Z.S.V. ZIDEWINDE

DECEMBER 2020

Dagelijks bestuur

Website: www.zsvzidewinde.nl

Voorzitter

Arjan van Herwijnen
Maas 39

Secretaris

Henk Hoefnagel
Mesdaglaan 12

Penningmeester &
Ledenadministratie

Piet Kievits
Leeuwerik 29

Leden van bestuur
Vice-voorzitter

Desiree Zacht
Hogevaart 17

Badminton

Arjan van Herwijnen
Maas 39
Arjan van Herwijnen
Maas 39
Piet Kievits
Leeuwerik 29

Judo
Tafeltennis
Clubblad

Competitieleider Badminton

5172 CN Kaatsheuvel
0416-283245
arjan@zsvzidewinde.nl
5161 VB Sprang-Capelle
06-12368356
henk@zsvzidewinde.nl
5161 SH Sprang-Capelle
0416-276979
piet@zsvzidewinde.nl

5161 PL Sprang-Capelle
0416-560101
desiree@zsvzidewinde.nl
5172 CN Kaatsheuvel
0416-283245
5172 CN Kaatsheuvel
0416-283245
5161 SH Sprang-Capelle
0416-276979

Walter van der Lee
0416 - 880745

Contributie 2021 (per kwartaal)
Badminton

t/m 12 jaar
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Vanaf 18 jaar
65+
Badminton + tafeltennis
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€ 32,50 kwartaal begint.
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Locaties, trainers/begeleiders, speeltijden
Badminton
Sporthal Zidewinde
 A. v. Herwijnen

Julianalaan 3, Sprang-Capelle

0416-273627

van 18.30 uur tot 20.30 uur
van 20.30 uur tot 23.00 uur

jeugdgroep
recreanten

Vrijdagavond

van 20.00 uur tot 23.00 uur

Sporthal Mesdaglaan

Mesdaglaan 4, Sprang-Capelle

competitie/vrije
training
0416-274511

Sporthal Zidewinde

van 17.30 uur tot 18.30 uur
van 18.30 uur tot 19.30 uur
van 19.30 uur tot 20.30 uur
Julianalaan 3, Sprang-Capelle

groep 1
groep 2
groep 3
0416-273627

Donderdagavond

van 20.30 uur tot 23.00 uur

283245 Donderdagavond

Judo

 P. Blom
06-15427867 Vrijdagavond
patrick@zsvzidewinde.nl
Tafeltennis
 P. Kievits

0416-276979

Beste Zidewinders,
Aan het eind van dit rare, bijzondere, soms angstige jaar willen we toch een
kerstkrant laten verschijnen.
Door het coronavirus hebben, zeker onze seniorleden, het afgelopen jaar heel
weinig kunnen sporten.
Door de recente lockdown komen daar, voorlopig, weer minstens 5 weken bij en
we weten nog helemaal niet hoe het na 19 januari gaat lopen.
Dit betekent dat de nieuwjaarsreceptie voor 2021 niet door kan gaan.
We mogen tot die tijd geen gebruik maken van de sporthallen, dus geen judo,
badminton en tafeltennis.
Dat ervaren we allemaal als heel vervelend, maar, willen we het virus onder
controle krijgen, zullen we dat toch samen moeten doen en de regels van het
landsbestuur moeten volgen.
Via de mail proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de
recente ontwikkelingen.
Gelukkig is er het vooruitzicht dat we in de loop van 2021 gevaccineerd kunnen
worden en we weer volop kunnen gaan genieten van onze zo geliefde sporten.

Dit jaar moesten we de jaarvergadering naar een later tijdstip verschuiven.
Gelukkig hebben we die in oktober toch nog kunnen houden.
Tijdens deze jaarvergadering hebben we afscheid genomen van medeoprichter
en nog steeds bestuurslid van onze vereniging; Ad Verduijn.
Na 53 jaar heeft Ad besloten het bestuurswerk neer te leggen. Vooral fysieke
beperkingen speelden hierbij een rol.
Langs deze weg willen we Ad nogmaals bedanken voor het vele werk dat hij al
die jaren voor onze judoafdeling heeft gedaan.
Dezelfde avond mochten we een nieuw bestuurslid verwelkomen: Desiree Zacht.
Desiree is al meer dan 30 jaar lid van onze vereniging en wilde zich heel graag
extra gaan inzetten.
We wensen Desiree daarbij veel succes toe.

Ondanks alle Coronaproblemen is het ons toch gelukt om halverwege het jaar in
gesprek te komen met de wethouder van Sportzaken van de gemeente Waalwijk.
Zoals jullie waarschijnlijk weten, wordt de zaal waarin de judolessen gegeven
worden, sinds de zomer van 2019 niet meer verhuurd door de Koningsschool.
De zaal is teruggegaan naar de rechtmatige eigenaar: de gemeente Waalwijk.
Op zich heel normaal en wij verwachtten ook dat de huur ook op de normale
oude prijs zou blijven.
Tot onze verrassing bleek de huurprijs vanaf september 2019 ineens 60% hoger
te zijn.
Jullie begrijpen dat we het hier niet mee akkoord gingen en hebben meteen een
gesprek met de verantwoordelijke wethouder aangevraagd.
Na herhaaldelijk aandringen, lukte het ons tenslotte om in de zomer van 2020 in
gesprek te gaan met de heer v.d. Hoven.
Dat gesprek verliep niet vlotjes, was soms zelfs een beetje kribbig.
Toen we uiteindelijk de wethouder met schriftelijke bewijzen overtuigd hadden
dat we werkelijk 60% meer huur moesten gaan betalen ging hij overstag.
Er werd besloten om in twee jaar een getrapte huurverhoging in te voeren.
We gaan dus in het najaar van 2021 pas de volledige huur voor die zaal betalen.
Wij wensen jullie allen, ondanks alles, fijne feestdagen en een voorspoedig maar
vooral gezond 2021 toe

Bestuur Z.S.V. Zidewinde.
_________________________________

Gehouden op woensdag 7 oktober 2020.
Aanwezig
:
7 leden en 4 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving :
Walter v.d. Lee, Jurgen van Elderen en
Rien v.d. Vis.
Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.05 uur de vergadering.
1. Opening.
Arjan van Herwijnen heet iedereen van harte welkom op deze “uitgestelde”
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. Zij zijn beiden
niet aanwezig op deze ALV, maar de kas is door hen wel keurig in orde bevonden.
De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Hubert Veeke en
Walter v.d. Lee.
Reserve voor volgend jaar zal Twan van Oosterhout zijn.
4. Financieel verslag.
Afgelopen jaar (2019/2020) is er een positief financieel resultaat. Mede door
een uitkering van Stichting Sydewende van € 1.600,--. In 2021 zal dat
waarschijnlijk ook zo zijn, door het feit dat wij vanaf maart 2020 t/m augustus
2020 geen zaalhuur hebben betaald i.v.m. de verplichte sluiting van de
gemeentelijke sportaccommodaties.
Enkele leden hebben zelfs de contributie van het 3e kwartaal betaald als
sponsoring.

Met de gemeente Waalwijk is er na langdurig overleg een regeling getroffen
over de zaalhuur van de sporthal (judo) aan de Mesdaglaan te Sprang-Capelle.
De huurverhoging die wij per september 2019 zouden moeten betalen zal nu in
stappen verhoogd worden. Over de periode september 2019 t/m augustus 2020
krijgen wij een korting van 50 %. De zaalhuur zal over deze periode ongeveer
€ 8,-- per uur bedragen en over de periode september 2020 t/m augustus 2021
± € 12,-- per uur. Dit is een korting van 25 %. Vanaf september 2021 zullen wij
de normale huur gaan betalen van € 16,-- per uur.
5. Bestuursverkiezingen.
Arjan van Herwijnen en Henk Hoefnagel zijn aftredend en herkiesbaar.
Ad Verduijn is aftredend en niet herkiesbaar. Hij is sinds 1967 lid van het
bestuur en geeft te kennen wegens gezondheidsproblemen zich niet herkiesbaar
te willen stellen.
Wij bedanken Ad voor al zijn inzet en voor al die jaren dat hij zich heeft
ingezet voor Z.S.V. Zidewinde.
Desiree Zacht heeft zich beschikbaar gesteld als nieuw lid van het bestuur.
Hier zijn geen bezwaren tegen en wij heten dan ook van harte welkom als nieuw
bestuurslid.
6. Huldiging jubilarissen.
Jurgen van Elderen is 15 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde. Omdat Jurgen niet
aanwezig is op deze ALV zullen wij hem hiermee op een later tijdstip
feliciteren.
Hubert Veeke en Twan van Oosterhout zijn beiden 25 jaar lid van Z.S.V.
Zidewinde.
Cor Maijers en Arjan van Herwijnen zijn zelfs beiden al 40 jaar lid van Z.S.V.
Zidewinde.
Deze 4 leden worden voor hun jarenlange lidmaatschap gefeliciteerd en bedankt
met een mooie bos bloemen.
7. Pauze.
8. Judo.
Het ledenaantal blijft stabiel waardoor
alle groepen redelijk tot goed bezet zijn.

9. Tafeltennis.
Deze afdeling van onze vereniging heeft nog steeds 6 leden. Nieuwe leden zijn
uiteraard van harte welkom.
10. Badminton, jeugd.
De afgelopen periode heeft een aantal jeugdleden hun lidmaatschap beëindigd
maar zijn er ook weer een aantal nieuwe jeugdleden lid geworden waardoor het
ledenaantal stabiel is gebleven.
11. Badminton, recreanten.
Op donderdagavond is de bezetting nog altijd hetzelfde.
12. Badminton, competitie.
Wij spelen nog met 1 herenteam competitie op vrijdagavond.
De bezetting op vrijdagavond laat nog steeds te wensen over waardoor wij
serieus de mogelijkheid gaan bekijken om deze vrijdagavond af te stoten voor in
ieder geval de trainingsavonden.
Wij zullen contact zoeken met de gemeente Waalwijk en de NBB om te bekijken
of wij alleen de zaal kunnen huren op vrijdagavond voor het spelen van de
competitiewedstrijden.
De leden die op vrijdagavond normaal vrij spelen zullen dan op donderdagavond
terecht kunnen.
13. Clubkampioenschappen.
Er zullen dit jaar geen clubkampioenschappen gehouden worden.
14. Rondvraag.
Enkele leden geven aan dat er een beheerder is die wel eens problemen maakt
over het gebruik van de voorste 3/8 zaal. Met Ewout Kievits zijn hier afspraken
over gemaakt en wij zullen nogmaals contact opnemen met hem dat wij de
toezegging hebben ook het voorste 3/8 zaaldeel mogen gebruiken, mits de zaal
verder niet is bezet door andere gebruikers.
Ina Chabot vraagt of er ook een ledenlijst is voor rustende leden. De
mogelijkheid bestaat binnen onze vereniging om rustend lid te worden.

Piet heeft een mail gehad van de gemeente Waalwijk omtrent op- of
aanmerkingen over sporthal Zidewinde.
De volgende op- of aanmerking zal piet doorgeven aan de gemeente:
- Alle deuren hebben niet een uniforme kleur waardoor het lijkt of het
schilderwerk nog niet is
afgerond.
- Er is achterstallig onderhoud aan attributen die in de sporthal aanwezig zijn.
- De douchekoppen mogen een keer ontkalkt worden.
15. Sluiting.
Om 21.15 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de Algemene
Ledenvergadering 2020 van Z.S.V. Zidewinde.

Hoe kom ik de lockdown door?
Om toch nog een beetje in judo/jiujitsu sfeer te blijven heeft Judo Bond
Nederland een aantal leuke thuisactiviteiten opgezet.
Hierbij een overzicht met linkjes naar de pagina met meer uitleg:
- JBN Winterboek
Voor alle jeugdige budoka's heeft Judo Bond Nederland een speciaal
winterboek ontwikkeld. Een boek vol puzzels, kleurplaten, spelletjes en
meer.
Print hem nu snel uit en speel mee!
- JudoFit Kids Golden league
Ben je jonger dan 14-jaar en gek op judo dan is de JudoFit Kids Golden
League iets voor jou.
De Internationale Judo Federatie heeft het gloednieuwe JudoFit Kids
Golden League geïntroduceerd en jij kunt er deel van uitmaken.
- Online quiz
Op maandag 21 december om 19.30 uur zorgen TeamNL judoka's Natascha
Ausma en Hilde Jager voor top entertainment.
Zij gaan namelijk een online quiz presenteren.

Met vriendelijke sportgroet,
Rob - Patrick
Bram - Gertjan – Marcel

Competitie:
Seizoen 2020 – 2021.
Wat een kutseizoen. En eigenlijk kan ik het hier wel bij laten…………
Maar dat mocht niet van Piet
. Dat zou een te kort verslag zijn.
Helaas hadden wij geen mix team dit jaar.
Mannen waren en wilden wel, ook 1 vrouw, maar er was geen 2 en/of 3de vrouw,
die competitie wilde spelen. Erg vervelend voor die wel wilden.
Zonde zelfs.
Het heren team was wel weer compleet. Wel wat pijntjes hier en daar.
Dat zou ook weleens de leeftijd kunnen zijn….. denk ik.
Wij zijn niet echt vol getraind aan de competitie begonnen in september.
Ja, wij mochten zelfs competitie spelen. Dus gewoon gestart, geroutineerd als
wij zijn.
Eerst maar tegen Driespoor uit gespeeld. Dat was onmiddellijk wel een eindje
rijden. Je ziet wat van Nederland.
Dit was een nieuwe tegenstander voor ons en dus onbekend. Mooie partijen
gespeeld en de punten gedeeld. Het was wel even knokken, met toch een heel
klein beetje een derde helft.
Daarna kwamen de oudjes van Oosterhout bij ons om bezoek.
Business als usually…. 4-4 met veel spanning.
Volgens een teamgenoot is het beter om de volgende keer meteen deze stand in
te vullen en meteen naar de kantine te gaan.
Het anders altijd gezellige Oosterhoutse team, was nu toch wel iets
terughoudender dan anders. Onder de omstandigheden, kan je hun besluit alleen
maar respecteren.
Dus wij hebben zelf dan maar wat te drinken genomen.
De volgende wedstrijd was tegen Tilburg. Ook een onbekende tegenstander. Dit
bleken 4 jonge gasten te zijn, die veel inzet hadden.
Gelukkig voor ons, sloeg de weegschaal door naar onze routine. De jongens
vonden het wel tof om tegen ons te spelen en hadden wel respect voor die
oudjes.

Dan zou voor ons een maand vrij van competitie zijn. Het wordt dan oktober.
En dan gaat het allemaal verkeerd en mag er niet meer gespeeld worden.
Dat is nu dus nog steeds zo. De reden is duidelijk.
Het allerbelangrijkste is, dat het onbekend is hoe dit competitieseizoen
afgesloten gaat worden. Er zouden nu al veel wedstrijden verzet zijn.
Het zal lastig zijn om die allemaal in te halen. De bond heeft hier nog geen
uitspraken over gedaan. Men kan, denk ik, ook niet anders, dan januari
afwachten.
Wij zullen het wel horen hoe het verder zal gaan.
Maar er is een tussenstand en die kunnen wij laten zien. Ondanks dat er nog
maar weinig wedstrijden zijn gespeeld, geeft het, naar mijn mening, wel een
goede weerspiegeling van de sterkte van de teams. Het is uiteraard niet de
eindstand. En wie weet komen er nog wedstrijden bij.

Laten wij hopen dat er nog wat wedstrijden gespeeld kunnen gaan worden.
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.

Het bestuur wenst jullie,
ondanks alles, allen fijne
feestdagen en een sportief
en gezond 2021 toe.

Zo aan het eind van het kalenderjaar 2020 blikken we terug op een heel
bijzonder jaar, dat in grote mate bepaald werd door corona. We hebben in de
afgelopen maanden vele verhalen gehoord en gedeeld.
Soms ontroerend, soms verdrietig, soms blij. Verhalen van verlangen, gemis,
waardering en bewustwording. Een groeiend bewustzijn op datgene wat er ten
diepste toe doet. Het menselijk contact, er zijn voor elkaar, elkaar zien.
Op 12 maart kwam het bericht dat de hele vereniging heeft besloten, tot nader
bericht, niet te sporten. Dus ook de tafeltennissers hebben een verplichte stop
ingevoerd. En “dat tot nader bericht” werd dus tot na de zomervakantie.
Op vrijdag 28 augustus waren we er weer en werd er weer gedubbeld (op 1½meter)…. Iedereen vond het weer fijn om tegen het balletje te slaan. En die
spierpijn (omdat we een tijd niet gespeeld hadden)… dat viel wel mee. Of was
het nou spierpijn in de pols, tsja... dat kon ook van het heffen van het bierglas
zijn in een proost op een goede gezondheid.
Het was wel wennen dat er geen badmintonners waren, behalve dan die keren
dat er een competitiewedstrijd van heren 1 op het programma stond. Vanaf
begin oktober (toen we in de 2e corona-golf kwamen) mocht er eigenlijk alleen
geënkeld worden…. Een paar weken hebben Twan en Henk dat gedaan en werden
er op een avond wel 25 tot 30 sets (of zijn het nou games) gespeeld. Meestal
was de eindstand ongeveer gelijk….
Op 6 november speelden we echt (voorlopig) voor het laatst… wat bleek die
middag/avond publiceerde de gemeente eigen richtlijnen dat sporten voor
volwassenen niet (meer) mogelijk was…

Half november is besloten om ook de huur op vrijdag op te schorten. Wel
kunnen we op donderdag (vroeg in de avond) een balletje slaan, maar dat kwam
de meesten eigenlijk niet uit. Dus noodgedwongen weer in tafeltennisquarantaine… Het is even niet anders. Of zal ik toch maar weer gaan
badmintonnen? Mwah… da’s niet zo goed voor mijn knieën…..toch maar wachten
dan… .
Wij wensen jullie allen mooie kerstdagen en een goed en gezond 2021. Tot in
2021: We will meet again.

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: het sporten breekt weer aan.

Hartelijk groet, Henk (mede namens de andere tafeltennissers: Co, Jan, Piet,
Rien en Twan).

De Grote Clubactie zit er weer op. We hebben helaas minder loten verkocht dan
vorig jaar.
De belangrijkste reden daarvoor is natuurlijk de Coronapandemie.
Ondanks het virus zijn er gelukkig toch loten verkocht.
Het totale bedrag dat onze vereniging verkocht heeft is € 377.
Natuurlijk willen we de leden die
loten verkocht hebben hartelijk
bedanken voor hun inzet! Want
ondanks de mindere verkoop
hebben jullie toch heel erg jullie
best gedaan

Met sportieve groet,
Piet Kievits

Dames – , heren- en kinderkapsalon
Raadhuisplein 9
5161 CG Sprang-Capelle

Tel. (0416)282055
www.kapsalonlookz.nl

