nog maar net gestart is, zijn er toch al weer wat 

zaken gebeurd.  

 

Op 8 januari hebben we onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in de 

kantine van sporthal Zidewinde gehouden. De opkomst was erg goed 

en onder het genot van een hapje en een drankje hebben de 

aanwezige leden elkaar een gelukkig en sportief 2014 kunnen 

toewensen.  

 

Op 31 januari werden de eerste judo examens van dit jaar gehouden 

in onze dojo, deze zijn goed verlopen. De meeste judoka’s hebben 

weer een andere slip of band. 

 

Van deze evenementen vindt u foto's op onze website 

(www.zsvzidewinde.nl), op onze Facebook pagina  

(www.facebook.com/zsvzidewinde.sprangcapelle), op onze nieuwe 

Google+ pagina (http://plus.google.com/+ZsvzidewindeNlsc) en vaak 

ook op ons Twitteraccount (twitter.com/zsvzidewinde).  

 

Vorig jaar werd een oproep gedaan om onze activiteitencommissie 

weer nieuw leven in te blazen, dit voorjaar wordt door hen een eerste 

activiteit georganiseerd voor onze jeugd. Extra actieve leden en/of 

ouders blijven natuurlijk welkom. 

 

De teruggang in ledenaantal is tot staan gekomen, maar helaas ook 

niet toegenomen, dit blijft ons zorgen baren. Hoe lager het 

ledenaantal, hoe moeilijker het wordt om de zaal te vullen, maar 

zeker ook onze levensvatbaarheid kan daarmee in het geding komen. 



Hierbij doen we aan ieder de oproep om in hun familie- en/of 

vriendenkring eens rond te kijken. Zij mogen altijd een aantal maal 

vrijblijvend mee sporten om te kijken of het wat voor hen is. 

 

Ik wil hierbij ook onze dank uitbrengen aan onze sponsoren. Zonder 

hun bijdrage is een gezonde financiële huishouding niet haalbaar. We 

vragen dan ook aan jullie regelmatig de sites van onze sponsoren te 

bezoeken.  

 

Ik wil dit voorwoord afsluiten met de herhaalde oproep om nieuwe 

vertegenwoordigers in het bestuur te krijgen. De huidige leden van 

ons bestuur zitten allemaal al langere tijd in het bestuur, waarvan Ad 

Verduyn al sinds de oprichting van onze vereniging. Wij vragen wij 

onze leden om eens na te gaan of zij ook wat uurtjes in het wel en 

wee van onze vereniging wil steken, zeker vanuit de judo-afdeling is 

vers bloed wenselijk.  

We zoeken ook een nieuwe competitieleider. Kort geleden bereikte 

ons de mededeling dat Anton Kroot gaat stoppen als lid en dus ook als 

competitieleider van onze vereniging. 

We respecteren de beslissing van Anton. 

Wij willen Anton heel hartelijk bedanken voor de vele jaren dat hij 

onze vereniging gesteund heeft als bestuurslid en competitieleider 

. 

Met vriendelijke en sportieve groet,  

 

Arjan van Herwijnen 

 

Voorzitter 
 
 

 

 
 

 

 
 



 
 
 
 

 AGENDA JAARVERGADERING 12 MAART 2014 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Verslag kascommissie. 

4.  Financieel verslag. 

5.  Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: Arjan van Herwijnen,  

Henk Hoefnagel en Ad Verduin. 

6.  Huldiging jubilarissen. 

 

 

 

 

7.  Pauze. 

8.  Judo.  

9.  Tafeltennis. 

10.  Badminton, jeugd. 

11.  Badminton, recreanten. 

12.  Badminton, competitie. 

13.  Clubkampioenschappen. 

14.  Rondvraag. 
Vragen bij voorkeur vooraf schriftelijk indienen bij het bestuur. 

15.  Sluiting. 

 



 
 
 
 

  

Gehouden op woensdag 6 maart 2013  

 

Aanwezig    : 9 leden en 4 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving : 0 leden 

 

 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.15 uur de 

vergadering. 

 

1. Opening. 

 

Arjan van Herwijnen heet iedereen van harte welkom op deze 

Algemene Ledenvergadering van Z.S.V. Zidewinde. 

 

2. Notulen. 

 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen, onder 

dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Verslag kascommissie. 

 

De kascommissie bestaat uit Ger Versteeg en Anton Kroot. 

De kas van onze vereniging wordt door deze heren prima in orde 

bevonden. 

De kascommissie voor volgend jaar zal voorlopig worden gevormd 

door alleen  Ger Versteeg. Er zijn hiervoor nog geen nieuwe 

kandidaten. 

Reserve voor volgend jaar is voorlopig ook Twan van Oosterhout. 

 

 



 

4. Financieel verslag. 

 

De subsidie voor de nieuwe judomat is al verrekend in 2012. De 

factuur voor de inmiddels aangeschafte nieuwe judomat is pas 

ontvangen in 2013. 

 

Hans van Oosterhout merkt op dat de contributie aan de bond 

een fors bedrag is. Piet en Arjan geven hier antwoord op. De 

bijdrage aan de badmintonbond is juist lager dan voorgaande 

jaren, omdat we tegenwoordig per ingeschreven lid betalen. 

Het opgenomen bedrag in de jaarrekening is een totaal van 

bijdrage badmintonbond, judobond en inschrijving 

competitieteams. 

 

Henk Spuijbroek vraagt zich af wat de bedoeling is met de oude 

judomat.  

Deze willen wij in principe verkopen. Onze richtprijs is ongeveer  

€ 500,-- 

De rekening van de Kamer van Koophandel over 2013 hebben wij 

nog niet ontvangen. Henk dacht dat dit voortaan gratis was. 

 

Hans van Oosterhout vraagt wat er onder representatiekosten 

valt. 

Arjan vertelt dat dit o.a. zijn de speldjes, bloemen voor de 

jubilarissen, bloemen voor teams die kampioen zijn geworden, etc. 

 

Arjan vraagt ook nog aandacht voor het volgende punt. 

Per 1-1-2014 zal aan ieder bankrekeningnummer een ibannummer 

gekoppeld worden. Wij vragen onze leden hier rekening mee te 

houden. 

Graag zouden wij zien dat alle rekeningen (contributie) per mail 

naar de leden verstuurd kan gaan worden. Wij zijn van plan om 

per 1-1-2014 geen acceptgiro’s meer te versturen. 

 



 

5. Bestuursverkiezingen. 

 

Piet Kievits is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten bij het bestuur bekend, zodat Piet ook de 

komende jaren bestuurslid van Z.S.V. Zidewinde mag blijven. 

 

6. Huldiging jubilarissen. 

 

Henk Spuijbroek is 15 jaar lid van onze vereniging en ontvangt uit 

handen van Arjan van Herwijnen het verenigingsspeldje en een 

mooie bos bloemen. 

Ook aan Riet van Campen wordt een bos bloemen overhandigd, 

onder dankzegging voor haar inzet in de kantine op donderdag- en 

vrijdagavond. 

 

7. Pauze. 

 

8. Judo. 

 

Er is inmiddels een nieuwe judomat aangeschaft naar ieders 

tevredenheid. 

Deze hebben wij ook immers zelf uitgezocht en besteld. 

Het ledenaantal blijft stabiel en ook de trainers/begeleiders 

blijven al jaren dezelfde. Wij zijn hier dan ook heel blij mee, 

omdat zij ook over de benodigde trainerscertificaten beschikken. 

 

9. Tafeltennis. 

 

De tafeltennissers zijn nog steeds met 10 leden. Zij zijn het 

afgelopen seizoen gaan spelen in de TTL. Dit is goed bevallen, 

andere tegenstanders en een iets hoger niveau. Maar het team 

kan goed mee in de 1e klasse. 

 

 



 

10. Badminton, jeugd. 

 

Het ledenaantal is iets gezakt. Arjan en Lindsey geven 

badmintontraining in 2 groepen. Het afgelopen jaar hebben we 

diverse keren onderlinge wedstrijden gespeeld met andere 

verenigingen. Ook hebben we het afgelopen jaar deelgenomen aan 

de Yonex-kidsgames. 

 

11. Badminton, recreanten. 

 

De opkomst is zoals de afgelopen jaren al het geval is, wisselend. 

Hans van Oosterhout vraagt wie de opvang voor zijn rekening 

neemt van nieuwe leden. Arjan neemt dit voor zijn rekening, 

omdat hij elke donderdagavond aanwezig is. 

Per 1-1-2013 huren wij vanaf 21.30 nog maar 5/8 zaal i.p.v. de 

gehele zaal. 

 

12. Badminton, competitie. 

 

Het 1e team is kampioen geworden in het seizoen 2012/2013. 

Anton wilde eerst stoppen als competitieleider, maar is gelukkig 

teruggekomen op zijn beslissing. Zodoende zal hij ook het 

komende seizoen deze taak weer op zich nemen. 

 

13. Clubkampioenschappen. 

 

In 2012 hebben wij geen clubkampioenschappen senioren gehouden 

bij de badminton.  

Corry Versteeg wil samen met Arjan bekijken of dit in 2013 wel 

mogelijk is. 

Deze zullen dan gepland worden op 1 dag/avond. Bij voorkeur in 

mei 2013. 

 



Arjan zal de organisatie van de clubkampioenschappen 

badmintonjeugd weer op zich nemen. 

De judoka’s zullen hun clubkampioenschappen weer net voor de 

zomervakantie houden. Ad zal dit afstemmen met Patrick Blom. 

 

Piet geeft aan dat de hij nog niet weet wanneer de 

clubkampioenschappen tafeltennis gehouden kunnen worden. Het is 

lastig om hiervoor een geschikte datum te vinden waarop iedereen 

aanwezig kan zijn. 

 

14. Rondvraag. 

 

Een aantal moeders van de judo hebben te kennen gegeven een 

activiteitencommissie te willen oprichten voor de jeugd. 

Het bestuur heeft hieraan zijn medewerking verleend. 

Arjan zal hiervoor ook nog een badmintonmoeder proberen te 

zoeken die ook in deze commissie wil plaatsnemen 

 

Corry Versteeg vraagt of er emailadressen bekend zijn van oud-

leden. 

Deze kunnen dan eventueel benaderd worden voor bijvoorbeeld 

een reünie. 

Dit kan mogelijk nieuwe “oude” leden gaan opleveren. 

 

15. Sluiting. 

 

Om 21.25 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, 

de Algemene Ledenvergadering 2013. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Zidewinde Heren 1 heeft weer een goede prestatie geleverd in het 

competitiejaar 2013-2014! 

Na een moeilijk begin kwam er geleidelijk de vaart weer in en wisten 

ze op de 6e plaats van de 8 deelnemende teams te eindigen! 

De twee laatste wedstrijden was het weer uitstekend. 

Eerst wisten ze de moeilijke thuiswedstrijd tegen Drunen met 5-3 in 

hun voordeel te beslissen en de week daarop waren ze in Goirle weer 

goed op dreef: 3-5 winst. 

 

Het was een zware poule, want BCO 2 en Veerkracht 1 waren aan 

elkaar gewaagd, BCO wist 13 wedstrijden van de 14 te winnen en had 

89 punten en Veerkracht 1 wist ook 13 wedstrijden te winnen en 

eindigde op 81 punten. 

Hulde voor ons team dat al jaren een hecht vriendenteam is 

Ze gaan altijd samen uit samen thuis!! 

 

Helaas heb ik besloten te stoppen als lid en competitieleider van 

Zidewinde. 

Wegens privé-omstandigheden, heb last van botontkalking en omdat 

ik het erg jammer vind van onze club dat er in de loop van de jaren 

een enorme leegloop is ontstaan, vooral op de vrijdagavond. 

Het gaat mij wel erg ter harte om dat ik meer dan 30 jaar lid ben 

geweest! 

Maar om met 5 of 6 mensen op de vrijdagavond te blijven spelen, 

inclusief 1 dame, maakt mij wel verdrietig. 

 

Waar zijn de tijden gebleven? 

 

Hoop dat jullie me begrijpen en wens jullie het allerbeste, 

 

 Anton Kroot 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

Het tweede optreden van ons team in de TTL verliep aanvankelijk 

voorspoedig. 

Er werd met 6 – 4 gewonnen van Irene 2 en Pannenschuur 1 werd met 

7 – 3 naar huis gestuurd. Hierna werd het wat moeilijker. Van DCS 

werd verloren en tegen Waalwijk 2 en Barna 1 werd gelijk gespeeld. 

De tweede helft van de competitie startte goed. Een 8 – 2 

overwinning op Irene 2 gaf perspectief voor de rest van de 

wedstrijden. 

Maar daar konden we geen vuist meer maken om voldoende punten te 

halen om mee te doen voor de bovenste plaatsen. 

We eindigden op de derde plaats, met ruime voorsprong op nummer 4. 

 

 



 

 

 

De start van ons team was niet zo best. De eerste wedstrijd moesten 

we met een invaller spelen en kregen we meteen het sterkste team 

tegenover ons. Gelukkig viel de schade mee en bleef het verlies 

beperkt tot 4-6. Rolf, onze invaller voor Piet, speelde een puike 

partij, maar kon helaas geen punten halen. De tweede wedstrijd 

hadden we een vervanger voor Tham nodig. Twan nam zijn plaats met 

verve in, maar kon ook geen punt halen. Al met al een slechte 

competitiestart en het zou lang duren voor de eerste overwinning 

behaald werd. Dat gebeurde pas in de tweede helft van de 

competitie. Toen pas vond het team zijn draai weer. In de laatste 

vier wedstrijden werden drie ruime overwinningen behaald. 

Daarmee werd directe degradatie voorkomen en hoefden we ook geen 

promotie/degradatie wedstrijd te spelen. 

Het volgend seizoen starten we weer gewoon in de eerste klasse van 

de TTL. 

 

 

 

We hebben dit jaar twee keer een dubbeltoernooi 

georganiseerd, waarbij we in december j.l. twee gastspelers 

mochten verwelkomen. Beide toernooien waren een succes, 

mede omdat we naderhand, onder het genot van een  hapje 

en een drankje, nog heel gezellig hebben nagepraat. 

Dit moeten we erin houden.  



 
 
 
 
 

Ook het financieel verslag van 2013 geeft, net als dat van 2012 een 

vertekend beeld. Het enorme hoge saldo aan het begin heeft te 

maken met onze judomat. In 2012 hebben we de subsidie voor deze 

mat binnen gekregen, maar in 2013 hebben we de rekening gekregen 

en is het bedrag overgemaakt. 

De begrote inkomsten komen redelijk overeen met de werkelijke 

inkomsten. Het sponsorbedrag is lager dan begroot, maar de meeste 

van onze sponsors hadden de factuur voor 2013 al in 2012 

overgemaakt. Dit jaar hebben we alle sponsors op één na weer bereid 

gevonden onze vereniging te sponsoren.  

We zijn hen daar erg erkentelijk voor. 

De oude judomat heeft onze judotrainer Patrick Blom, tot onze 

blijde verbazing, voor bijna het dubbele bedrag dan begroot kunnen 

verkopen. Patrick, bedankt hiervoor. 

Aan de uitgavekant is er bijna €1000,00 meer uitgegeven aan 

zaalhuur dan begroot. De oorzaak hiervan is een niet verwachte 

huurverhoging van 10% op sporthal Zidewinde. 

Verder valt op dat aan representatie minder en aan activiteiten meer 

is uitgegeven. Ook voor volgend jaar is het begrote bedrag voor 

activiteiten hoger. Wij zijn daar blij mee, want het betekent dat er 

wat meer georganiseerd wordt. In dit geval waren het vooral 

activiteiten bij onze judoafdeling. Komend jaar is de pas opgerichte 

activiteitencommissie van plan om weer het een en ander te 

organiseren. Heel veel succes daarmee. 

Al met al hebben we het dit jaar financieel niet slecht gedaan en 

hoeven er geen aanpassingen in de contributie te komen. 

 

Penningmeester 

Piet Kievits 



 
 

 

 

Met sport komen kinderen in contact met andere 

kinderen en leren zo spelenderwijs, een nieuwe sociale 

omgeving, andere regels en omgangsnormen. Regels die 

ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren 

in sporten betekent voor hen een grotere kans op een 

goede toekomst en verkleint de kans buiten de boot te 

vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook 

belangrijk om overgewicht tegen te gaan. 

  

Waarom jeugdsportfonds? 

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen die leven in gezinnen 

waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een 

sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de 

contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.  

 

Wie komen in aanmerking? 

Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op 

de financiële situatie van hun ouders/verzorgers dat niet kunnen. Om in 

aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en 

kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen 

kunnen verschillen.  

 

Aanvraag indienen? 

De aanvraag kan ingediend worden via een intermediair, dit zijn de 

buurtsportcoaches van gemeente Waalwijk: 

Guido Timmermans (Guido@burovoorbewegingsontwikkeling.nl) 

Niki van Weert (Niki@burovoorbewegingsontwikkeling.nl) 

Femke van der Velden (Femke@burovoorbewegingsontwikkeling.nl) 

Wim Smits ( wimsmits@contourdetwern.nl ) 

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het jeugdsportfonds 

kijk dan op de site: www.jeugdsportfonds.nl of neem rechtstreeks contact 

op met de Buurtsportcoach:  

buurtsportcoach@waalwijk.nl 



 



 
 



 


