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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 
 

Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 

Badminton Arjan van Herwijnen 
Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
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 Badminton Anton Kroot 
Spoorbrugweg 11 

5142  WB Waalwijk 
0416-333354 

 
Contributie 2011 (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. 
Betaal je nog per acceptgiro? Meld je dan aan voor 
een factuur per email! 

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

€ 17,50 
€ 22,50 
€ 26,50 

Bank: 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 
 
� 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 20.30 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 
   

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 

 



 
 

 

Bij deze willen wij u uitnodigen voor onze jaarvergadering op 16 

maart om 20:00 uur in de kantine van sporthal Zidewinde, in 

tegenstelling tot de nieuwjaarsreceptie, zullen hierbij wél de nodige 

hapjes aanwezig zijn… 

 

Een korte terugblik over 2010 

- Carola van Wanrooij heeft haar rol in het bestuur neergelegd 

- We zijn op onverklaarbare wijze twee jubilarissen vergeten te 

huldigen, deze komen dit jaar aan bod 

- We hebben sinds te lange tijd weer clubkampioenschappen 

badminton kunnen spelen 

- Onze penningmeester heeft een geweldige klus geklaard in het 

vinden van sponsoren 

- Onze (jeugd)leden hebben met de Grote Clubactie weer een 

mooi bedrag opgehaald 

- De gemeente Waalwijk is zeer laks gebleken met het reageren 

op ons verzoek voor een nieuwe judomat, voor 2011 zal dit een 

belangrijk aandachtspunt voor ons worden. 

 

Onlosmakelijk met het voortbestaan van een vereniging zijn het 

ledenaantal en de financiën. 

Dankzij onze sponsoren en de korting op de zaalhuur, welke we van de 

gemeente Waalwijk ontvangen, is het in 2010 gelukt om een nette en 

sluitende balans te krijgen. Voor 2011 zien we gelukkig eenzelfde 

situatie, waardoor het mogelijk wordt de financiële reserve van de 

vereniging weer iets te verstevigen. 

Om onze reserves op peil te krijgen/houden en de 

contributieverschillen met omliggende verenigingen niet al te groot 

te laten worden, stellen we op de jaarvergadering een lichte 

contributieverhoging voor onze judoka’s voor. 

 

Voor het bestuur zijn we op zoek naar een judo-lid, welke de 

belangen van de judo wil behartigen, dus… Ben je lid van onze judo-



afdeling, ben je ouder dan 18 jaar en draag je onze vereniging een 

warm hart toe, meld je aan! 
 
 
 
 

Het bestuur. 

 
 



 
 
 
 

 AGENDA JAARVERGADERING 16 MAART 2011 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Verslag kascommissie. 

4.  Financieel verslag. 

5.  Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar is: Piet Kievits 

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 24 maart 2010. 

Aanwezig    : 12 leden en 5 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving :   5 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. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaat uit Hubert Veeke en Anton Kroot. De kas 

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

kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Hubert 

Veeke en Hans van Oosterhout (o.v.b.) Reserve voor volgend jaar is 

Peter Zacht. 

 

4.Financieel verslag. 

De gemeente Waalwijk heeft verschillende bezuinigingsplannen 

opgesteld, waaronder het afschaffen van de jeugdsportsubsidie. Wij 

hebben hiertegen inmiddels bezwaar aangetekend bij de gemeente. 



Nieuwe leden zullen voortaan geen acceptgiro meer ontvangen om de 

contributie te betalen. Zij zullen zelf moeten zorgen voor tijdige 

betaling van de kwartaalcontributie. In 2010 hebben wij bij de 

gemeente Waalwijk een korting op de zaalhuur kunnen bedingen van 

25 %, omdat wij vonden dat wij naar verhouding teveel zaalhuur 

betaalden voor de sporthal Zidewinde. Of wij deze korting in de 

volgende jaren nog zullen krijgen is nog onzeker. Desiree Zacht 

vraagt wat er zoal onder representatie wordt verstaan. Piet Kievits 

beantwoordt deze vraag: Dit zijn bijvoorbeeld bloemen en speldjes 

voor jubilarissen, kraamcadeaus, etc. 

5. Bestuursverkiezingen. 

Carola van Wanrooij is aftredend en niet herkiesbaar. Onze 

voorzitter bedankt haar voor haar inzet in de afgelopen jaren. Er 

zijn op dit moment geen nieuwe bestuurskandidaten, waardoor de 

overige bestuursleden de taken van Carola voorlopig op zich zullen 

nemen. 

6. Huldiging jubilarissen. 

Fons Verhoeven is inmiddels al 25 jaar lid van onze vereniging. Onze 

voorzitter bedankt hem hiervoor met een bosje bloemen en spreekt 

de hoop uit dat hij nog vele jaren bij ons mag blijven badmintonnen. 

Aan Riet van Campen wordt ook een bosje bloemen overhandigd, 

onder dankzegging voor haar inzet in de kantine.  

 

7.Pauze. 



 

8. Judo. 

Het aantal leden bij onze judoafdeling is het afgelopen jaar 

toegenomen. Wij hebben tot op heden nog geen nieuwe judomat 

gekregen van de gemeente Waalwijk. Wij zullen nogmaals een 

verzoek indienen bij de gemeente om hiervoor in aanmerking te 

komen. Voor de jaarlijkse kennismakingslessen hebben zich al 12 

kinderen aangemeld. 

9. Tafeltennis. 

 Het aantal leden bij de tafeltennisafdeling blijft stabiel. 

10. Badminton,  jeugd. 

Elke donderdagavond wordt er tussen 18.30 en 20.30 in 2 groepen 

training gegeven aan onze jongste badmintonleden door Arjan van 

Herwijnen. In de 1e groep zitten momenteel 10 kinderen en in de 2e 

groep 3 kinderen. Voor de jaarlijkse kennismakingslessen hebben 

zich tot nu toe 7 kinderen opgegeven. 

11. Badminton, recreanten. 

De opkomst is meestal redelijk goed op donderdagavond. Wij zullen 

als bestuur alle mogelijkheden blijven benutten om nieuwe leden 

proberen te werven. 

12. Badminton, competitie. 

Alle competitiewedstrijden hebben wij het afgelopen seizoen op 

vrijdagavond laten spelen. Dus geen extra zaalhuur meer op 

zaterdagmorgen en het komt de gezelligheid op de vrijdagavond 

zeker ten goede. 



 

Het bestuur heeft wel graag dat de wedstrijduitslagen tijdig aan de 

NBB worden doorgegeven om zodoende een boete te vermijden. Wij 

zullen nogmaals bekijken of er goede alternatieven zijn voor de 

Yonex Mavis 300 shuttle. Deze is echter kwalitatief / prijstechnisch 

voor ons als vereniging nog steeds erg aantrekkelijk. 

13. Clubkampioenschappen. 

Piet Kievits zal de clubkampioenschappen voor onze tafeltennissers 

organiseren. De datum hiervan is nog niet bekend, maar zal in 

onderling overleg vastgesteld worden. Ad Verduijn zal samen met 

Patrick Blom een datum prikken voor de clubkampioenschappen judo. 

Deze zullen waarschijnlijk pas in juni 2010 gehouden worden i.v.m. de 

komende feestdagen en schoolvakanties. De afgelopen jaren hebben 

wij bij de badminton (senioren)  geen clubkampioenschappen meer 

gehouden omdat hier weinig tot geen animo voor was. Arjan van 

Herwijnen zal ook dit jaar weer informeren of hier animo voor is. Bij 

voldoende belangstelling zullen deze clubkampioenschappen zeer 

zeker weer gehouden gaan worden. 

14. Rondvraag. 

Er zijn geen schriftelijke vragen bij het bestuur binnengekomen voor 

de rondvraag. Desiree Zacht heeft geen clubblad per mail ontvangen. 

Arjan heeft ook geen emailadres en toestemming van Desiree 

ontvangen, zodat het clubblad daardoor ook niet per mail gestuurd 

kan worden. Als Desiree een emailadres aan Arjan zal doorgeven zal 

zij het clubblad voortaan ook via de mail ontvangen. 



 

15. Sluiting. 

Om 21.10 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de 

vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Jeugd en Recreanten 

Het aantal jeugdleden is iets toegenomen, we hebben nu 14 

jeugdleden in de eerste groep en nog steeds 3 in de tweede. Lindsey 

Klijn (een lid van de tweede groep) helpt sinds het najaar elke 

donderdagavond het eerste uur mee met het begeleiden van onze 

jongste badminton(n/st)ers. 

We hebben samen met BC Vitesse uit Waspik een vriendschappelijk 

toernooi georganiseerd, zodat hun en onze jeugd eens tegen andere 

kinderen kunnen spelen in de spanning van een échte wedstrijd. 

In het najaar van 2010 zijn zij bij ons geweest en in het voorjaar van 

2011 gaan wij bij hen op bezoek. 

 

Bij de recreanten op donderdag is de bezetting wisselend, de ene 

keer is het gezellig druk, de andere keer helaas iets minder. Alléén 

door allemaal zo vaak als mogelijk te komen houden we het clubgevoel 

hoog. Heb je vrienden of kennissen die ook nog wel een avondje 

sporten kunnen gebruiken, nodig ze uit en laat ze een paar keer mee 

spelen. We gaan proberen in 2011 weer een clubkampioenschap voor 

de senioren te organiseren, afgelopen jaar is het gelukt, dat moet 

nog een keer lukken! 

Arjan van Herwijnen 

 

Competitie 

 

Dit jaar 2010 gingen onze twee Herenteams weer met frisse moed 

van start! 

Team 1 met de harde kern: Harry, Udja, Hubert, Hannan, Henk en 

John van Zelst. 

Vooral de thuiswedstrijden levert het nodige spektakel op! 

Met grote inzet gaan ze telkens de baan op en het publiek dat 

aanwezig is kan genieten van hun kwaliteiten. 



Ze zijn altijd dol-enthousiast, soms meer dol dan enthousiast maar 

dat mag de pret niet drukken!!!!!! 

Helaas werden er op het eind een aantal cruciale wedstrijden niet tot 

een goed eind gebracht, door blessures waren er soms 4 vaste 

spelers niet aanwezig, maar toch een prima resultaat. 

Volgend jaar zullen ze zeker weer op hun oude niveau hun talenten 

laten zien. 

  

Team 2, met Andre, Stan, Ger, Fons en Walter van der Lee kende een 

zeer goede start, in de beginfase werden er volop overwinningen 

geboekt! 

Door prive-omstandigheden kon men de laatste wedstrijden niet met 

hun vaste spelers spelen, maar zeker hopen we dat ze volgend jaar 

meer meedoen!! 

Ze zorgen altijd dat onze vereniging meedoet in het 

badmintongebeuren! 

  

  

Hartelijk dank nog aan de spelers, die de laatste wedstrijden hebben 

meegedaan om toch te zorgen dat alle wedstrijden gespeeld zijn: 

  

Ger en Corry Versteeg,  

Samen met hun enorme ervaring, vroeger jaren het 1e team, het 

paradepaardje van Zidewinde destijds!! 

Zij leggen de tegenstander nog steeds volop in de luren!! 

  

Hans van Oosterhout, jazeker hij is speciaal meegereisd naar BCO op 

een woensdagavond, en zowel enkel als 2 dubbels meegedaan, wat 

hem prima afging. 

  

Hannan, zelfs 2 avonden. zowel naar BCO als naar Bever in de Rijen 

heeft hij daar zijn visitekaartje afgegeven! 

  

Harry, altijd kan men een beroep op hem doen: Een clubman pur sang! 

  



Cor Mayers en John van Zelst hebben ook hun steentje volop 

bijgedragen, hebben wel wat kou geleden bij het Health Center in 

Rijen en zeker voordat ze de shuttle te pakken hadden i.v.m. de 

kaarslichtverlichting in het trainingshalletje!! 

  

Arjan van Herwijnen, onze voorzitter gaat de laatste wedstrijd op 20 

februari mee, geweldig, men kan altijd op hem rekenen. 

Komt altijd zijn afspraken na en Zidewinde mag erg blij zijn dat we 

zo'n super voorzitter hebben!! 

 

Vele groeten. 

  

Anton Kroot 

Competitieleider ZSV Zidewinde  (lijder?!) 



 
 

 

 

 

 

Omdat vooraf al vast stond dat een kampioenschap wederom een 

zeer moeilijke kwestie zou worden, besloten Tham, Jeroen en Piet 

alles op alles te zetten om een gooi te doen naar het winnen van de 

beker. Geen raar idee, want Waalwijk 1 deed niet mee. 

De start was goed, want Smash 2 werd met 8 – 1 uitgeschakeld. 

De tweede ronde was moeilijker, maar met invaller Jan werd er toch 

met 6 – 3 gewonnen van Xtaversa. 

In de derde ronde kon Waalwijk 2 geen potten breken. Ze werden 

met 7 – 2 verslagen. 

In de finale moesten onze jongens het opnemen tegen Smash 1. 

In een spannend duel werd er verdiend gewonnen en kwam er een jaar 

lang een grote wisselbeker in de prijzenkast van Z.S.V. Zidewinde te 

staan. 

 

 

.  

Deze voorjaarscompetitie is voor ons eerste team erg voorspoedig 

verlopen. 

De eerste wedstrijd tegen concurrent Smash 1 leverde een klinkende 

overwinning op en tegen de gedoodverfde kampioen Waalwijk 1 werd 

met 5 – 5 gelijk gespeeld. Een geweldige opening van de voorjaars-

competitie. De wedstrijden daarna verliepen minder vlot. Dieptepunt 

was een pak voor de broek van 8 – 2  tegen Waalwijk 1. 

Maar in de laatste drie wedstrijden werden maar liefst 22 punten 

behaald. 

De competitie werd afgesloten met het respectabele puntenaantal 

van 61. Nog nooit haalde ons eerste team zoveel punten, maar weer 

werden ze geen kampioen, omdat Waalwijk 1 maar liefst 81 punten 

haalde. Een gemiddelde van ruim acht punten per wedstrijd. 

. 



 

 

 

Omdat er een aantal teams waren gestopt, moest er een nieuwe 

indeling voor de verschillende klassen van De WBRT komen. 

Het gevolg daarvan was dat de eerste klasse voortaan uit 7 teams 

ging bestaan. Dat betekende dat we twee extra wedstrijden moesten 

spelen; geen tien, maar twaalf wedstrijden. 

De competitiestart was niet zoals we gepland hadden, want de eerste 

wedstrijd tegen Smash 1 werd al met een verzet. 

Daarna volgden een aantal wedstrijden met wisselend resultaat. 

We wonnen met 7 – 3 van den Bolder 2, maar kwamen tegen NSF 1 

niet verder dan een gelijkspel. Tegen Waalwijk 2 werd een klinkende 

8 – 2 overwinning geboekt, maar tegen den Bolder 1 weer een 

gelijkspel. 

We wilden dit jaar echt meedoen voor het kampioenschap, omdat 

Waalwijk 1 gestopt was. Dit team stak er in elke competitie met kop 

en schouders bovenuit, was door andere teams niet te verslaan. 

Nu maakten zeker vier teamS aanspraak op de titel en juist tegen die 

teams behaalden we te weinig punten. 

Met nog één wedstrijd te gaan stond Smash met 71 punten bovenaan, 

gevolgd door d;n Bolder met 70 punten en wij stonden derde met 69 

punten. De laatste competitiewedstrijd moet Smash spelen tegen  

d’n Bolder. 

Wij wonnen onze laatste wedstrijd met 8 – 2. Er was weer hoop, maar 

na een telefoontje laat op de avond, bleek dat Smash, tegen de 

verwachting in, ook met 8 – 2 gewonnen had. 

Jammer, net weer geen kampioen. 

 

 

De trainingsavonden van onze tafeltennisafdeling worden gelukkig 

zeer goed bezocht. 

Van de negen actieve leden zijn er gemiddeld 6 aanwezig. 

 
 

 



 
 

 

 

  
1. Lars Blom 

2. Mariska Vos 

3. Stijn Nieuwenhuizen 

4. Karianne van Herwijnen 

5. Jaimy Donders 

 

1. Esmee van Os 

2. Carlijn van de Berg 

3. Marit Witteveen 

 

 

 

 

Hierboven de beste acht jeugd-lotenverkopers van onze vereniging, 

zij hebben als dank allemaal een leuke attentie ontvangen.  

Ook alle andere (jeugd)leden bedankt voor hun inzet bij de verkoop 

van de loten, bij elkaar hebben we bijna €1000,00 voor de vereniging 

opgehaald! 

 

Met vriendelijke groet, 

Z.S.V. Zidewinde 
 

 



 

 

 

Onze financiële zorgen liggen achter ons. Niet dat we ons nergens 

zorgen meer over hoeven te maken, want we zullen onze uitgaven 

goed in de gaten moeten houden. 

Zonder de korting van 25% op de zaalhuur van sporthal Zidewinde 

zouden we maar net rondgekomen zijn en zullen we in 2011  

€500,00 te kort komen. 

We hebben wel de schriftelijke toezegging van de gemeente dat 

badmintonverenigingen die geen gebruik maken van sporthal de 

Slagen in 2011 weer 25% korting op de zaalhuur krijgen. 

De gemeente Waalwijk gaat overigens dit jaar de zaalhuren met maar 

liefst 9% verhogen.  

Mede dankzij onze sponsoren is het ons gelukt om dit jaar een 

aanzienlijk bedrag over te houden. 

In het finacieel overzicht is te zien dat we meer contributie-

inkomsten hebben gehad dan begroot en dat ook sponsoring, Grote 

Clubactie en subsidie meer hebben opgebracht. 

Gegevens waar we heel blij mee zijn. 

Aan de uitgavenkant valt op dat we aan zaalhuur meer hebben 

uitgegeven dan begroot. Oorzaak daarvan is dat we de kosten van de 

zaalhuur van de Prins Willem-Alexanderschool over 2010 niet hebben 

meebegroot, maar wel betaald hebben. Verder hebben we bij de 

gemeente Waalwijk geen enkele huurachterstand. 

De post activiteiten is ook ruimschoots meer dan begroot. 

De oorzaak hiervan is dat er afgelopen jaar gelukkig weer een 

clubkampioenschap voor de badminton is gehouden en dat rekeningen 

van activiteiten eind 2009 te laat zijn ingeleverd, waardoor ze in 

2010 verwerkt zijn. 

 

 

 

Piet Kievits 

Penningmeester 
 



 

 

 

Email: 

Onze bestuursleden, trainers en de competitieleider zijn allemaal per 
email te bereiken. 

Kijk op de site en klik op de envelopjes om hen een email te sturen. 

Website: 

http://www.zsvzidewinde.nl 

Op onze website vind je de laatste foto's, onze sponsoren, ons clubblad 
en allerlei informatie. 

- heb je ideeën voor onze website, laat het ons weten! 

- op onze site staat ook al lang een gastenboek, kijk hier eens in en laat 
een berichtje achter. 

Twitter: 

http://twitter.com/zsvzidewinde 

Het laatste nieuws vind je op onze twitterpagina.  

- deze zie je nu ook op de voorpagina van onze website. 

- heb je zelf Twitter, maak gebruik van #zsvzidewinde als je daar iets 
over ‘tweet’. 

Hyves: 

http://www.hyves.nl/almanak/2201467/Vereniging/Z_S_V_Zidewinde Op 
onze hyves pagina vind je een aantal foto's, maar vind je vooral andere 
leden van onze vereniging, het staat je vrij om daar discussies te starten 
of teksten te plaatsen. 

Zit jezelf op hyves, voeg onze vereniging dan toe op je eigen pagina. 

Met sportieve groet, Arjan van Herwijnen 



 



 



 
 



 


