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Competitieleider Badminton Walter van der Lee 
0416 - 880745 
 

 

 
Contributie 2020 (per kwartaal) 

Badminton  t/m 12 jaar 
13 t/m 17 jaar 
Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 26,00 
€ 32,50 
€ 45,00 
€ 32,50 

Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe 
kwartaal begint. 

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

€ 24,00 
€ 29,00 
€ 32,50 

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

Tafeltennis  Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 35,00 
€ 25,00 

 

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 
 
 
 

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 Koningsschool 
 
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 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 
 

Dit clubblad is tevens uw uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering op woensdag 18 maart a.s. in de kantine van sporthal 

Zidewinde. 

We hopen op voldoende opkomst, om er, naast een gezellige, weer een zinvolle 

vergadering van te kunnen maken.  

De hapjes zijn wederom besteld. 

Ons ledenaantal is afgelopen jaar weer wat afgenomen. We zijn erg nieuwsgierig 

naar ideeën en mogelijkheden om ons ledenaantal weer iets te laten groeien. 

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. Ken je vrienden, vriendjes, 

familieleden, buren of collega’s die willen gaan judoën, tafeltennissen of 

badmintonnen? 

Neem ze gerust een avondje mee naar de dojo of de sporthal om ze kennis te 

laten maken met onze mooie sporten. 

We begonnen 2019 met een negatieve begroting. Uiteindelijk heeft onze 

penningmeester dit om kunnen buigen in een prima resultaat, tenminste, als de 

kascommissie vaststelt dat alle cijfertjes kloppen. 

De financiële bijdrage van St. Sydewende, de kantine in sporthal, heeft hier 

zeker ook aan bij gedragen, deze bijdrage is voor een groot deel afhankelijk van 

de behaalde omzet. 

Vanuit het bestuur dank aan alle leden die wederom vrijwillig helpen om de 

kantine draaiend te houden.  

Een bijzonder bedankje verdient Bianca Lindeijer. Alhoewel zij geen lid is van 

onze vereniging, was zij tijdens de competitieavonden van het Heren 1 team een 

geweldige gastvrouw. 

  



Toch zijn we er over aan het nadenken om op vrijdagavond geen ruimte meer te 

huren in sporthal Z.S.V. Zidewinde. 

Gezien het kostenplaatje is het niet verantwoord om voor zo weinig leden zoveel 

onkosten te maken. Natuurlijk gaan we, in overleg met de competitieteams, de 

mogelijkheden bekijken om voor de competitiewedstrijden extra ruimte te 

huren. 

 

Graag uw aandacht verderop in dit clubblad voor het verslag van onze 

penningmeester. 

De Grote Club Actie is redelijk verlopen, maar helaas opnieuw dankzij een 

relatief klein aantal actieve verkopende leden. We zijn ook op zoek naar goede 

ideeën en initiatieven om hier meer vorm aan te geven. 

 

We hebben ook opvallend nieuws, na vele jaren met hetzelfde bestuur gewerkt 

te hebben, heeft Desiree Zacht zich aangemeld om ons bestuur te komen 

versterken.  

Wij hopen op instemming van onze aanwezige leden op de Algemene 

Ledenvergadering.  

Mede omdat Ad aangegeven heeft nog maximaal één jaar zijn rol als bestuurslid 

te willen uitoefenen, is Desiree voor ons bestuur een meer dan welkome 

aanvulling. 

 

 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

Arjan van Herwijnen 

Voorzitter Z.S.V. Zidewinde 
 

  



 
 

 AGENDA JAARVERGADERING 18 MAART 2020 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Verslag kascommissie. 

4.  Financieel verslag. 

5.  Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar is: Arjan van Herwijnen, Henk Hoefnagel en Ad 

Verduijn.  

Desiree Zacht stelt zich beschikbaar als nieuw lid van ons bestuur. 

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 27 maart 2019. 

Aanwezig   :  9 leden en 3 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving :  Ad Verduijn, Rien v.d. Vis, R. Nordmeijer 

 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.10 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 onze 

secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaat uit Henk Spuijbroek en Vincent Zacht. 

De kas van onze vereniging wordt door Henk en Vincent keurig in orde bevonden. 

De kascommissie voor volgend jaar zal weer worden gevormd door Henk 

Spuijbroek en Vincent Zacht. 

Reserve voor volgend jaar zal Walter v.d. Lee zijn. 
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4. Financieel verslag. 

Piet geeft uitleg over de financiële situatie van onze vereniging en wijst erop 

dat er minder contributie is ontvangen dan begroot en ondanks de financiële 

bijdrage van Stichting Sydewende er toch nog een tekort is ontstaan. Ook 

volgend jaar zal er op de begroting een tekort te zien zijn. Mede door het feit 

dat wij ongeveer 50 % minder subsidie van de gemeente Waalwijk zullen 

ontvangen dan in 2018. 

Het bestuur uit wederom zijn zorgen over de bezetting op vrijdagavond i.v.m. 

de kosten aan zaalhuur op deze avond. Deze staat niet in verhouding tot het 

aantal leden dat gebruik maakt van de sporthal op vrijdagvond. Wij zijn echter 

aan deze avond gebonden omdat er op deze avond de competitiewedstrijden 

gespeeld worden.  

Vincent Zacht vraagt aan het bestuur wat hun toekomstvisie is. Het bestuur 

heeft besloten dat wij per 1 maart 2019 nog maar 3/8 deel huren i.p.v. 5/8 deel 

van sporthal Zidewinde. Doel is om zolang als mogelijk ook de vrijdagavond te 

behouden als speel- en competitieavond. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

Piet Kievits is dit jaar aftredend en herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur bekend, zodat wij ook de komende 

jaren weer graag gebruik maken van Piet zijn inzet. 

  

6. Huldiging jubilarissen. 

Rob Nordmeijer is dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging. I.v.m. zijn vakantie 

kan hij op deze avond niet aanwezig zijn. Samen met hem zullen wij een andere 

datum afspreken om hem met dit jubileum te feliciteren. 

 

7. Pauze. 
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8. Judo. 

Het ledenaantal blijft net als voorgaande jaren vrij stabiel zodat er een goede 

bezetting is in de verschillende leeftijdsgroepen. 

 

9. Tafeltennis. 

Op dit moment heeft deze afdeling van onze vereniging nog 6 leden. De heren 

tafeltennissers blijven stug volhouden en hopen nog steeds op aanwas van 

nieuwe leden. 

 

10. Badminton, jeugd. 

Op dit moment zijn er 8 jeugdleden actief op donderdagavond. Dit is eigenlijk 

te weinig om hiervoor 2 uur sporthal Zidewinde te huren. Wij hopen dan ook dat 

er zich op korte termijn weer nieuwe leden gaan melden, want het laten 

vervallen van 1 uur zaalhuur is praktisch onmogelijk.  

11. Badminton, recreanten. 

Op donderdagavond is de bezetting redelijk, maar er blijft nog steeds behoefte 

aan nieuwe leden.  

 

12. Badminton, competitie. 

Het afgelopen seizoen hebben weer 2 teams deelgenomen aan de competitie.  

Het seizoen 2018/2019 hebben 1 herenteam en 1 gemengd team deelgenomen 

aan de competitie. Ook het seizoen 2019/2020 zullen wij met deze teams 

deelnemen aan de competitie. De animo op vrijdagavond laat nog steeds te 

wensen over waardoor hier ook de behoefte aan nieuwe leden blijft bestaan.  
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13. Clubkampioenschappen. 

De clubkampioenschappen judo zullen weer gehouden worden op de laatste 

vrijdag voor de zomervakantie. De clubkampioenschappen badminton en 

tafeltennis zullen niet gehouden worden i.v.m. te weinig animo bij de 

badmintonners en te weinig leden bij de tafeltennissers. 

  

14. Rondvraag. 

Er zijn vooraf geen schriftelijke vragen ingediend bij het bestuur. Peter Zacht 

vraagt of er inzicht verkregen kan worden in de opbrengst van Stichting 

Sydewinde. Arjan antwoord dat deze stichting los staat van Z.S.V. Zidewinde en 

dat zij geen directe verantwoording verschuldigd zijn aan Z.S.V. Zidewinde.  

Wel geeft Arjan aan dat er een uitkering gedaan is aan onze vereniging en SSC 

volgens de verdeelsleutel 75 / 25 %. 

Desiree Zacht vraagt of er de mogelijkheid bestaat om de kantine te huren 

voor een feestje. 

Arjan zal dit nagaan en hier later antwoord op geven. 

 

15. Sluiting. 

Om 21.20 sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de Algemene 

Ledenvergadering 2019 van Z.S.V. Zidewinde. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Door heel kritisch naar de uitgaven te kijken, hebben we 2019 positief af 

kunnen sluiten, al is dit maar minimaal. 

Stichting Sydewende maakte aan het eind van het jaar het mooie bedrag van 

€ 1600,- over op onze rekening.  

Heel fijn voor de vereniging, maar ook heel fijn voor de leden die op 

donderdagavond de kantine beheren. 

Hun werk levert iets heel positiefs op. 

Hartelijk bedankt voor jullie inzet. Hopelijk wordt 2020 weer zo’n jaar. 

 

Als we naar de inkomsten kijken, dan zien we dat er tekorten op de begroting 

zijn bij de contributies van de judo en de badmintonafdeling. 

Dit komt doordat het aantal leden weer wat minder is geworden. 

We startten het jaar met 88 en eindigden met 81 leden. 

 

De rente heeft ook minder opgebracht dan we verwachtten, maar dat verhaal 

kennen we allemaal. 

 

Alle uitgaven zijn ruim binnen de bedragen gebleven die begroot waren. 

We hebben dus echt geprobeerd op de kleintjes te letten. 

 

Ook het komende jaar moeten we weer heel goed op onze uitgaven gaan letten, 

ook al verwacht stichting Sydewende opnieuw een bedrag te kunnen uitkeren. 

We zien ook dat er een lager bedrag aan sponsorgeld binnenkomt en dat we 

minder contributie gaan innen. 

Natuurlijk willen we onze sponsoren weer hartelijk bedanken voor hun financiële 

steun.  

  



 

We hebben we een stap ondernomen om kosten te besparen. 

Op vrijdagavond huren we de zaal niet meer voor 5/8 deel, maar voor 3/8 deel. 

We vonden het niet verantwoord, gezien de bezetting van de zaal, meer ruimte 

te huren. 

Als er competitie gespeeld moest worden door onze badmintonners, hebben we 

natuurlijk op die avonden wél meer ruimte gehuurd. 

 

Toch denken we dat het onverantwoord is om voor, soms 5 leden, de zaal op de 

vrijdagavond te blijven huren.  

Daar hangt een prijskaartje aan van ruim € 2500,00 en dat vinden wij niet in 

verhouding staan tot de kosten van huur die we voor de rest van onze leden 

maken. 

 

Hebben jullie ideeën hoe we onze financiële ruimte wat kunnen vergroten of ken 

je bedrijven die ons willen sponsoren? 

Laat het op de Algemene Ledenvergadering op 27 maart a.s. horen. 

 

Piet Kievits, 

Penningmeester. 
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Competitie:  

Seizoen 2019 – 2020. 

Helaas, de competitie zit er weer op. Het is weer wachten tot na de vakantie op 

de volgende wedstrijd. Sinds mijn laatste verslag, waar ik al liet weten dat het 

dramatisch was met betrekking tot het verplaatsen van wedstrijden. Nu kan ik 

laten weten dat, wel dankzij een strakke planning en wat hulp van de bond, alle 

wedstrijden zijn gespeeld en verwerkt in de stand. Het was niet het leukste 

jaar om de competitie-leiding te zijn. Laten wij er vanuit gaan, dat het vanaf nu 

beter gaat. Daar heb ik in elk geval wel geloof in. 

Maar terug naar de eindstanden van beide teams. 

 

 

Team 1: 

 

 

 

  



 

Zij zijn prima 4de geworden. 

De uitwedstrijd tegen het Pupke is wel een vermelding waard. Want als alles 

tegen zit…… Het is de verste uitwedstrijd, op een doordeweekse dag en 

onderweg was dan een file. Men kwam dus laat daar aan. Dit betekende wel dat 

de wedstrijden tot laat waren. Dan nog 1,5 uur terug en dan is het allang al weer 

de volgende dag als je weer thuis bent. Ondanks het verlies, toch top gedaan 

team 1. Het laat toch zien dat Zidewinde ervoor gaat. Team 1 heeft ook punten 

gepakt van de nummer 2 en 3. Geen punten tegen de nummer 1, maar ook daar 

waren spannende wedstrijden waar kansen waren. Punten van de nummer 2 en 3 

pakken, dat heeft uiteindelijk wel het verschil gemaakt.  

Netjes gedaan team 1!!!!!! 

 

 

Team heren 1: 

 

 

Deze zijn ook keurig 4de geworden. Zij hadden de laatste wedstrijd nog een 

kansje om een plaats hoger te eindigen. Dan hadden ze met 5-3 de uitwedstrijd 

tegen High Speed moeten winnen. Dat werd dus een gelijk spel. Daardoor deze 

stand. Wel lekker 13 punten van de nummer 1 en 2 gepakt en 9 van de nummer 3. 

Het onderling resultaat met High Speed is in ons voordeel zelfs. Dus eigenlijk 

verdienden wij een plaatsje extra.        

Het is wel mooi om een plaatsje hoger te kunnen, maar uiteindelijk is dit een 

klasse waar wel om de gezelligheid gaat. Dit wil overigens niet zeggen, dat er 

niet om de punten gestreden wordt. Zeker wel! Voor mijzelf, op de baan moeten 

zij eraf. En als de partij is afgelopen, dan is het niet meer mijn tegenstander, 

maar mijn mede badmintonner. Badminton is in elk geval nog een sport, waar je 

gezellig samen met je tegenstander een drankje pakt als de wedstrijd is 

afgelopen. 



Iedereen weer bedankt voor het vertrouwen en de hulp. Geen nee zeggen op 

vervangende data, dat is ook helpen!!! 

Speciale dank voor alle invallers, die ik hier niet bij naam ga noemen. Als je die 

wil weten, dan zou ik je adviseren om naar de jaarvergadering te komen. Kan je 

meteen ook jouw mening laten horen. 

 

 

Zeer belangrijk: 

Wil jij volgend seizoen competitie spelen, laat dit dan even aan Walter weten. 

Bel: 06-2396 2508 

APP: 06-2396 2508 

Mail: waltervdlee@gmail.com 

Bezoek: Donderdagen om 21:00 uur in sporthal Zidewinde. (neem meteen maar 

je racket en wat sportkleding mee. Kan gelijk even een potje mee spelen. Kom 

gerust, je bent welkom!!!!! 

 

Met sportieve badmintonnende groet, 

Walter. 

 

  

mailto:waltervdlee@gmail.com


 
 

. 

 

 

 
 

Gediplomeerde leraren 

 
De judolessen worden, zoals al vele jaren het geval is, verzorgd door Patrick 

Blom gediplomeerd judoleraar JBN. Bij afwezigheid zullen de lessen worden 

overgenomen door Marcel van Kampen jeugd judoleider JBN. 

 

 

Lestijden 

 
De judolessen worden ook dit jaar weer gegeven bij de gymzaal van de 

Koningsschool aan de Mesdaglaan 4. 

Afgelopen jaar zijn de lestijden evenals de groepsindelingen ongewijzigd 

gebleven. 

groep 1 leeftijd   6 t/m   9 jaar lestijd 17:30 tot 18:30 

groep 2 leeftijd   9 t/m 12 jaar lestijd 18:30 tot 19:30 

groep 3 leeftijd 12 t/m … jaar lestijd 19:30 tot 20:30 

 

Judo examens 

 

In de maanden januari, mei en december werden tijdens de 

lessen judo-examens afgenomen, dit in aanwezigheid van ouders 

en andere supporters. Alle judoka’s kwamen zo in het bezit van 

een nieuwe kleur slip aan de judoband, of zelfs een nieuwe kleur  

                         band. 
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Papa Rob 

 

Op donderdag 10 oktober zijn Rob & Fleur papa en mama geworden en heeft 

Isabelle er een broertje bij gekregen: Tomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubkampioenschap 

 
Afgelopen jaar hebben 30 judoka’s hebben deelgenomen aan de jaarlijkse 

clubkampioenschappen. In een ontspannen sfeer en met de steun van een grote 

groep vrijwilligers is het wederom een mooi judofeest geworden. 

Vol enthousiasme probeerden deze judokaatjes om de technieken die ze in hun 

judo les geleerd hebben toe te passen in een echte wedstrijd.  

 

Ook in de andere leeftijdsgroepen werd zeer enthousiast en aanvallend 

gestreden om de felbegeerde titel “clubkampioen 2019”. Met veel plezier en af 

en toe een traan hebben alle judoka’s hun uiterste best gedaan en uiteindelijk 

ontving iedere deelnemer dan ook een welverdiende medaille. 

Aansluitend aan de clubkampioenschappen hebben we afgesloten met een hapje 

en een drankje.  

 

  



 

Hajime 

 

Is een onderlinge competitie met 5 judo verenigingen uit de buurt. 

Eerste judoclub Kaatsheuvel, Judovereniging Drunen, Budovereniging Asahi uit 

Waalwijk, Nintai uit Raamsdonk en  

ZSV Zidewinde 

Het toernooi wordt gehouden bij Asahi of bij Nintai 

Het is een vaantjes toernooi. Dat betekent: 

Gele vaan 40 punten of tweede keer deelname 

Oranje vaan 80 punten 

Groene vaan 120 punten 

Blauwe vaan 160 punten 

Bruine vaan 200 punten 

Zwarte vaan 240 punten 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj20PjX5fngAhUBsaQKHcHlB1MQjRx6BAgBEAU&url=http://archief.eemskrant.nl/index.php?id%3D9311%26titel%3Djudomarathon-voor-nationaal-fonds-kinderhulp&psig=AOvVaw0HxAtInn7BmOEvdKFBdCA2&ust=1552383560739232


 

 

 

 

 

 

 

In het afgelopen jaar hebben onze tafeltennissers enorm fanatiek hun spelletje 

gespeeld. 

Ze moesten even wennen aan de nieuwe plek in de sporthal, namelijk voor in de 

zaal i.p.v. achterin. Maar zeker bij badminton competitiewedstrijden was dit heel 

gezellig. 

Wat opviel was het hoge opkomstpercentage. Van de zes leden waren er steeds 

toch minstens vier aanwezig, maar meestal waren dat er meer. 

Een opkomstpercentage van minstens 70%. 

Wat ook opviel is dat de tafeltennissers op vrijwel elke speelavond aanwezig 

waren. Onze complimenten daarvoor. 

Wat nog meer opviel was dat het niveau nog steeds heel behoorlijk bleef. 

Met name de twee “nieuwelingen” Henk en Rien maken nog steeds stappen 

voorwaarts en “oudgediende” Co speelt als een jonge God. 

 

Twan van Oosterhout kwam met het idee om weer een keer een terugkom avond 

voor oud leden te organiseren. 

Gezien de ervaring van een paar jaar geleden leek ons dat een heel goed idee. 

We zijn aan de slag gegaan om de oud leden te informeren en het bleek dat de 

belangstelling groot was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Slechts een paar leden konden niet vanwege werk of een andere afspraak. 

Jochem Vos en zijn maatje Arnold van Vuuren waren aanwezig. Jochem zonder 

sportkleding, maar kon het toch niet laten om mee te doen met de dubbels. 

Dick in ’t Veld, Tham van Tran, Marcel Hamers en Jeroen Paans lieten zien dat 

ze nog niets verleerd waren. Wat een spirit zat daar in. 

We vonden het heel fijn dat Rolf Heijnneman ook kwam kijken. Rolf genoot met 

volle teugen, ook al gaat het tafeltennissen niet meer. 

Het ging er zo fanatiek aan toe, dat we onze gasten er op attent moesten maken 

dat, wanneer we nog wat na wilden kletsen in de kantine, we om half elf zouden 

moeten stoppen. 

In de kantine hadden Tiny en Riet inmiddels alles in orde gemaakt om de avond 

op een prettige manier voort te zetten. 

Het bier stond koud en de pan was aangezet. 

We hebben er verder een heel gezellige voortzetting van gemaakt en het is 

zeker weer voor herhaling vatbaar. 

Al met al een jaar om met tevredenheid terug te kijken. 

Hopelijk wordt 2020 net zo’n fijn jaar. 

 

Piet Kievits 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii0e2NooXcAhXLyqQKHaOkDMwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.veenland.nl/nieuws/tafeltennis-nieuws/afd-tafeltennis-de-vakantie-staat-weer-voor-de-deur/&psig=AOvVaw077tDuXSjAVNuAbv_kNixx&ust=1530787515730043


  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dames- , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 





 


