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Agenda Algemene ledenvergadering TTV Shot d.d. 31 maart 2022 
 

1. Opening en Mededelingen 
 

2. Jaarverslag 2021 
 

3. Financieel jaarverslag 2021 
a. bespreking/discussie 
b. verslag kascontrolecommissie 
c. decharge penningmeester 
d. benoeming kascontrolecommissie 

 
4. Bestuursbenoemingen 

a. Periodiek aftredend dit jaar is de penningmeester. Erik Simons, onze huidige 
penningmeester, heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herverkiezing. Het 
bestuur stelt voor om Erik Simons wederom te kiezen als bestuurslid van Shot. 

b. Roland Mumm, secretaris en coördinator gebouwbeheer, heeft aangegeven 
zijn bestuursfunctie te willen beëindigen. Het bestuur heeft op het moment 
van het verzenden van deze stukken nog geen vervanger gevonden.  

 
Voor beide functies geldt, dat stemgerechtigde leden kandidaten kunnen stellen. Kan-
didaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aange-
meld te worden, te ondertekenen door tenminste vijf stemgerechtigde leden en dient 
vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende 
kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. 
 

5. Pauze 
 

6. Begroting 2022 
 

7. Voortgang WBTR 
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 
 
 
Aftreedrooster Bestuur Shot: 
Voorzitter, aftredend in 2023 
Penningmeester, aftredend in 2022 
Secretaris, aftredend in 2024 
Technische zaken, aftredend 2023 
Algemene Zaken, aftredend in 2024 
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Notulen ALV TTV SHOT verduurzaming en financiën 2021 d.d. 16 juni 
2021 
 
Aanwezig (16) 
Jan Ploeg (JP, VZ), Erik Simons (ES), Roland Mumm (RM, notulist), Ric de Vos (RdV), Johan van 
der Pol (JvdP), Steef Lips (SL), Els Otma (EO), Marcel Kop (MK), Wim van Breenen (WvB), Sytse 
Koopmans (SK), Louis Bouten (LB), André Snoek (AS), Frans Lambi (FL), Helma Drost (HD), 
Narda Tiebosch (NT), John Peters (JP) 
 
Afgemeld (3) 
Aad Termorshuizen, Joop van Raaij, Johan Frederiks 
 
1. Opening en mededelingen 

• JP opent de ALV om 20.05 uur.  
• JP licht toe dat dit een speciale ALV is, waar de agendapunten de jaarrekening en be-

groting als ook de toelichting van de verduurzamingsplannen zijn. We plannen om op 
15 juli de reguliere ALV te houden.  

• JP legt verder uit dat leden de gelegenheid hebben gehad om vragen over de ver-
stuurde stukken via de mail te stellen. Het bestuur had van een drietal leden vragen 
ontvangen. Deze vragen (en antwoorden) zijn als bijlage 3 opgenomen.  

• Op een voorstel van LB herdenken we ons lid Boudewijn van Oosten die op 2 februari 
2021 is overleden met een stilte moment.  

• Tijdens de vergadering worden we via de telefoon erover geïnformeerd dat voormalig 
lid Henk Jansen op 14 juni is overleden. Het bestuur gaat een rouwkaart sturen.  

 
2. Jaarrekening TTV Shot 2020 

• Naast de vragen die via mail zijn gestuurd en reeds beantwoord zijn, zijn er geen vra-
gen vanuit de leden over de jaarrekening. 

• JP licht de algemene financiële situatie van Shot toe.  
• SL merkt op dat er enkele kleine fouten zijn in de jaarrekening. Deze worden gecorri-

geerd in het uiteindelijke verslag. 
• Verslag van de kascontrolecommissie 
• SK geeft namens de kascontrolecommissie een toelichting over de resultaten van de 

kascontrole. 
• De kascontrolecommissie stelt vast dat de financiële documenten door de penning-

meester uitstekend op orde zijn gehouden.  
• De kascontrolecommissie geeft daarom advies aan de ALV om de penningmeester en 

het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2020.  
• De ALV verleent decharge aan het bestuur voor het boekjaar 2020 en stelt de jaarver-

slag en jaarrekening vast. 
• De ALV dechargeert het bestuur van zijn beleid in 2020.  

 
3. Begroting  
• SL heeft een vraag over een aantal activiteiten dat gepland is in het kader van de sponso-

ring door Jan Linders. JP legt uit dat alle inkomsten die genereerd worden als opbrengsten 
meegeteld worden en daardoor voor de verdubbeling in aanmerking komen.  

• SL vraagt wat de achtergrond is om de deelnemers van de OldStars groep gratis koffie te 
schenken. JP legt uit dat het concept van de OldStars is om beweging van ouderen te 
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stimuleren en de sociale activiteiten te bevorderen. Ook is OldStars een speciaal pro-
gramma waar bepaalde voorwaarden aan vastzitten om de support te ontvangen. We be-
slissen om dit goed te communiceren.  

• De ALV stelt de begroting van 2021 zoals voorgesteld vast.  
 
4. Verduurzaming  

• Erik licht de achtergrond van de plannen om de verduurzamen toe. Het bestuur stelt 
voor om een investering zoals onder 6.3.1 (bladzijde 17) van het op 25 mei 2021 naar 
alle leden toegestuurde verduurzamingsdocument vermeld te doen.  

• JP vertelt dat hij nog samen met WvB in een sporthal is geweest waar LED buizen op 
een vergelijkbaar manier zijn geplaatst. De hoofdconclusie was dat het interessant was 
om gezien te hebben, maar de situatie daar toch dusdanig anders was dat het niet echt 
met onze zaal te vergelijken was.  

• Frans vraagt of er nog naar een worstcase situatie is gekeken. JP legt uit dat er, naast 
de mogelijkheid om extra lichtbakken op te hangen (waarvoor een potje geld is gere-
serveerd) geen speciaal scenario hiervoor is uitgewerkt.   

• De ALV stemt ervoor om het voorstel om zonnepanelen en LED-verlichting te plaatsen.  
 
5. Sluiting 
JP sluit de vergadering om 21.05 uur.  
 

Bijlage bij de notulen van de ALV 16 juni 2021, de van tevoren gestelde vragen en ant-
woorden: zie pagina 50 e.v. 
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Notulen jaarlijkse ALV TTV Shot d.d. 15 juli 2021 
 
Aanwezig 
Jan Ploeg (VZ), Erik Simons, Roland Mumm (not.), Johan Frederiks, Ric de Vos, Wim van Bree-
nen, Johan van der Pol, Sytse Koopmans, Louis Bouten, Joop van Raai, Marcel Kop (vanaf 
19.40uur), André Snoek (vanaf 19.55 uur), Louis Hogenhout (vanaf 20.00 uur), Lukas van Ger-
ven (vanaf 20.00 uur), Henk Nijveld (vanaf 20.05 uur), Wilco van der Top (vanaf 20.11uur)  
 
Afgemeld 
Els Otma, Anneke Rot, Frans Lambi, Steef Lips, Aad Termorshuizen 
 

1. Opening 
• Jan opent de vergadering om 19.31 uur 
• Jan deelt mee dat het bestuur namens Shot en kaart naar het onlangs overleden lid Henk 

Jansen heeft gestuurd en de ALV houdt ter herdenking een moment stilte.  
• Jan legt uit dat leden de gelegenheid hebben gehad om vragen over de verstuurde stukken 

via de mail te stellen. Het bestuur had van één lid vragen ontvangen. Deze vragen zijn door 
het bestuur beantwoord en op 9 juli naar alle leden verstuurd.  
 

2. Notulen van jaarlijkse ALV 1 juli 2020 en speciale ALV 22 januari 2021 
• De notulen van beide ALV’s worden zonder opmerkingen vastgesteld. 

 
3. Algemeen Jaarverslag 2020 
• Het bestuur heeft de vragen van Joop van Raaij, die van tevoren gestuurd waren, beant-

woord en Joop was akkoord met de antwoorden.  
• Het jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 

 
4. Bestuursverkiezing  
• De bestuursleden Ric de Vos (algemene zaken) en Roland Mumm (secretaris) zijn periodiek 

aftredend. Beide bestuursleden zijn herkiesbaar  
• Ric de Vos wordt als bestuurslid “algemene zaken” en Roland Mumm als “secretaris” door 

de ALV herkozen. 
 

5. Benoeming kascommissie 
• De samenstelling van de kascontrolecommissie wordt als volgt vastgesteld: Helma Drost 

(voorzitter), Anneke Smidt, Aad Termorshuizen (1e reserve) en Johan van de Pol (2e re-
serve).  

 
6. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
• Ric geeft toelichting over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die 

op 1 juli 2021 ingang zal vinden. Deze WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van ver-
enigingen en stichtingen te verbeteren, om zo mogelijke incidenten te voorkomen, zoals 
financiële malversaties.  

• Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stich-
ting voorop te stellen: als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, of niet goed in de 
statuten is vastgelegd hoe de vereniging het voorkómen van dergelijke malversaties heeft 
geregeld, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk worden gesteld, in som-
mige gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk. De huidige bestuursaansprakelijkheids-



 9 

verzekering (BAV) van de NTTB dekt geen risico’s af die het gevolg zijn van niet voldoen 
aan de WBTR, dus ook voor deze BAV moet het allemaal goed geregeld zijn.  

• Een vereniging heeft 5 jaar de tijd om de nieuwe statuten vast te leggen bij een notaris. 
• De NTTB heeft een speciaal stappenplan opgesteld, bestaande uit 10 stappen die kunnen 

worden besproken en vergeleken met de huidige statuten en, indien nodig, aangepakt om 
als vereniging aan de wet te kunnen voldoen. Ric de Vos heeft Shot op 2 april 2021 aange-
meld voor dit NTTB-stappenplan (120 euro).  

• De kosten om t.z.t. onze statuten notarieel aan te passen naar deze WBTR-regels zullen 
tussen de 1,500 en 2,000 Euro bedragen. Voorgesteld wordt deze notariskosten te reser-
veren voor 2022; de ALV gaat hiermee akkoord. 

 
7. Presentatie en toelichting jaarkalender 2021 TTV Shot 
• Jan deelt aan de leden een print van de Shot kalender uit en geeft een overzicht over de 

geplande activiteiten. 
• Joop vertelt dat Bettine Vriesekoop op 4 november de openingsworkshop voor OldStars 

gaat geven.  
 
8. Rondvraag 
• Wim vraagt om hem te informeren als leden een slaapplaats kunnen aanbieden voor de 

spelers voor Bad Hamm rondom het Top20 toernooi.  
• Joop vraagt of we vanuit Shot een bepaald beleid gaan opzetten omtrent mensen die wel 

of niet gevaccineerd zijn. Als Shot mogen we (nog) niet vragen of iemand gevaccineerd is. 
Als Shot hebben wij ons altijd aan de door de overheid en bonden gemaakte regels gehou-
den en gaan dit ook in de toekomst doen.  

 
9. Sluiting 
• Jan sluit de vergadering om 20.26 uur.  
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1 Algemeen Jaarverslag 
 
1.1 Inleiding en leeswijzer 
Het Algemeen Jaarverslag 2021 omvat de gebeurtenissen die zich in de loop van het verslag-
jaar binnen de vereniging hebben voorgedaan.  
 
In het verslag worden de activiteiten per aandachtsgebied weergegeven. Na het bestuur en 
algemene zaken (H2), komen achtereenvolgens aan de orde: technische zaken (H3), sociale 
activiteiten (H4) en beheer (H5). De organisatiestructuur van Shot wordt, inclusief de samen-
stelling van het bestuur en de samenstelling van de diverse (sub-)commissies, beschreven in 
hoofdstuk 6. Hoofdstukken 7 t/m 10 bevatten de financiële verslaglegging over 2021, waarna 
in hoofdstuk 11 de (voorgestelde) begroting voor 2022 en het meerjarenbeeld (2023 en 2024) 
is opgenomen. In bijlage 1 een uitgebreid verslag van OldStars. In bijlage 2 wordt de stand van 
zaken en de begroting 2022 voor het Bos/Brisck fonds gepresenteerd.  
 
1.2 Shot in het tweede Corona-jaar 
Hadden we in de zomer van 2020 nog even de hoop dat het na één lockdown over zou zijn 
met zware maatregelen als gevolg van het virus, nog voor de start van het verslagjaar 2021, 
wisten we dat dit ijdele hoop was. Shot ging vlak voor de start 2021 dicht en het verslagjaar 
begint dan ook met een leeg, koud en gesloten clubgebouw. 
 
In het begin van het jaar werden we ook geconfronteerd met de meest extreme impact van 
het virus. Op 2 februari overlijdt ons lid Boudewijn van Oosten aan de gevolgen van Corona. 
We hebben op een aantal momenten stil gestaan bij dit droevige nieuws.  
 
Om het contact met de leden in deze tweede lockdown-periode te behouden hebben we een 
aantal online ledenbijeenkomsten georganiseerd. Dat was leuk en nuttig, maar online contact 
is toch anders dan aan de bar bij Shot, onder genot van een paar pinda’s en een drankje, te 
praten met je clubvrienden.  
 
Toch was ons clubgebouw in maart nog even in gebruik. Op 17 maart diende Shot als stembu-
reau voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit was 
de eerste keer, maar het zal vast vervolg krijgen.   
 
De lockdown, waarin we in januari het jaar startten, duurde nog langer dan de eerste lock-
down in 2020. Tot half mei moesten we wachten voordat er weer in de zaal gesport mocht 
worden. Gelukkig konden de echte diehards al vanaf medio maart weer “op de parkeerplaats” 
een balletje slaan.  
 
Gedurende de zomermaanden was Shot dus weer open. De opkomst tijdens de speelavonden 
moest even op gang komen, maar na de zomervakanties was het weer gezellig druk. Helaas 
werd al snel in het najaar duidelijk dat, ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne, het virus 
zich nog niet gewonnen gaf. De maatregelen werden al snel weer strenger en uiteindelijk was 
Shot ook aan het eind van dit verslagjaar in lockdown.  
 
De vereniging heeft inmiddels een groot scala aan corona-maatregelen leren kennen: 

• tafeltennis op 1,5 meter afstand; 
• reserveringsplicht; 
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• gezondheidscheck; 
• hygiëne-maatregelen zoals handen desinfecteren, balletjes en tafels reinigen, gesloten 

douches; 
• mondkapjesplicht; 
• corona-toegangsbewijs; 
• gesloten bar; 
• bar open, maar als afhaalpunt; 
• verbod op wedstrijden; 
• verbod op dubbelspelen; 
• verbod op tafelhelft wisselen; 
• gehele lockdown; 
• buiten-tafeltennis; 
• avondlockdown en overdag spelen. 

 
De loyaliteit van de leden aan onze vereniging is ook in dit tweede corona-jaar erg groot ge-
bleken. Het bestuur is de leden daarvoor erg dankbaar. Het aantal leden dat wegens de co-
rona-lockdowns en de corona-maatregelen het lidmaatschap heeft opgezegd, is tot minimum 
beperkt gebleven. 
 
1.3 Ondanks lockdowns veel activiteiten 
Wie nu denkt dat met de vorige paragraaf het jaar wel mooi is samengevat en dit jaarverslag 
beperkt blijft tot een beperkt aantal pagina’s, heeft het mis.  
We hebben met elkaar (leden, vrijwilligers en bestuur), ondanks de vreemde situatie waarin 
we zaten, toch nog best veel mooie activiteiten mogen beleven.  
 

• Shot heeft als stembureau gediend in maart. 
• Vlak voor Pasen zijn er Paasbroden verkocht bij Jan Linders Supermarkt waarvan 1 euro 

per verkocht paasbrood naar Shot ging. 
• In het voorjaar heeft de verduurzamingswerkgroep hard gewerkt, zodat we tijdens een 

ALV in juni konden besluiten tot het vervangen van onze verlichting en de aanschaf 
van zonnepanelen. 

• Een ladder-competitie van juli t/m september, gewonnen door Johan van de Pol. 
• De gewoonlijke ALV in maart hebben we verplaatst naar 15 juli. 
• In juli het verschijnen van de eerste Shot Nieuwsbrief in een nieuw jasje. 
• Op 19 en 20 juli is de verlichting in de speelzaal vervangen door LED-verlichting. 
• Op 20 augustus zijn er 25 zonnepanelen geplaatst op het dak van Shot. 
• 24 augustus heeft bij Shot het internationale treffen tussen Bad Hamm (D), Metz (F) 

en TOGB (NL) plaatsgevonden, onder de naam AFS-cup. 
• Een week later, eind augustus, de tweede editie van de Top-20. Weer bij de korfbal-

vereniging en dit jaar onder de naam Shutters Inc. Top-20. En dit jaar met Trinko Keen 
als deelnemer in Shot-tenue. 

• In de eerste weken van september werd gestreden om de clubkampioenschappen. 
Met als winnaars Sietse Hoekstra (b-senioren) en Hans van Geffen (a-senioren). 

• Half september werd er dan toch een najaarscompetitie opgestart. 
• Deelname aan de SAM-olympiade op 16 september. 
• Een hardbat-noppentoernooi, gehouden op 7 oktober, gewonnen door Johan van de 

Pol. 
• Een doenersdag in oktober. 
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• Twee middagen eind oktober met een tafeltennistafel bij Jan Linders reclame gemaakt 
voor OldStars 

• De start van OldStars op 4 november. 
• De extra maandagmiddagopening vanaf begin november. 
• Het vieren van het uitgestelde (uit 2020) en vervolgens tot Shot-diner ingekorte jubi-

leum-shot-feest op 13 november. 
• Het uitbreiden van de Shot Ere Galerij met Helma Drost als lid van Verdienste. 
• De traditionele rubber en batjes testavond op 23 november. 
• Extra middagopeningen en Shot zelfs open op zondagochtend tijdens de avond lock-

down. 
• De promotie/degradatiewedstrijden (eredivisie/eerste divisie) tussen Scylla en Westa.  

 
En naast deze sportieve, sociale activiteiten werd, ook tijdens lockdowns, 

• Het gebouw onderhouden. 
• De tuin aangeharkt en de bloemetjes begoten. 
• De schoonmaak gedaan. 
• De bar gecoördineerd. 
• De inkoop gedaan. 
• Sponsoren benaderd. 

 
In het vervolg van dit jaarverslag meer informatie over bovengenoemde activiteiten. Dus toch 
geen kort en dun jaarverslag. 
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2 Bestuur en Algemene Zaken 
 
2.1 Algemene ledenvergaderingen 
In 2021 hebben de gebruikelijke ALV in tweeën gesplitst. Dit was nodig/wenselijk omdat we 
tijdens de lockdown toch besluitvorming wilden hebben over onze verduurzamingsplannen. 
Het bestuur dacht daarom om op 16 juni het financiële deel van de ALV en de verduurzamings-
plannen te bespreken in een online vergadering en vervolgens de rest van de ALV tijdens een 
live-vergadering op 15 juli te behandelen. 
 
We werden verrast door het Kabinet, zodat uiteindelijk ook de ALV van 16 juni gewoon op 
locatie bij Shot kon plaatsvinden.  
 
Het jaarverslag (op 15 juli) en de jaarrekening (op 16 juni) werden beide goedgekeurd. De 
kascontrolecommissie bestond uit Sytse Koopmans, Helma Drost, Anneke Smidt met als re-
serve Aad Termorshuizen. De commissie heeft vastgesteld dat Erik Simons zijn taak als pen-
ningmeester in 2020 goed had uitgevoerd.  
 
Na goedkeuring van de begroting voor 2021 werd de nieuwe kascontrolecommissie 2022 ge-
installeerd bestaande uit Sytse Koopmans (voorzitter) en Helma Drost, Anneke Smidt als leden 
en Aad Termorshuizen als reserve lid. De begroting 2021 en de verduurzamingsvoorstellen 
werden door de ALV goedgekeurd.  
 
2.2 Bestuurssamenstelling 
Tijdens de verslagperiode bestond het bestuur uit voorzitter Jan Ploeg, secretaris Roland 
Mumm, penningmeester Erik Simons, bestuurslid algemene zaken Ric de Vos en bestuurslid 
technische zaken Johan Frederiks.  
 
Verder is Johan Frederiks voorzitter van de technische commissie, is Erik Simons verantwoor-
delijk voor de ledenadministratie en is Roland Mumm voorzitter van de beheercommissie. Jan 
Ploeg is lid van de werkgroep OldStars en van de werkgroep communicatie. 
 
2.3 WBTR 
Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigin-
gen en stichtingen te verbeteren, om zo mogelijke incidenten te voorkomen, zoals financiële 
malversaties. Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereni-
ging of stichting voorop te stellen: als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, of niet goed 
in de statuten is vastgelegd hoe de vereniging het voorkómen van dergelijke malversaties 
heeft geregeld, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk worden gesteld, in 
sommige gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk. De huidige bestuursaansprakelijkheidsverze-
kering (BAV) van de NTTB dekt geen risico’s af die het gevolg zijn van niet voldoen aan de 
WBTR, dus ook voor deze BAV moet het allemaal goed geregeld zijn. Een vereniging heeft 5 
jaar de tijd om de nieuwe statuten vast te leggen bij een notaris. 
 
Zoals gemeld en afgesproken in de ALV van 15 juli 2021, heeft het bestuur van Shot zich in 
2021 verdiept in de WBTR en zijn de voorbereidingen voor de aanpassingen in de Statuten (en 
het Huishoudelijk Reglement) opgepakt. Shot heeft zich in april 2021 aangemeld bij WBTR.nl. 
Dat is een samenwerking van verenigingen en stichtingen met als doel om ervoor te zorgen 
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dat de inspanning en kosten voor verenigingen en stichtingen laag blijven bij het voldoen aan 
de WBTR.  
Als lid van de WBTR.nl heeft Shot toegang tot een stappenplan. Dat stappenplan is door het 
bestuur doorlopen in 2021. Per stap is er een video met uitleg; daarnaast is er een werkboek 
en voorbeelden en een bijlage met voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden als checklist 
om te kijken of onze statuten of huishoudelijke reglement voldoen aan de diverse onderdelen 
van de WBTR.  
Omdat de WBTR nogal omvangrijk is, is binnen het bestuur besloten om elke vergadering 
steeds 1 stap, of 2 stappen in geval van korte onderdelen, uit dit werkboek te bespreken. Ric 
de Vos heeft hiervoor per stap de betreffende video en de voorbeeldteksten bekeken, en de 
punten die van toepassing zijn voor Shot uitgelicht en vergeleken met huidige statuten om te 
bespreken binnen het bestuur.  
 
In het vervolgtraject (2022) gaat het bestuur, samen met een notaris, een nieuwe versie van 
de statuten opzetten ter goedkeuring door de leden. Parallel wordt ook gekeken naar het 
huishoudelijk reglement. In de huidige versies van de statuten en huishoudelijk reglement zit 
nogal wat overlap in onderwerpen. En door aanpassingen van beide documenten in de afge-
lopen 30 jaren, lopen de documenten niet meer synchroon. Omdat we nu in het kader van de 
WBTR onze statuten moeten wijzigen, willen we tevens het huishoudelijk reglement bekijken 
en de twee documenten weer in lijn met elkaar brengen.  
 
2.4 Ledenwerving en -behoud 
De jaarlijkse mogelijkheden voor Shot om nieuwe leden te trekken, waaronder de Algemene 
Introductiedagen (AID) voor studenten en de Molenmarkt, gingen in 2021 wegens de heer-
sende corona-restricties helaas niet door.  
 
Ook de 7e editie van de Schoolsport Olympiade voor Wageningse basisscholieren in de sport-
hal De Bongerd werd afgelast vanwege besmettingsvaar. In plaats daarvan had Sportservice 
Wageningen een passend alternatief verzonnen: om menging van scholieren te voorkomen 
wilden ze per school 3 sportactiviteiten aanbieden op de school of sportlocatie.  
In overleg met Ric de Vos zorgde Sportservice ervoor dat er op 16 september 3 groepen à 25-
30 kinderen van de Margrietschool langskwamen om te proeven van tafeltennis bij Shot. Aan-
gevuurd door jeugdtrainer Hennie Jansen, bijgestaan door Louis Bouten, deden bijna alle kin-
deren en hun leraren zeer enthousiast mee. Dit heeft 2 nieuwe jeugdleden opgeleverd. 
 
2.5 Overige commissies 
Helma Drost en Steef Lips vormden samen de nieuwsbriefredactie. 
Louis Bouten vormde de websitecommissie. 
In de loop van het verslagjaar werden nieuwsbriefredactie en websitecommissie samenge-
voegd tot communicatie werkgroep bestaande uit Helma Drost, Louis Bouten en Jan Ploeg. 
 
In het verslagjaar was Roland Mumm voorzitter van de beheercommissie (BHC), die verder 
bestond uit: Sjaak van Heusden, Belinda Frederiks, Henk Nijveld, Anneke Rot, Jan van der Ham 
en Eric Meijer. Roland Mumm heeft daarnaast zowel de was, het sleutelbeheer als de verhuur 
van ruimte in ons clubgebouw voor zijn rekening genomen.  
Johan van de Pol was barbeheerder. 
 
Binnen de technische commissie was Johan Frederiks zowel hoofdtrainer als jeugdtrainer. Te-
vens voerde hij het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd. Helma Drost voerde het 
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wedstrijdsecretariaat voor de senioren. Lorenzo Corsico was lid van de Technische Commissie 
als seniorentrainer.   
 
Om het nieuwe initiatief “OldStars” bij onze vereniging te kunnen invoeren, was een commis-
sie actief met als coördinator Joop van Raaij. Verder zitten in deze commissie: Steef Lips, Be-
rend Aukema, Anneke Rot, Louis Bouten, Els Otma en Emma Solares. Vanuit het bestuur heeft 
Jan Ploeg in deze werkgroep zitting.  
 
Om te komen tot verduurzamingsvoorstellen, was een werkgroep actief onder voorzitter-
schap van Erik Simons. Deze werkgroep bestond daarnaast uit Aad Termorshuizen, Sytse 
Koopmans, John Peters, Frans Lambi en Jan Ploeg. De werkgroep is, na de installatie van de 
zonnepanelen en de LED-verlichting de facto ontbonden, maar bij eventuele toekomstige vra-
gen met betrekking tot verdere verduurzaming, hoopt het bestuur te kunnen overleggen met 
deze mensen. 
 
Tot slot fungeerde Frank de Jong als onze (externe) vertrouwenspersoon. 
 
2.6 Nieuwsbrieven 
In 2021 zijn 14 nieuwsbrieven verschenen. Daarnaast heeft de Shotnieuwsredactie het be-
stuur ondersteund bij het communiceren naar de leden tijdens de lockdowns. 
 
2.7 Valleioverleg 
In 2021 is er wegens corona en de lockdowns geen fysiek overleg geweest tussen de besturen 
van de Valleiverenigingen, ook niet online. Wim van Ooijen (Bit) was afgelopen jaren de be-
langrijkste trekker van deze bijeenkomsten, maar nadat Wim gestopt is als voorzitter bij Bit is 
er geen nieuwe trekker voor regelmatig gezamenlijk overleg tussen de Valleiverenigingen op-
gestaan. Wel is er regelmatig whatsapp-verkeer geweest, waarbij veel is gediscussieerd en 
ideeën zijn uitgewisseld omtrent praktische zaken rondom de lockdown en de corona-maat-
regelen. Bijvoorbeeld hoe de door de NOC*NSF aangegeven corona-regels, inclusief QR-code 
controle, te interpreteren en te implementeren. Ook de mogelijkheden van nieuwe subsidie-
aanvragen vanwege verlies van baromzet waren onderwerp van dit whatsapp-verkeer. 
 
2.8 NTTB 
Wim van Breenen was ook in 2021, namens de afdeling Gelre, lid van de Bondsraad van de 
NTTB. Joop van Raaij is voorzitter van de in januari 2021 gestarte Commissie NTTB-Onder-
scheidingen.  
 
2.9 Ledenadministratie en contributie 
In onderstaande tabel zijn de ledenaantallen van TTV Shot over de afgelopen tien jaren weer-
gegeven. Het jaar 2021 laat wel een trendbreuk zien, in positieve zin, en dat is des te opval-
lender als je bedenkt dat we i.v.m. de Coronapandemie meerdere malen in lockdown hebben 
gezeten of maar heel beperkt hebben kunnen spelen. We zijn flink gegroeid en zitten nu voor 
het eerst substantieel boven de 100 leden. We hadden maar met 6 opzeggingen te maken, 
dat is echt heel weinig. De leden zijn ons dus heel trouw gebleven. Slechts de helft van de 
opzeggende leden die zijn opgestapt, deden dat vanwege Corona: zij gaven alledrie aan 
moeite te hebben met het Coronatoegangsbewijs. Eén van deze drie leden nam op een wat 
minder prettige wijze afscheid en weigerde helaas bovendien de nog verschuldigde contribu-
tie voor de resterende maand te betalen. 
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Met 26 nieuwe leden hebben we een heel goed jaar gehad, dat kan worden vergeleken met 
de betere jaren van vóór de Coronapandemie. Bijna de helft van deze nieuwe leden kan op 
het conto worden geschreven van het OldStars-programma, op de peildatum (31-12-2021) 
hadden zich 12 mensen uit deze groep ingeschreven als nieuw lid.  
 
Het percentage vrouwen is in 2021 fors toegenomen, we zien een vrijwel identiek percentage 
als het zeer feminiene jaar 2015. Ook hieraan hebben de OldStars voor een zeer belangrijk 
deel bijgedragen. Van de twaalf nieuwe OldStars-leden ligt het percentage vrouwen praktisch 
op het landelijke gemiddelde van alle Nederlanders op precies 50%. Terwijl dat percentage bij 
de reguliere nieuwe leden van Shot in 2021 op slechts 14% ligt.  
Kijken we naar het aantal leden over het jaar heen, dan blijkt dat we een minimumaantal 
hadden per 01-04-2021 met 89 leden en een maximumaantal van 107 leden aan het eind van 
het jaar.  
 

Ledenaantal per 
1 januari 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

            
Senior compet. 18 19 22 27 26 32 31 28 19 16        18 
Senior recreant 49 46 33 37 40 37 42 45 55 62        73 
            
Junior compet.  19 11 13 9 9 10 12 10 5 3          3 
Junior recreant. 1 9 2 1 3 3 5 6 15 10        11 
            
Ereleden 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3         3 
Niet-betalende 
leden 

2 2 2 1 - - - - - -  

 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 
Totaal 92 85 75 78 81 85 94 93 98 93 107 
            
Jeugdleden 20 20 15 10 12 13 17 16 20 13 14 
            
Vrouwen 10 11 9 14 11 12 12 13 15 10 19 
Vrouwen (%) 10,9 12,9 12,0 17,9 13,6 14,1 12,8 14,0 15,3 10,8 17,8 
            
Opzeggingen 24 19 22 21 20 17 20 20 23 6  
Aanmeldingen 17 9 25 24 25 26 19 25 18 26  
            
Donateurs 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 

 
 
2.9.1 Overlijden Boudewijn van Oosten  

Op 2 februari is ons lid Boudewijn van Oosten overleden. Hij werd 80 jaar. Boudewijn was 
sinds 2019 lid van onze vereniging en beoefende onze sport vanuit zijn rolstoel en was en-
thousiast lid van de woensdagmiddaggroep.  
Helaas is Boudewijn in het begin van 2021 met corona besmet geraakt, en hoewel hij weer 
coronavrij verklaard was, is hij waarschijnlijk toch aan de gevolgen ervan overleden. 
 
2.9.2 Ereleden en leden van verdienste  

Een aantal leden valt in een speciale categorie: 
 
Ereleden 
Theo Jansen, Kees Moers en Joop van Raaij. 
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Leden van Verdienste  
Paul Dijkhuis, Jan van der Ham, Leo Koopman, Marcel Kop, Lau Simonse, Louis Bouten, Frans 
Lambi en Helma Drost (sinds 13 november 2021). 
 
2.9.3 Contributies 

Een overzicht van de hoogte van de contributies voor de verschillende soorten lidmaatschap-
pen over de afgelopen jaren is in de volgende tabel te vinden. De bedragen zijn in euro’s en 
per jaar. 
 
 

Contributies 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

           
Senioren, compet. 160 160 160 160 192 192 204 215 222 222 
Senioren, recreant 140 140 140 140 168 168 180 191 198 198 
Junior >12 jr.,  
compet. 

160 160 160 160 180 180 180 191 198 198 

Junior >12 jr., recreant 140 140 140 140 156 156 156 167 174 174 
Junior < 12 jr., competi-
tiespelend 

140 140 140 140 180 180 180 191 198 198 

Junior < 12 jr., recreant 120 120 120 120 156 156 156 167 174 174 
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3 Technische zaken 
 
De technische commissie bestond gedurende 2021 uit Johan Frederiks (hoofdtrainer en wed-
strijdsecretariaat jeugd), Jeroen Gorts (trainer jeugd, vanaf voorjaar), Owen (hulptrainer 
jeugd, vanaf september), Lorenzo Corsico (trainer senioren).   
Bestuurslid technische zaken Johan Frederiks is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van 
de trainingen. 
 
3.1 Trainingen 
De coronamaatregelen in 2021 hadden ook invloed op het tafeltennissen in de zaal. 
In begin maart mochten na enige versoepeling de sportverenigingen hun jeugdspelers tot 27 
jaar weer buiten weer laten trainen.  
Shot kreeg dispensatie van de gemeente om op de parkeerplaats een buitensportaccommo-
datie te mogen inrichten. Dit leverde zelfs een leuk artikeltje met foto in de NTTB-nieuwsbrief 
op voor onze voortvarendheid. 
En vanaf eind maart mochten de senioren per 4-tal per tijdslot eveneens buiten tafeltennis-
sen. 
 
Vanaf medio mei werd weer binnen gespeeld tot de lockdown in december. 
 
3.1.1 Jeugd 

Vanaf het moment dat er we weer binnen mochten spelen, is voor alle jeugd de maandagtrai-
ning weer hervat. Deze jeugdtraining werd verzorgd door Johan Frederiks, vanaf de zomerva-
kantie bijgestaan door Jeroen Gorts en Owen van Mierlo.  
Op donderdag in de vooravond kon alle jeugd vrij spelen onder begeleiding van Art Dewulf. 
 
Op de woensdagavond werd voor de jeugd competitiespelers een extra wedstrijdtraining ver-
zorgd door Johan. 
 
3.1.2 Senioren 

De training op de maandagavond binnen is eind augustus weer opgestart. Deze training is 
bedoeld voor alle leden van beginners tot gevorderden, maar ook voor de oudere jeugdspe-
lers (in overleg met ouders en de hoofdtrainer). Lorenzo Corsico liet deze groep weer hard 
trainen. In de weken (vakantieperiodes) dat Lorenzo in zijn thuisland Italië is, worden de trai-
ningen overgenomen door Ric de Vos en Johan Frederiks. 
 
Daarnaast werd er op de woensdagavond, naast vrij spelen, ook in groepjes en/of koppels van 
gelijk niveau afzonderlijk gericht getraind.  
 
3.2 Vrij spelen 
Op de dinsdagavonden, woensdagavonden en donderdagavonden was Shot open om vrij te 
spelen. Vanaf 1 november was Shot ook op de maandagmiddagen geopend.  
 
3.3 De woensdagmiddag 
Steef Lips en Berend Aukema coördineerden deze middag en zorgden voor het openen 
(13:30u) en sluiten (16:30u) van de zaal. De groep bestond vooral uit een vaste groep 55+ 
leden en soms andere leden die graag overdag willen spelen of andere dagen verhinderd zijn.  
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3.4 OldStars 
In het verslagjaar is gestart met OldStars tafeltennis bij Shot. Nadat twee eerdere pogingen in 
2021 waren gestrand door corona-beperkingen, kon de werkgroep OldStars op 4 november 
starten met deze nieuwe vorm van tafeltennis bij Shot. De OldStars spelen op de donderdag-
middagen vanaf 13:30 uur. In bijlage 1 een uitgebreid verslag van OldStars over 2021. 
 
3.5 Competities 
De competitieteams worden samengesteld door de wedstrijdsecretarissen, in overleg met be-
stuurslid technische zaken en de trainers.  We streven ernaar de spelers zoveel mogelijk naar 
speelsterkte en trainingsinzet in te delen, maar ook zoveel mogelijk rekening te houden met 
de wensen van de spelers en beschikbaarheid van auto’s voor vervoer naar uitwedstrijden.  
De competitieprogramma’s werden opgestuurd naar betrokken spelers en ouders van jeugd-
spelers, gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op de onze website.  
Helma Drost heeft in de Nieuwsbrief weer trouw verslagen geschreven over de seniorencom-
petitie. 
 
De resultaten van de competitie en persoonlijke percentages, zijn terug te zoeken via: 

• de TT-app (zowel op mobiele apparaten als via https://www.ttapp.nl); 
• via NAS afdeling Gelre (https://gelre.nttb.nl/competitie/afdelingscompetitie/ ; 
• via de nieuwe NTTB-app. 

 
3.5.1 Jeugdcompetitie 

 
Voorjaar 2021 
De voorjaarscompetitie is in 2021 niet gespeeld: het jaar begon in een lockdown, waardoor 
het niet mogelijk was om de voorjaarscompetitie te spelen.  
 
Najaar 2021 
Shot nam in de najaarscompetitie deel met 1 jeugdteam. Jeroen Gorts was deze competitie 
teambegeleider en coachte het team tijdens de wedstrijden. Na de startersklasse in 2020, 
speelden Elina Dewulf en Max Zheng nu een klasse hoger. Voor Hugo Gerritsen was dit zijn 
eerste competitie. Ze maakten het spannend en streden tot het laatst mee om de derde plaats 
in de poule. 
 
Eindstand, 4e klasse, poule c                                     
-----------------------------------       
Velp 2   8 - 63         
SKF 5   8 - 55 
HTTC 71 1   8 - 28 
TIAN 3   8 - 28 
Shot (W) 1  8 - 26 
 
3.5.2 Seniorencompetitie 

 
Voorjaar 
Ook voor de senioren in het voorjaar 2021 geen competitie, vanwege de lockdown 
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Najaar 
Er streden 4 teams in deze NTTB-competitie van onze afdeling Gelre. De afdeling had besloten 
om de indeling anders in te richten. De Promotie Hoofdklasse verdween en de Hoofdklasse 
werd ingericht met 2 poules. En de 6de klasse werd eveneens geschrapt. Dit betekende dat 
de indeling op basis van gemiddelde teamrating (op basis van persoonlijke elo-ratings) op-
nieuw werd vormgegeven. Recht op een plek in een klasse naar aanleiding van een seizoen 
ervoor gold niet meer. Onze teams werden toch in de door hen gewenste klasse ingedeeld. 
Ook deed er 1 Shot-team mee aan de duo-competitie van de afdeling Midden. 
 
Team 1 
Het eerste team werd 4e met slechts 5 punten minder dan de kampioen.  Met recht een span-
nende competitie. 
 
1e Klasse, poule c 
 
André Snoek   (39% | elo 1321) 
Ric de Vos   (46% | elo 1431) 
Johan van de Pol  (56% | elo 1385) 
Narda Tiebosch  (67% | elo 1456) 
(inv.) Alex Yongran (83% | elo 1585) 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
DSV RELAX 1  10 - 57         
Treffers (A) 1  10 - 54 
DNW 1   10 - 52 
Shot (W) 1  10 - 52 
BIT.NL 4  10 - 44 
ATAK 1   10 – 41

Team 2 
Het tweede team streed lang mee voor het kampioenschap en eindigde verdienstelijk als 3e. 
De eerste klasse is door het verdwijnen van de promotie hoofdklasse beduidend sterker ge-
worden, de prestaties van beide teams zijn dan ook goed te noemen. 
 
1e klasse, poule A 
 
Mick van den Dries   (0% | elo 1585) 
Sytse Koopmans  (52% | elo 1441) 
Eloy Marcelis   (42% | elo 1387) 
Jeroen Gorts   (53% | elo 1436) 
(inv.) Alex Yongran  (80% | elo 1585) 
(inv.) André Snoek  (33% | elo 1321) 
(inv.) Ric de Vos  (33% | elo 1431) 

Eindstand                                     
-----------------------------------   
TVO 2   10 - 58         
Hutaf 2   10 - 58 
Shot (W) 2   10 - 51 
BIT.NL 5   10 - 49 
Herpen 2         10 - 44 
Cevelum 2       10 - 40 

 
Team 3 
Ook dit team kreeg te maken met een versterkte poule met maar liefst 3 oud eerste klasse 
teams en kon mede hierdoor degradatie niet ontlopen. 
 
2e klasse, poule B 
 
Johan Frederiks  (60% | elo 1275) 
Wilco van den Top  (46% | elo 1285) 
Sietse Hoekstra  (42% | elo 1274) 
Henk Nijveld   (35% | elo 1246) 
(inv.) Marijn Peters  (17% | elo 1193) 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
Rhenus 2         10 - 59         
HTTC 71 1          10 - 55 
Kracht & Vriend 2  10 - 50 
TCB 2                 9 - 47 
Velp 1                  9 - 39 
Shot (W) 3          10 - 39 
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Team 4 
Na een onderbreking van 2 seizoenen streed dit team tot het laatst om het kampioenschap.  
En werd op de slotdag na een onderling duel tegen de uiteindelijke kampioen zeer verdien-
stelijk 2e. 
 
5e klasse, poule A 
 
Marijn Peters   (100% | elo 1193) 
Anneke Smidt   (86% | elo 1078) 
Helma Drost   (50% | elo 920) 
Erik Simons   (44% | elo 906) 
Jan Ploeg   (67% | elo 1002) 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
HTTC 71 5             10 - 73         
Shot (W) 4           10 - 72 
Getavé 3             10 - 62 
Kracht & Vriend 7    10 - 40 
ONI 11               10 - 28 
BIT.NL 12            10 - 25 

 
Duo-competitie afdeling Midden 
Dit Duo-team werd in de sterke eerste klasse ingedeeld. Tot de laatste competitieronde had-
den de spelers nog reëel zicht op klassenbehoud. De afdeling Midden besloot door de nade-
rende lockdown om voor de laatste wedstrijd, ongespeeld, een gelijke uitslag toe te kennen 
als de heenwedstrijd. Hierdoor degradeerde het team op 1 punt. Een uiterst discutabel be-
sluit. 
 
1e klasse, poule B 
 
Johan van de Pol  (50% | elo 1385) 
Ed Graumans   (38% | elo 1392) 
André Snoek   (30% | elo 1321) 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
Bunshot 1               9 - 30         
SVE 1                 9 - 28 
Huizen 1             9 - 27 
UTTC 1               9 - 20 
Shot W 1             9 - 18 
Vitac 1              9 - 12 

 
3.5.3 Rubber en Batjes avond  

Dinsdag 23 november 2021 werd er weer samen met onze sponsor SportEurope en Anne Vlieg 
een avond georganiseerd om rubbers en batjes uit te proberen en te kopen. Veel leden heb-
ben van deze avond gebruik gemaakt om hun verouderde rubbers te vernieuwen, want de 
laatste demo-avond was alweer 2 jaar geleden. Dit was een groot succes en velen spelen in-
middels met nieuw materiaal en sommigen zelfs met nieuw gekleurde rubbers. 
 
3.6 Deelname aan Toernooien 
Johan Frederiks was de toernooicoördinator bij Shot, voor zowel de jeugd als de senioren. 
 
Ook in 2021 konden wegens de coronamaatregelen veel interne of externe toernooien, zoals 
de afdelingskampioenschappen, het Wiltschuttoernooi, het Valleitoernooi, het Schafeltennis-
toernooi en het Oudjaarsdubbeltoernooi helaas geen doorgang vinden. 
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3.7 In 2021 door Shot georganiseerde toernooien: 
 
3.7.1 Shot Top-20 toernooi 

Op 29 augustus werd de tweede editie van het Shot Top-20 toernooi georganiseerd. Bedacht 
door Wim van Breenen en Henk van Spanje en uitgevoerd door Wim en Jan Ploeg, streden 20 
topspelers (eerste en eredivisie) in de grote korfbalhal van KV Wageningen om de eerste 
plaats. De editie van 2021 had een naamsponsor, en heette daarom Shutters Inc. Top-20. 
 
Leuk voor Shot: ex-Shot icoon Trinko Keen was een van de deelnemers. Hij ging de strijd aan 
in Shot-tenue en bereikte de halve finale. Deze tweede editie werd gewonnen door Pekka 
Pelz, de Duitse speler die ook de eerste editie al wist te winnen. 
 
3.7.2 AFS-cup 

Omdat op zaterdag 21 augustus een Top-20 editie in Zoetermeer bij Taverzo plaatsvond en 
daardoor een aantal buitenlandse teams in ons land was, heeft Wim van Breenen de gelegen-
heid gebruikt om op zondag 22 augustus bij Shot 3 top-teams tegen elkaar te laten strijden. 
Deze wedstrijd werd gesponsord door AFS Transport en heette daarom AFS-cup. Aan het toer-
nooi deden mee: 

- TOGB (Berkel en Roodenrijs, Eredivisie) 
- Grünweiss Bad Hamm (Duitsland 2e Bundesliga) 
- MetzTT (Frankrijk, Eerste divisie) 

 
Het Franse MetzTT bleek aan het eind van de middag het team dat het sterkst was en ging 
naar huis met de AFS-cup.  
 
3.7.3 Clubkampioenschappen Shot 

Na een afwezigheid van een jaar is dit toernooi in 2021 gelukkig wel doorgegaan. Op vrijdag-
avond 3 september en 10 september werd gestreden om het clubkampioenschap van Shot. 
Wim van Breenen deed dit jaar de organisatie. Er werd voor een (voor Shot) afwijkend spel-
systeem gekozen, waarbij alle Shot-leden werden ingedeeld in 3 sterktes: poule A (sterkst), B 
en C. Uiteindelijk bleek dat er te weinig deelnemers waren voor een aparte poule C, waardoor 
deze spelers mochten meedoen in poule B en er vervolgens in poule B en A is gestreden om 
het kampioenschap. 
 
In poule B werd Sietse Hoekstra kampioen. Xinyou Yin werd tweede en Wilco van den Top 
eindigde als 3e. Samen met Joop van Raaij (hij werd 4e) mochten Sietse, Frank en Wilco een 
week later meedoen met het kampioenschap in poule A. 
 
Op 10 september bleek na een lange avond Hans van Geffen de beste Shotter in 2021. Hij 
werd gekroond tot clubkampioen. André van Wijk eindigde als 2e, gevolgd door Jeroen Gorts 
die beslag legde op de 3e plek.  
 
3.7.4 Laddertoernooi 

Van 5 juli t/m 7 september werd binnen Shot een laddercompetitie gespeeld, waaraan zowel 
recreantespelers als competitiespelers meededen. De organisatie ervan was in handen van 
Aad Termorshuizen en Erik Simons. De 6 spelers die op 7 september het hoogst waren geëin-
digd hebben een week later op 14 september een finale-avond gespeeld. Dat waren Johan 
van de Pol, Joop van Raaij, Jan van der Ham, Jeroen Gorts, Erik Simons en André Snoek. 
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Uiteindelijk ging Johan van de Pol er met de eindoverwinning vandoor en werd hij gehuldigd 
als ladder-kampioen 2021. 
 
3.7.5 Hardbat-toernooi 

Op donderdag 7 oktober werd een hardbat noppentoernooi georganiseerd. Tijdens dit toer-
nooi speelden iedere deelnemer met eenzelfde noppenbatje. Dit leverde een gezellig en ener-
verend toernooi op met 2 twee echte noppenspelers in de top 3:  
Johan van de Pol (eerste) en André Snoek (tweede). Ed Graumans werd derde.   
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4 Sociale Activiteiten 
 
De vereniging heeft impliciet, zo snel en zo goed als het kon, bijgedragen aan sociale welbe-
vinden van onze leden. Dat hebben we gedaan door iedere keer zo snel als het weer kon, 
gebruik te maken van de ruimte die Kabinet, NOC/NSF, NTTB en de gemeente ons boden om 
te sporten. Eerst buiten, toen binnen. Extra bar-openingen. Goed voor de kas maar ook goed 
om een aantal gezellige avonden bij Shot te kunnen beleven. 
 
Onderstaand lichten we twee acties toe die hebben plaatsgevonden in het verslagjaar en die 
expliciet een sociale component hebben: het Shot-jubileumfeest en de start van OldStars. 
 
4.1 Shot-jubileumfeest 
 
Op 13 november vond toch nog het vorig jaar uitgestelde jubileum Shotfeest plaats. Kon ons 
60-jarig feest toen niet doorgaan vanwege Corona, dit jaar moest het 60+1-jarige feest in af-
geslankte vorm worden gehouden, door nieuwe maatregelen die op de dag zelf ingingen. 
Toch was het feest, dit jaar in handen van Anneke Rot, Owen van Mierlo, Art Dewulf, Ric de 
Vos en Erik Simons, een groot succes. Er deden zo’n 45 leden mee aan de traditionele vei-
ling, en het daaropvolgende Mexicaanse diner. En tussendoor was er ruimte genoeg om ge-
zellig bij te kletsen met andere Shotters. Speciale aandacht was er voor de onthullingen van 
Lid van Verdienste Helma Drost en de Gerhard en Ans Bos-Tafel. Een uitgebreid verslag van 
het feest kan gelezen worden op de website van shot. 
 
4.2 OldStars 
OldStars, de speelvorm die we in het verslagjaar binnen Shot hebben geïntroduceerd, vindt 
zijn oorsprong bij het Nationaal Ouderenfonds. Zij zijn de initiator en de “hoeder” van het 
gedachtegoed achter deze sportvorm. OldStars kent 3 kernwaarden, waarvan “sociaal fit” er 
één is. Naast de fysieke fitheid (ook één van de kernwaarden van OldStars) wil OldStars ook 
mensen sociaal in beweging krijgen en houden. In bijlage 1 een uitgebreid verslag van OldStars 
over 2021. 
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5 Beheercommissie 
 
5.1 Algemeen 
Het tweede Corona-jaar was ook weer vrij bijzonder met betrekking tot hoe we konden ge-
bruik maken van ons gebouw. Zo begon en eindigde het jaar we met een volledige lockdown 
waardoor het gebouw volledig gesloten bleef. Daartussenin hebben we een hele reeks aan 
gradaties mogen beleven hoe we onze accommodatie konden benutten, met wat binnen de 
geldende Coronaregels mogelijk was. Van “buiten tot binnen tafeltennissen”, van “kleedka-
mers dicht, tot max. 4 personen, tot volledig open”, van “bar gesloten, tot afhaalpunt tot vol-
ledig geopend” was alles vertegenwoordigd. De BHC heeft altijd hun best gedaan om alle 
(speel-)activiteiten zo goed mogelijk te faciliteren onder de geldende mogelijkheden en be-
perkingen.  
Tijdens de lockdown werd door Roland Mumm een aantal maatregelen genomen om zoveel 
mogelijk energie en kosten te besparen; de verwarming en boiler werden uitgezet, alle koel-
kasten en vriezers ontdooid en werd de ventilatie op een minimum afgesteld. Na de lockdown 
werd alles weer “opgestart” waarbij bijzonder aandacht werd gegeven aan het grondig en 
heet doorspoelen van de warmwaterleidingen ter preventie van een Legionella besmetting. 
 
In juli en augustus was de BHC ook bezig om de realisatie van de twee verduurzamingsmaat-
regelen (LED-verlichting en zonnepanelen) te begeleiden. Meer hierover onder 5.2.  
 
Er waren weinig veranderingen in de bezetting van de BHC. Alleen heeft Henk Nijveld begin 
november zijn lidmaatschap opgezegd en daarmee ook zijn activiteiten binnen de BHC neer-
gelegd.  
 
Roland Mumm heeft afgelopen jaar weer het sleutelbeheer voor zijn rekening genomen. 
Indien nodig konden de sleutels bij Roland opgehaald worden en weer teruggebracht worden.  
 
In het najaar van 2021 zijn samen met de gemeente door het kadaster de kadastrale grenzen 
van ons gebouw definitief vastgelegd. Dit was nodig omdat er tijdens de overdracht alleen 
voorlopige grenzen in de akte zijn vastgelegd. De procedure was dat tijdens een afspraak met 
een vertegenwoordiger van het kadaster, de gemeente en Roland Mumm namens Shot de 
grenzen in overleg werden vastgelegd en gemarkeerd. Later werden de afmetingen volgens 
de markeringen door een van het kadaster ingezet extern bedrijf nauwkeurig afgemeten. Op 
basis van deze gegevens zijn dan de definitieve grenzen vastgesteld.  
 
5.2 Bar 
Net als in 2020 kende de baromzet en -beleving in 2021 enkele ups en downs. Bijzonder was 
dat de Corona-regels voor sport en horeca, en daarmee de sportkantines, soms moeilijk te 
implementeren waren voor Shot, waar kantine en speelzaal gecombineerd zijn. Dit leidde 
soms tot aparte oplossingen om aan alle regels te voldoen. Ondanks twee lockdowns en een 
periode waarin alleen buiten, of overdag getafeltennist mocht worden, is de baromzet onge-
veer op het niveau van 2020 uitgekomen, waarmee we niet ontevreden zijn. 
 
Johan van de Pol was in de verslagperiode de officiële contactpersoon voor de bar. Hij hield 
de voorraden in de gaten en gaf aan Sjaak van Heusden door om producten die op dreigden 
te raken, met urgentie in te kopen. Johan heeft zich samen met het bestuur tijdens de 
lockdowns ingespannen om nog zo veel mogelijk drank voor afloop van de 
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houdbaarheidsdatum tegen inkoopprijs aan leden te verkopen, om zo de verspilling te 
minimaliseren.  
Sjaak van Heusden verzorgde de inkopen voor de bar en ook voor een aantal schoonmaak-
spullen.  
Anneke Smidt vulde de voorraad tosti’s aan.  
 
5.3 Onderhoud en inrichting 
 
In de verslagperiode is er op 9 oktober een doeners- en klusdag georganiseerd. Tien leden 
stortten zich op allerlei grotere en kleinere schoonmaak- en andere klusjes rondom de speel-
zaal, bar, kleedkamers en de tuin. Naast het harde werken was er uiteraard ook ruimte voor 
gezelligheid. Bij prachtig nazomerweer ging iedereen buiten in de zon van een lekkere lunch 
genieten. Al met al is er ondanks de relatief lage opkomst enorm veel werk verzet, waarvoor 
ook via deze route nog dank aan iedereen voor zijn inzet. 
 
Roland verzorgde in 2021 de temperatuurinstelling in de accommodatie. 
 
Ook in 2021 is de tuin het hele jaar bijgehouden en verzorgd door Anneke Rot, Lau Simonse, 
Steef Lips, Eric Meijer en Jan van der Ham. Daarnaast hebben Jan van der Ham en Roland 
Mumm de daken regelmatig van blad en andere voorwerpen (ballen, stokken, etc.) bevrijd.  
Er zijn ook de jaarlijks verplichte onderhoudsbeurten van de CV-installaties, noodverlichting 
en brandblussers door gecertificeerde bedrijven uitgevoerd. Bij een van de CV-ketels moest 
er een aantal aanpassingen gedaan worden om aan nieuwe wettelijke eisen te voldoen die 
vanaf 2022 gelden.  
 
5.4 Schoonmaak 
Wegens de lockdown was het gebouw de eerste vijf maanden gesloten en dus werd er ook 
niet schoongemaakt. Vanaf eind mei heeft Belinda Frederiks de werkzaamheden van Fahrid 
Bahadorifar overgenomen. 
 
Buiten de lockdowns werd de speelzaalvloer 1 keer in de maand geveegd en nat schoonge-
maakt met behulp van de schrobzuigmachine door leden van de “woensdagmiddag” groep. 
Deze groep maakte dan ook de tafels schoon. Degenen die bardiensten draaien, zorgen ook 
voor het schoonhouden van de bar, zittafels en het keukentje achter de bar.  
Roland Mumm heeft de was (handdoeken, theedoeken, e.d.) voor zijn rekening genomen.  
De BHC verzamelt alle gevonden voorwerpen in een mand in de bestuurskamer. In oktober 
zijn de kledingstukken verzameld en naar een textielcontainer gebracht.  
 
Bij Shot scheiden we afval zover mogelijk. Er zijn afvalbakken apart voor PMD (plastic, metaal 
drinkverpakkingen) en voor restafval aanwezig bij Shot. PMD en papier/kartonnen afval wordt 
regelmatig door de BHC naar hiervoor voorziene containers afgevoerd. Alleen restafval gaat 
in de stalen buitencontainer. Deze is in 2021 maar 2 keer geleegd. Verder zetten we voor de 
drinkverpakkingen zoveel mogelijk in op recyclebaar materiaal. Tegenwoordig zit niet alleen 
op bierflessen maar ook op plastic flesjes zoals Spa rood en sportdrank statiegeld en dienen 
ook deze dus weer ingeleverd worden bij de bar.  
 
5.5 Verhuur 
In de verslagperiode is er geen normale verhuur van de zaal geweest. Echter is de zaal tijdens 
de eerste lockdown periode voor de landelijke verkiezingen op 17 maart als stembureau ter 
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beschikking gesteld. Hiervoor heeft Shot een vergoeding voor de onkosten voor elektra, gas 
en materialen van de gemeente Wageningen ontvangen.  
 
5.6 Vergunningen, Verzekeringen 
In de verslagperiode beschikken 4 leden (Erik Simons, Johan van de Pol, Louis Bouten, Hein 
Weisz) over het diploma Sociale Hygiëne (SVH). Hiermee voldoet Shot ruim aan de eis van de 
Drank en Horecawet dat binnen een sportvereniging minimaal 2 personen een dergelijke ver-
klaring moeten hebben.  
 
Naast de minimaal 2 personen met een SVH diploma, dient het barpersoneel de onlinecursus 
“Instructie Verantwoord Alcohol schenken” (IVA) van de NOC*NSF gevolgd te hebben voor 
onze Horecavergunning. Inmiddels hebben 13 leden dit certificaat behaald. Het bestuur 
streeft ernaar dat zoveel mogelijk seniorleden hun voorbeeld volgen, zodat er tijdens de ope-
ningstijden van de bar altijd wel iemand aanwezig is die deze toets met succes heeft afgelegd, 
hetgeen een vereiste is om alcohol te mogen schenken. De certificaten van zowel de SVH als 
de IVA liggen in een speciale lade bij de bar en kunnen indien nodig getoond worden.  
 
In het verslagjaar is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de gebouwverzekering. 
Vanaf september zijn de zonnepanelen in de polis bij Univé opgenomen. De meerkosten hier-
voor waren € 1,61 per maand.  
 
5.7 Verduurzaming gebouw 
 
Nadat de samenwerking met Vallei Energie over het realiseren van een postcode roos zonne-
panelen project (PCR) halverwege 2020 werd beëindigd, werd er in december 2020 via NTTB 
en NOC/NSF contact opgenomen met Sportief Opgewekt (SO). Het NOC/NSF subsidieert een 
traject waarbij er een gespecialiseerd bedrijf als SO een sportvereniging begeleidt om tot een 
verduurzamingsplan te komen. SO is een van de partner bureaus van het NOC/NSF. SO heeft 
daarom bij Shot dit traject uitgevoerd bestaand uit de volgende stappen: 

1. Het uitvoeren van een energie-scan 
2. Het voeren van een adviesgesprek en het opstellen van een plan van aanpak 
3. Een onderzoek naar “best value” maatregelen 
4. Het opstellen van een business-case en een financieel advies 

Het uitvoeren van de 4 stappen werd voor ons gratis (dankzij subsidie van NOC/NSF) in de 
eerste maanden van 2021 uitgevoerd. Op basis van de adviezen van SO werden door de werk-
groep en het bestuur een aantal verduurzamingsmaatregelen gekarakteriseerd die op 16 juni 
aan de tijdens een speciale ALV zijn voorgesteld. De ALV ging vervolgens akkoord met het 
volgende voorstel om de volgende maatregelen uit te laten voeren:  

• Vervanging TL-verlichting door LED-verlichting. 
• Plaatsen van zonnepanelen op het dak van Shot. 
• Het vervangen van het kozijn in de bestuurskamer en plaatsen van dubbel glas. 
• Het plaatsen van bewegingssensoren in de kleedkamers. 
• Het vervangen van de noodverlichting door LED-licht. 

 
De ALV gaf het bestuur de ruimte om op basis van bovenstaande maatregelen een definitief 
pakket samen te stellen dat zo dicht mogelijk in de buurt blijft van € 16.667 (het minimumbe-
drag om 30% BOSA-subsidie te ontvangen). 
 
Het bestuur ging in de kosten-batenanalyse uit van het volgende pakket: 
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• Vervangen van de LED-verlichting voor € 5.806 (incl. BTW) 
• Plaatsing van 21 zonnepanelen van 375 Watt voor € 9.274 (incl. BTW) 
• Plaatsing van een nieuw kozijn en dubbelglas in de bestuurskamer voor € 1.750 (incl. 

BTW). Dat is een totale investering van € 16.830. 
Bij een goedkeuring van de BOSA-subsidie zou Shot op 30% van het totaalbedrag subsidie 
ontvangen, dus de subsidie levert € 5.049 op, zodat de netto-investeringen € 11.781 bedroe-
gen. 
 
Later bleek dat het vervangen van het kozijn vanwege de enorm gestegen prijzen voor grond-
stoffen en de lange leveringstijden lastig om dit project binnen het begrote budget en tijdsbe-
stek te realiseren. Het bestuur heeft daarom dit project voorlopig uitgesteld. Om toch het 
minimaal budget te bereiken om in aanmerking voor de BOSA-subsidie te komen is besloten 
om twee extra zonnepanelen aan te schaffen. Uiteindelijk gaf het bestuur opdracht aan A LED 
Inn uit Deventer om de bestaande TL-verlichting te vervangen met LED buizen. Het Wage-
ningse bedrijf Masters in Solar ontving de opdracht om 23 zonnepanelen te installeren.  
 
Op zondag 18 juli is de zaal leeggeruimd, zodat de firma A Led Inn op 19 en 20 juli de bestaande 
TL-verlichting kon vervangen door LED-verlichting. Naast het vervangen van de buizen moes-
ten ook aanpassingen aan de bedrading worden gedaan. Omdat we de LED-verlichting wilden 
plaatsen in de oude, bestaande TL-bakken, was van tevoren niet exact aan te geven hoeveel 
lichtopbrengst er zou ontstaan. Ons uitgangspunt was dat we hetzelfde lichtniveau in de zaal 
terug wilden als we hadden. We hebben daarom, voordat we startten, het licht van de be-
staande situatie gemeten. Na plaatsing van de nieuwe LED-buizen hebben we opnieuw geme-
ten. Het verschil van lichtniveau en ook lichtkleur was tussen de oude en nieuwe situatie met 
het blote oog niet te zien. Toch bleek dat de lichtmeter wel verschillen zag. Die verschillen 
vielen weliswaar erg mee, maar we hebben er toch voor gekozen om een aantal LED-bakken 
extra te plaatsen, zodat we minimaal het eerdere lichtniveau halen. 
Ook de extra noodverlichting in de zaal is vervangen. In het geval van stroomuitval in de zaal 
hangen er een paar TL-bakken die aangesloten zijn op een accu. Zodoende hebben we bij 
stroomuitval altijd voldoende licht om op een veilige manier het pand te verlaten. 
 
Naar verwachting bespaart Shot met deze LED-verlichting ca. 4.500 kWh per jaar aan stroom. 
 
Een maand later, op 20 augustus zijn dan uiteindelijk 25 zonnepanelen geplaatst. We hadden 
aanvankelijk 23 panelen van 375 Wattpiek aangeschaft bij Masters in Solar. Echter, leverings-
problemen bij Trina Solar (de producent van de panelen) hebben ertoe geleid dat we zijn uit-
geweken naar panelen van 355 Wattpiek van het merk Qcells. Om toch de aangekochte om-
vang van de installatie te bereiken heeft Masters in Solar 2 extra panelen met omvormers 
geleverd. Bij ieder paneel wordt de gelijkstroom direct omgezet in wisselstroom via micro-
omvormers van Enphase, waarna de opgewekte stroom via onze meterkast ofwel meteen 
wordt verbruikt, dan wel wordt teruggeleverd via het stroomnet aan onze leverancier. Op zo-
wel de micro-omvormers als de panelen wordt 25 jaar garantie verleend. De panelen zijn in 3 
rijen neergelegd op het dak van Shot (2 rijen van 11 panelen en een rij van 3). In verband met 
toekomstige bouwactiviteiten van de school naast ons, zijn de panelen zoveel mogelijk aan de 
noordkant van het dak geplaatst (dat is de kant van de ingang en het tankstation). Bij zowel 
de keuze van de installatie (micro-omvormers) als de plaatsing op het dak is rekening gehou-
den met eventuele toekomstige uitbreiding van de installatie. De installatie heeft een totaal 
vermogen van 8.875 Wattpiek en we hopen per jaar ca. 7.800 kWh op te wekken. Dat komt 
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overeen met 4.000 kg minder CO2 uitstoot, een hoeveelheid CO2 die 206 bomen per jaar in 
hun biomassa kunnen opnemen. 
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6 Samenstelling bestuur en commissies per eind 2021 
 
Bestuur 
Jan Ploeg (voorzitter) 
Roland Mumm (secretaris) 
Erik Simons (penningmeester) 
Johan Frederiks (technische zaken) 
Ric de Vos (algemene zaken) 
 
Ledenadministratie 
Erik Simons 
Aad Termorshuizen (beheerder smoelenbord) 
 
Kascontrolecommissie 
Sytse Koopmans 
Helma Drost 
Anneke Smidt 
Aad Termorshuizen (reserve) 
 
Technische commissie 
Johan Frederiks (voorzitter, hoofdtrainer)  
Lorenzo Corsico  
Jeroen Gorts (jeugdtrainer) 
Owen van Mierlo (hulptrainer) 
 
Seniorentrainer 
Lorenzo Corsico (reserve: Ric de Vos en Johan Frederiks) 
 
Jeugdtrainers 
Johan Frederiks 
Jeroen Gorts (hulptrainer) 
Owen van Mierlo (hulptrainer) 
 
Trainers/coördinatoren woensdagmiddag-groep 
Berend Aukema 
Steef Lips 
 
Werkgroep OldStars 
Joop van Raaij (coördinator) 
Berend Aukema 
Steef Lips 
Anneke Rot 
Louis Bouten 
Emma Solares 
Jan Ploeg 
 
Wedstrijdsecretariaat  
Helma Drost (senioren) 
Johan Frederiks (jeugd)  
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Beheercommissie 
Roland Mumm (voorzitter, verhuur, sleutelbeheer, technisch onderhoud) 
Belinda Frederiks (schoonmaak)  
Henk Nijveld (technisch onderhoud) 
Anneke Rot (tuin) 
Steef Lips (tuin) 
Lau Simonse (tuin) 
Jan van der Ham (tuin) 
Eric Meijer (tuin) 
Sjaak van Heusden (inkoop bar) 
Johan van de Pol (barcoördinator) 
Anneke Smidt (tosti’s) 
 
Nieuwsbriefredactie (tot mei 2021) 
Helma Drost  
Steef Lips  
 
Websitecommissie (tot mei 2021) 
Louis Bouten 
 
Communicatiecommissie (vanaf mei 2021) 
Louis Bouten 
Helma Drost 
Jan Ploeg 
 
Sponsorcommissie  
Wim van Breenen 
Vacature 
 
Werkgroep verduurzaming 
Erik Simons (projectleider) 
John Peters 
Sytse Koopmans 
Aad Termorshuizen 
Frans Lambi 
 
Vertrouwenspersoon  
Frank de Jong 
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7 Jaarrekening TTV Shot 2021 
 
7.1 Toelichting Resultatenrekening 
Grosso modo hebben we het weer goed gedaan, ondanks de Coronapandemie. Leden zijn ons 
trouw gebleven (waarvoor hulde). Als je de begrijpelijkerwijs misgelopen baten baromzet niet 
meetelt, hebben we qua baten een heel goed jaar achter de rug. De lasten zijn nóg lager dan 
begroot, deels veroorzaakt door lagere lasten voor gas, water en elektra.  
 
7.1.1 Baten 

Contributies 
Net als in 2020, bestonden ook in 2021 lichte zorgen over de ledenaantallen en dus over de 
contributies. Dat bleek niet nodig, we hebben iets meer contributiegelden geïnd dan begroot. 
Het aantal leden is gegroeid, zelfs exclusief de inschrijving van de OldStars als leden aan het 
eind van het jaar. In de contributies zit ook een retributie van de NTTB aan Shot verwerkt, die 
wij, conform besluit ALV 16 juni 2021, hebben overgemaakt aan de leden die vanwege Corona 
in de herfst van 2020 en voorjaar 2021 geen competitie hebben kunnen spelen. In totaal 
€ 312. 
 
Baromzet 
De baromzet is ongeveer gelijk aan Coronajaar 2020 en een heel klein beetje minder dan be-
groot. Er was ook in 2021 sprake van gedeeltelijke tot volledige lockdowns. Soms veranderde 
de bar rond bepaalde tijdstippen in een afhaalpunt, al dan niet getooid met fraaie rood-witte 
linten. De leden bleven netjes, binnen de haast maandelijks veranderende Corona-regels, hun 
vochtbalans op peil houden. Wij zien vooralsnog dan ook weinig liquiditeitsproblemen bij TTV 
Shot. 
 
Verhuur 
De BSO heeft de zaal dit jaar niet gehuurd. We ontvingen nog € 15 zaalhuur voor Punt Uit, en 
€ 150 van de Gemeente Wageningen, die onze accommodatie als stemlokaal heeft gebruikt 
voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. 
 
Sponsoring 
Supermarkt Jan Linders heeft ons in 2021 zeer royaal gesponsord, op verschillende manieren, 
met een goede doelenactie, het verdubbelen van door ons gerealiseerde winsten voor goede 
doelen, maar ook in natura door bijvoorbeeld gratis ter beschikking stellen van boodschap-
pentassen voor bij het Shotfeest, waarop fanatiek werd geboden tijdens de veiling. Een deel 
van de opbrengsten van de sponsoring is in de reserves terecht gekomen. Dat geldt ook voor 
de zeer succesvolle sponsoring die Wim van Breenen heeft binnengehaald voor de Top20 en 
de AFS Transport Cup, deze inkomsten zijn overigens geboekt onder de post “organisatie en 
deelname van kampioenschappen en toernooien 
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  Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 

  2017 2018 2019 2020 2021 2021 

Baten       
Contributies 15.609 16.967 17.639 18.619 17.000 17.714 
Baromzet 8.320 8.729 8.199 3.852 4.100 3.925 
Verhuur 490 698 650 130 325 165 
Subsidies 0 0 0 0 0 0 
Sponsoren 770 499 200 0 1.500 2.045 
Donaties 100 75 60 85 60 60 
Rente 14 1 1 1 1 1 
Diversen 114 0 0 0 0 0 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
Totaal 25.417 26.969 26.748 22.687 22.986 23.910 
Lasten       
Inkoop bar 3.408 3.789 2.610 1.097 1.585 1.600 
Gas, water en elektra 6.416 5.928 6.951 3.835 2.800 2.472 
OZB 1.057 1.725 1.590 1.648 1.790 1.597 
Recht van Opstal 375 610 850 1.098 1.330 1.331 
Onderhoud gebouw 118 686 330 1.897 1.000 920 
Inrichting gebouw 195 1.105 762 137 250 0 
Schoonmaakkosten 979 1.681 1.074 1.266 800 750 
Verzekering gebouw 1.037 1.103 1.187 1.376 1.380 1.515 
Telefoon, internet en pin 852 998 1.035 1.081 880 874 
Bestuurskosten 198 300 393 1.335 545 525 
Promotie en Publiciteit 557 264 193 150 150 26 
Technische commissie 1.013 1.658 0 0 0 0 
Inkoop tafeltennismateri-
alen 0 0 377 614 400 584 

Organisatie en deelname 
kampioenschappen en 
toernooien     598 41 200 -878,65 
Organisatie van feesten 
en evenementen     348 0 350 557 
Trainers 1.163 993 950 1.239 1.164 1.064 
Jeugdactiviteiten       0 0 0 
NTTB 3.889 3.756 3.404 3.145 2.800 2.513 
Representatie- en vrijwilli-
gerskosten 725 396 424 517 500 499 
Bankkosten 160 257 293 248 250 171 
Rente leningen 88 141 126 100 80 96 
Diversen 97 0 0 0 0 0 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
Subtotaal 22.327 25.389 23.494 20.824 18.254 16.215 

       
Afschrijvingen 579 1.172 1.172 1.172 1.772 1.630 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 

 22.906 26.561 24.666 21.996 20.026 17.845 
Winst/verlies 2.511 408 2.082 691 2.960 6.065 

       
Totaal 25.417 26.969 26.748 22.687 22.986 23.910 
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7.1.2 Uitgaven 

 
Inkoop bar 
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Een klein deel van de inkoop hebben we 
vanwege aflopende houdbaarheidsdatums niet kunnen verkopen. De omvang hiervan is ge-
ring, omdat tijdig zoveel als mogelijk voorraad (tegen inkoopsprijs) is verkocht. 
Van de verkoop (baromzet) is 37% besteed aan de inkoop. Dat is in lijn met de trend van de 
afgelopen jaren. 
 
Gas, water, licht en elektra 
De uitgaven zijn nog wat lager dan begroot, zelfs al is bij de begroting rekening gehouden met 
lockdowns als gevolg van Corona. Voornaamste reden is dat de zonnepanelen nóg wat pro-
ductiever zijn dan beloofd door de leverancier. 
 
Onderhoud gebouw 
Deze post is conform de begroting. Als we niet een nagekomen factuur voor werkzaamheden 
2020 controle noodverlichting hadden betaald, was de post nog eens € 280 lager uitgevallen. 
In de toekomst zijn echter wel meer kosten te voorzien in deze post (zie begroting). 
 
Schoonmaakkosten 
We zijn erg tevreden met het schoonmaken van de accommodatie exclusief speelvloer en bar 
door Belinda Frederiks à € 75 per maand. Huur en lediging van de stalen rolcontainer van ACV 
kost ca. € 150 per jaar. 
 
Verzekering gebouw 
Deze post is hoger dan begroot. Dit als gevolg van jaarlijkse prijsstijgingen plus onze keuze 
voor een paar euro per maand aan extra kosten i.v.m. verzekeren van de zonnepanelen. Deze 
vallen nu ook onder de polis van Univé. 
 
Telefoon, Internet en Pin 
De uitgaven zijn bijna exact als begroot. Pintransactiekosten van SUMUP bedragen € 99, de 
internet host € 120, de resterende ca. € 650 zijn we kwijt aan KPN voor telefoon- en internet-
kosten. 
 
Bestuurskosten 
Ook de bestuurskosten waren bijna exact conform begroting. Zo’n € 250 per jaar zijn we kwijt 
aan e-boekhouden.nl waarin de schrijver dezes de boekhouding en ledenadministratie doet. 
We waren verder iets van € 275 kwijt aan printkosten voor flyers/hand-outs met coronaregels, 
plus kosten (€ 120) voor het stappenplan WBTR. 
 
Publiciteitskosten  
De uitgaven zijn iets lager dan begroot, maar het begrote bedrag was sowieso laag. Bovendien 
zijn hier nog € 69 aan inkomsten jubileumboek 2020 van afgetrokken. 
 
Inkoop tafeltennismaterialen 
Deze post is iets hoger uitgevallen dan begroot. Extra uitgaven zijn onder meer beginnersbat-
jes, die echter weer worden doorverkocht aan nieuwe leden, plus materialen voor de doe-
nersdag, onder meer een opbergkist voor trainingsmaterialen die nu achter in de zaal staat. 
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Organisatie en deelname kampioenschappen en toernooien 
De uitgaven hiervoor zijn dit jaar negatief uitgevallen, dat wil zeggen: we hebben hier winst 
gemaakt. Te danken aan het ijzersterke sponsorveld voor de Top20 en de AFS Transport-Cup, 
en het niet doorgaan van kosten-dragende interne en externe toernooien 
 
Trainers 
We hebben iets minder geld uitgegeven dan begroot. De vrijwilligersvergoeding van Owen 
van Mierlo, jeugdtrainer, à 87,50 euro voor 2021, is geboekt op het Fonds Bos/Brisck.  
 
Afdracht NTTB 
De afdracht naar de NTTB was conform begroting.  
 
Representatie en vrijwilligerskosten 
Deze post was conform begroting. 
 
Afschrijvingen 
In hoofdstuk 10 zijn de afschrijvingen voor 2021 weergegeven. 
 
7.2 Saldo/Winst 
Per saldo hebben we dit jaar afgesloten met een royale winst op de lopende begroting van € 
6.065, dus veel en veel meer dan de € 2.960 winst die was begroot. 
 
*************************************************************************** 
Voorgesteld wordt om de gerealiseerde winst à € 6.065 in onze reserves te storten. 
*************************************************************************** 
 
Subsidie  
Los van deze winst op de lopende begroting, hebben we van het Ministerie van VWS een co-
rona-subsidie ontvangen, de zogenaamde TASO-subsidie. Die subsidie is bedoeld om het ver-
lies van inkomsten van de lockdown te compenseren. We hebben voor Q1 en Q2 in totaal € 
4.000 subsidie aangevraagd en dat ook ontvangen. Bovendien is begin 2021 de € 3.000 subsi-
die van Q4 2020 ontvangen. Totaal dus € 7.000. 
 
*************************************************************************** 
Voorgesteld wordt om, net als vorig jaar, de ontvangen subsidies à € 7.000 (die dus niet in 
de winst/verlies rekening zijn meegenomen) in onze reserves te storten. 
*************************************************************************** 
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8 Balans per 31-12-2021 
 

Activa 2020 2021   Passiva 2020 2021 

       
Materiële vaste     Eigen vermogen     
activa     en reserves    
Gebouw   205.000    205.000    Eigen vermogen           5.478        5.478  
Waarde gebouw-gebonden 
voorzieningen     10.981      22.318    Gebouw      215.000    215.000  
Waarde inventaris       2.453        2.007    Reserves          7.691      20.756*  
     Shot-feest spaarpot          1.956           510  
     Fonds Bos/Brisck        10.000        9.461  
       
Voorraad     Langlopende schuld    
Voorraad bar          382           529    Lening NTTB          5.250        4.500  
       
Vorderingen en overlopende    Kortlopende schulden    
activa     en overlopende passiva    
Debiteuren            82        4.394    Crediteuren          1.748           496  
Overlopende activa          795           800    Overlopende passiva               50             41  
       
Liquide middelen     27.480      21.207      
       
  ======   ======     ======   ======  

       
Totaal   247.174    256.256        247.174  256.256 

 
 
*De winst van 2021 à € 6.065 en de ontvangen subsidies à € 7.000, die worden voorgesteld om toe te voegen aan de reserves, zijn in dit 
overzicht al toegevoegd 

 
8.1 Specificatie en toelichting op de balans 
 
Gebouw en inventaris 
Voor de verslaglegging in de balans van ons gebouw, wordt kortheidshalve verwezen naar de 
teksten in de jaarrekening van 2017, evenals de discussie die daarover is gevoerd (zie verslag 
ALV). Samengevat is geconcludeerd dat de waarde van het gebouw, minus de eigen bijdrage, 
enerzijds als activa op te nemen en anderzijds voor hetzelfde bedrag als bijzondere reserve 
(Gebouw) onder passiva. Er wordt niet op afgeschreven. De waarde van € 205.000 blijft dan 
staan tot 2042. Of als er tussentijds een verkoop plaatsvindt, tot dat moment. Dat is ook de 
manier waarop we het al jaren deden voor het oude gebouw. 
 
Voorraad 
De bar-voorraad is per 31-12-2021 opgemaakt. 
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Debiteuren 
Aan het eind van het jaar stond voor € 4.394 aan facturen open. Dat is een groot bedrag dat 
voor het overgrote deel wordt veroorzaakt door de “cheque” die we in het kader van het Jan 
Linders Fonds te goed hadden. Deze cheque is overigens inmiddels in januari 2022 ontvangen. 
 
Overlopende activa 
In 2021 zijn facturen ontvangen die betrekking hebben op diensten (vaak abonnementen/ter-
mijnbedragen) in het jaar 2022. De grootste post hierin is het Opstalrecht dat per 1 juli ieder 
jaar in rekening wordt gebracht, waarvan een deel op het lopende jaar betrekking heeft en 
een deel op het volgende kalenderjaar. 
 
Liquide middelen 

     

  31-12-2020 31-12-2021 

   
Kas bar                               206                                  40  
Rabobank zakelijk                          16.439                           10.331  
Rabobank spaarrekening                          10.835                           10.836  
   
                         =====                          =====  

   
Totaal                          27.480                           21.207  

 
 
Eigen vermogen 
Voor meer inzicht in de vermogenspositie is het eigen vermogen opgesplitst in eigen ver-
mogen, het gebouw en de reserveringen. Daardoor is helderder wat het reële eigen vermogen 
is d.w.z. buiten het gebouw en de reserveringen om. 
We sluiten 2021 met een winst af en dat bedrag kunnen we toevoegen aan de reserves. Samen 
met de overige reserves is er buiten de waarde van het gebouw, een eigen vermogen van € 
30.140.  
 
Saldo per 1 januari 2021   €   5.478 
Resultaat boekjaar    €   6.065 
Subsidie     €   7.000 
Toevoeging winst overige reserves          €-13.065 
      ======= 
Saldo per 31-12-2021    €.  5.465 
 
Reserves 
Saldo per 1 januari 2021             € 14.691 
Toevoeging overige reserves              € 13.078 
Spaarpot Shot-veiling    €      510 
Fonds Bos/Brisck    €   9.461  

======= 
Saldo per 31-12-2020                € 37.740 
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Reserves zijn gelden die in zekere zin ‘geoormerkt’ zijn d.w.z. bedoeld voor speciale uitgaven. 
Dat betreft dan grotere uitgaven die buiten de normale exploitatie vallen en dus niet in de 
resultatenrekening worden meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan grotere uitgaven 
voor inrichting en onderhoud. 
Ook de opbrengsten van het Shot-feest, en dan met name de veiling, vallen hieronder, evenals 
de uitgaven bij de van tevoren aangekondigde bestedingen. 
In 2021 is n.a.v. het shot-feest in november € 1.508 toegevoegd aan de Spaarpot Shot-veiling. 
Uit deze spaarpot zijn, zoals met de ALV afgesproken, het Shot-diner betaald en de aanschaf 
van de AED. Op dit moment zit er € 510 in de spaarpot 
 
Fonds Bos/Brisck 
In bijlage 1 is aangegeven hoe het bestuur de giften uit dit fonds wil besteden aan de doel-
groepen. Ook is in de bijlage een begroting gemaakt voor de besteding van de gelden in de 
jaren 2022 en verder. We willen de gelden in dit fonds in de jaren t/m 2027 besteden aan de 
genoemde doelgroepen. 
 
Langlopende schulden 
In 2017 hebben we een lening van € 7.500 afgesloten bij het Landelijke Steunfonds van de 
NTTB. De lening heeft een looptijd van 10 jaar. De aflossing is € 750 per jaar; de rente bedraagt 
2%. Te voldoen op 1 juni van elk jaar vanaf 2018. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Crediteuren en overlopende passiva 
De crediteuren en nog te betalen posten betreffen rekeningen en declaraties die nog betaald 
moesten worden op 31 december. Vanzelfsprekend zijn deze wel meegenomen in het resul-
tatenoverzicht. 
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9 Aantal leden, energieverbruik en baromzet 
  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
           
Aantal leden per 31-12 92 85 75 78 81 85 93 98 93 107 
           
Baromzet 6.513 6.237 9.461 8.949 9.368 8.320 8.729 8.199 3.852 3.925 
Inkoop in % 34 40 39 40 34 41 43 32 33 40 
           
Energieverbruik           
           
Gas (m3) 6.387 7.539 5.754 6.904 5.716 6.915 3.865 3.985 2.641 1.849 
Elektriciteit (kWh) 10.527 8.137 9.158 10.706 11.191 9.138 10.230 9.317 6.263 5.564 
Teruglevering (kWh) - - - - - - - - - 1.480 
Water (m3) 103 97 91 93 94 77   37 50 
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10 Investeringen en afschrijvingen 2021 
 

Activa Aanschafdatum Aanschafwaarde Investering Aanschafwaarde Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijven 

    per 01-01-2021 boekjaar per 31-12-2021 tot 01-01-2021 boekjaar geboekt t/m 31-12-2021 per 31-12-2021 in (jaren) 

01 Hardware                     
Gemeente Wageningen 09-06-2017 10.000,00 0,00 10.000,00 1.433,00 400,00 400,00 1.833,00 8.167,00 25 
Mouterijnoort 26-06-2017 1.250,00 0,00 1.250,00 438,00 125,00 125,00 563,00 687,00 10 
ABS beveiliging 26-07-2017 1.226,00 0,00 1.226,00 419,80 122,60 122,60 542,40 683,60 10 
Tuin 22-08-2017 1.194,00 0,00 1.194,00 398,20 119,40 119,40 517,60 676,40 10 
LED-verlichting speelzaal A 
Led Inn 18-08-2021 0,00 5.563,99 5.563,99 0,00 185,47 185,47 185,47 5.378,52 10 
25 zonnepanelen dak ge-
bouw Masters in Solar B.V. 23-08-2021 0,00 6.957,68 6.957,68 0,00 231,92 231,92 231,92 6.725,76 10 
Totaal 01 Hardware   13.670,00 12.521,67 26.191,67 2.689,00 1.184,39 1.184,39 3.873,39 22.318,28   

02 Inventaris                     
1 x 2012 Cornillieau 01-12-2011 684,00 0,00 684,00 539,20 104,80 104,80 644,00 40,00 10 
1 x 2014 Cornilleau  07-12-2014 750,00 0,00 750,00 710,00 0,00 0,00 710,00 40,00 10 
Koelkasten etc. 23-06-2017 1.115,00 0,00 1.115,00 390,50 111,50 111,50 502,00 613,00 10 
Buffetkast 07-07-2017 979,00 0,00 979,00 341,70 97,90 97,90 439,60 539,40 10 
Ontwerpen borden etc 18-10-2017 605,00 0,00 605,00 194,50 60,50 60,50 255,00 350,00 10 
Schrobmachine Groveko 17-11-2017 1.886,00 0,00 1.886,00 1.389,70 70,90 70,90 1.460,60 425,40 10 
Totaal 02 Inventaris   6.019,00 0,00 6.019,00 3.565,60 445,60 445,60 4.011,20 2.007,80   

    19.689,00 12.521,67 32.210,67 6.254,60 1.629,99 1.629,99 7.884,59 24.326,08   

 
Naast bovenstaande inventaris, waarop we afschrijven, maken ook onderstaande goederen onderdeel uit van de inventaris, waarover we niet afschrijven: 
• 5 Cornilleau-tafels (aangeschaft in 2003, en reeds afgeschreven) 
• 1 tafeltennis-robot (aangeschaft in 2011 en reeds afgeschreven); 
• 12 poten voor onze speelafzettingen (aangeschaft in 2018, betaald uit shot-veiling-opbrengsten); 
• 1 Cornilleau -tafel (aangeschaft eind 2018, betaald uit de shot-veiling-opbrengsten) 
• 1 AED (aangeschaft eind 2021, betaald uit de shot-veiling-opbrengsten) 
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11 Begroting 2021 en meerjarenbeeld 
 
11.1 Inleiding 
Bij het opstellen van de begroting voor 2022 hebben we een aantal aannamen gedaan: 
 

1. We kunnen het hele jaar door spelen, niet gehinderd door noemenswaardige lock-
downs i.v.m. Corona 

2. We gaan uit van een stabilisatie of een zeer lichte groei van het aantal leden 
3. We krijgen te maken met hogere kosten als gevolg van gestegen prijzen van goederen 

die we inkopen, maar we verwachten dat die stijgingen wat getemperd worden door 
zuinig gebruik en de zonnepanelen 

4. We krijgen te maken met enkele hogere vaste kosten m.b.t. het gebouw 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk hebben we een begroting voor 2022 opgesteld en bieden 
we een doorkijk naar de jaren 2023 en 2024. De begroting voor 2022 stellen we als leden van 
Shot vast, de cijfers voor 2023 en 2024 krijgen geen status. 
De begroting voor 2022 laat een bescheiden winst zien van € 113 
 
Dat kan als een tegenvaller worden gezien, omdat in feite op een winst van minimaal € 1.400 
moet worden begroot om de reserves in het fonds “Bos/Brisck” op peil te kunnen houden, 
opdat we per jaar datzelfde bedrag kunnen uitgeven aan dit fonds. De reden dat dat dit jaar 
niet gaat lukken, is dat we voor enkele eenmalige hoge uitgaven komen te staan in 2022:  

• De post onderhoud gebouw, met name CV en brandblussers gaan fors omhoog. 
• We hebben uitgaven structureel hoger begroot i.v.m. de prijsstijgingen/inflatie van de 

afgelopen tijd, die naar verwachting nog in heel 2022 door zullen werken. 
• Er is sowieso rekening gehouden met een toename van energiekosten, omdat we op 

meer ‘tijdsloten’ geopend zullen zijn en er een prijsstijging te verwachten is van ener-
giekosten. 

 
In 2023 en 2024 proberen we weer een winst te maken van ca. € 1.400.  
 
11.2 Inkomsten 
11.2.1 Contributies 
Het ledenverlies door corona is tot nog toe binnen de perken gebleven. Voor 2022 gaan we 
uit van het ledenaantal dat iets boven de 100 zal blijven en houden rekening met een maan-
delijkse contributiesom à € 1.750 gemiddeld. Dat correspondeert met een min of meer con-
stant ledenaantal van ca. 105-107 leden. 
 
11.2.2 Baromzet 
Voor de baromzet in 2022 zijn we uitgegaan van een normaal jaar. Enerzijds zullen bij gelijk-
blijvende verkoopprijzen de waarschijnlijk hogere inkoopprijzen op de winst drukken. Ander-
zijds hopen we dat dit enigszins gecompenseerd wordt door de extra momenten in de week 
waarop Shot geopend is. 
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  Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting 
  2018 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 
Baten         
Contributies 16.967 17.639 18.619 17.000 17.714 21.000 21.000 21.000 

Baromzet 8.729 8.199 3.852 4.100 3.925 8.650 8.650 8.650 

Verhuur 698 650 130 325 165 300 300 300 

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sponsoren 499 200 0 1.500 2.045 500 500 500 

Donaties 75 60 85 60 60 60 60 60 

Rente 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diversen 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
Totaal 26.969 26.748 22.687 22.986 23.910 30.511 30.511 30.511 
Lasten         
Inkoop bar 3.789 2.610 1.097 1.585 1.600 3.028 3.633 3.633 

Gas, water en elektra 5.928 6.951 3.835 2.800 2.472 5.500 5.500 5.500 

OZB 1.725 1.590 1.648 1.790 1.597 1.890 1.990 1.990 

Recht van Opstal 610 850 1.098 1.330 1.331 1.450 1.450 1.450 

Onderhoud gebouw 686 330 1.897 1.000 920 1.700 1.500 1.500 

Inrichting gebouw 1.105 762 137 250 0 450 450 450 

Schoonmaakkosten 1.681 1.074 1.266 800 750 1.400 1.425 1.425 

Verzekering gebouw 1.103 1.187 1.376 1.380 1.515 1.600 1.600 1.600 

Telefoon, internet en pin 998 1.035 1.081 880 874 900 920 920 

Bestuurskosten 300 393 1.335 545 525 2.150 650 650 

Promotie en Publiciteit 264 193 150 150 26 225 150 150 

Technische commissie 1.658 0 0 0 0 0 0 0 

Inkoop tafeltennismateri-
alen   377 614 400 584 750 425 425 

Organisatie/deelname 
kampioensch./toernooien   598 41 200 -879 0 0 0 

Organisatie van feesten 
en evenementen   348 0 350 557 500 500 500 

Trainers 993 950 1.239 1.164 1.064 2.200 2.200 2.200 

Jeugdactiviteiten 0 0 0 0 0 0 0 0 

NTTB 3.756 3.404 3.145 2.800 2.513 3.700 3.700 3.700 

Representatie- en vrijwilli-
gerskosten 396 424 517 500 499 500 525 525 

Bankkosten 257 293 248 250 171 250 275 275 

Rente leningen 141 126 100 80 96 65 50 50 

Diversen 0   0 0 0 0 0 0 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
Subtotaal 25.389 23.494 20.824 18.254 16.215 28.258 26.943 26.943 

         
Afschrijvingen 1.172 1.172 1.172 1.772 1.630 € 2.141 € 2.141 € 2.141 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 

 26.561 24.666 21.996 20.026 17.845 30.399 29.084 29.084 
Winst/verlies 408 2.082 691 2.960 6.065 113 1.427 1.427 

         
Totaal 26.969 26.748 22.687 22.986 23.910 30.511 30.511 30.511 
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11.2.3 Verhuur 
De inkomsten voor verhuur zijn wat lager begroot dan tijdens ‘normale jaren voor de Corona-
crisis’. Reden: we hebben meer eigen speelmomenten, dus minder mogelijkheden om de zaal 
te verhuren. 
 
11.2.4 Subsidie 
Zoals besloten op de vorige ALV zijn de TASO-subsidies van VWS ontvangen in 2020 en 2021 
toegevoegd aan de reserves. Mochten we in 2022 (hopelijk niet) wederom op soortgelijke 
subsidies aanspraak kunnen doen, dan stellen we opnieuw voor om deze direct toe te voegen 
aan de reserves. Er is derhalve geen reden om de post subsidies over de komende jaren niet 
op 0 te zetten. 
 
11.2.5 Sponsoring 
De begroting voor sponsoring (door vaste sponsoren) is in 2022 weer op een normaal niveau 
van € 500.  
 
11.3 Uitgaven 
11.3.1 Inkoop bar 
De inkoop van de bar wordt begroot op 35% van de baromzet. We hebben ook een prijsstijging 
van 20% meegerekend, omdat voedsel beduidend duurder is geworden. We zijn niet van uit-
gegaan dat we prijsstijgingen doorrekenen aan de bar. 
 
11.3.2 Gas, water, elektra 
We gaan uit van een ‘normaal jaar’, zoals 2019, en hebben dat iets naar boven afgerond, maar 
we moeten nu rekening houden met extra (variabele) kosten vanwege de extra openingstij-
den. We gaan van 1000 uur voor Corona, naar 1.480 uur nu bij volledige opening. Als we dan 
ook met een prijsstijging van tenminste 12% rekening houden (we hebben wel een vast con-
tract bij Vattenfall) en natuurlijk verminderd met de extra opbrengst van de zonnepanelen, 
komen we op een voorlopige schatting uit van € 5.500. 
 
11.3.3 OZB en Recht van Opstal 
Voor de komende jaren gaan we uit van een verhoging per jaar van € 100 voor de OZB. 
Het recht van Opstal is voor de eerste 5 jaren vastgelegd in de overeenkomst met de ge-
meente. Vanaf 2023 moeten we rekening gaan houden met een 3-jaarlijkste herziening van 
het Recht van Opstal. 
 
11.3.4 Onderhoud gebouw 
Ervaringscijfers uit de jaren dat we in ons nieuwe pand zitten, leren dat we structureel met 
een hoger bedrag voor onderhoud rekening moeten houden. Vorig jaar is daarom besloten 
om een hoger bedrag te gaan begroten, € 1.000 per jaar. Echter, nu reeds wordt duidelijk dat 
we voor controle brandblussers en de CV-ketel jaarlijks structureel nog meer moeten begro-
ten, zodat een bedrag van € 1.700 realistischer zal zijn. Ook is expres ruim gerekend, omdat 
ook in materialen, installatie en onderhoud stevige prijsstijgingen zijn opgetreden 
 
11.3.5 Inrichting gebouw 
In 2022 begroten we € 450. Zoals ook in eerdere begrotingen, voor 2022 en 2023 houden we 
rekening met een lichte verhoging, ook is in deze post het onderhoudscontract voor de AED 
ondergebracht. 
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In 2022 wordt voor een normaal jaar begroot.  
 
11.3.6 Telefoon, internet en PIN 
In 2020 hebben we het abonnement met de Rabobank voor het pinapparaat opgezegd en 
hebben we een (goedkopere) dienst bij SumUp afgesloten. Telefoon en internetkosten gaan 
wel jaarlijks heel licht omhoog. Telefoon en internet lopen via KPN. 
 
11.3.7 Bestuurskosten 
Deze post is in het jaar 2022 verhoogd tot € 2.150. Dit heeft onder andere te maken met de 
inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021.  

• Er is een bedrag à € 1.500 begroot om de statuten daadwerkelijk te laten wijzigen. 
Daarvan hebben we € 300 begroot voor de begroting van dit jaar, de resterende € 
1.200 willen we uit de reserves financieren. 

• Verder moeten leges voor de horecavergunning worden betaald aan de gemeente Wa-
geningen, à € 468 

• We willen dit jaar een reanimatiecursus aanbieden aan geïnteresseerde leden van de 
vereniging; totale kosten zijn geraamd op € 250. 

• Voorts is er eind februari 2022 een laser-printer aangeschaft à € 325. Ofschoon de we-
reld verder digitaliseert, hebben we wel degelijk een printer nodig voor bijvoorbeeld 
inschrijfformulieren, poule-wedstrijdformulieren, flyers, etc. Die werden tot nu toe 
door bestuursleden thuis of op werk afgedrukt, of bij een Copyshop. We houden in de 
komende jaren dus ook rekening met een paar tientjes per jaar voor papier en cartrid-
ges.  

• We zijn verder lid geworden van de Sportraad. Dat betekent nog eens € 40 abonne-
mentskosten per jaar.  

• Tot slot zijn er € 150 reiskosten cursussen, representatie, materiaal, e.d. begroot voor 
het OldStars project. Deze kosten onttrekken we niet aan het Bos/Brisck-Fonds, omdat 
daarmee anders het jaarlijkse ‘budget’ voor dit fonds wordt overschreden. Onzes in-
ziens zijn deze kosten prima te plaatsen in de begroting, in gelijke delen te verdelen 
onder de posten Bestuurskosten en Promotie en Publiciteit. 

In 2023 en verder houden we rekening met een post bestuurskosten van € 650 per jaar, be-
duidend lager dan in 2022, maar wel wat meer dan in voorgaande jaren. 
 
*************************************************************************** 
Voorgesteld wordt om € 1.200 op te nemen uit onze reserves om het grootste gedeelte van 
de notariskosten mee te financieren. 
*************************************************************************** 
 
11.3.8 Organisatie/deelname van kampioenschappen en toernooien 
Deze post hebben we voor dit jaar een stuk lager begroot dan vorige jaren. Net zoals in de 
afgelopen 2 jaar met de organisatie van de Top20, zullen we dit jaar inkomsten hebben 
rondom de organisatie van de Masters, waar we uitgaan van € 500 inkomsten. De inkomsten 
van dit toernooi drukt de uitgaven van deze kostenpost omlaag. Maar: het doel zal zijn om de 
kosten te dekken, niet per sé om een winst te maken.  
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11.3.9 Organisatie van feesten en evenementen 
Het Shotfeest wordt ten dele betaald uit de spaarpot “shotveiling” die op de balans staat; 
verder zijn de kosten ook relatief gering omdat inschrijfgeld wordt gevraagd, dat wordt direct 
verrekend en niet opgenomen in deze begroting. 
 
11.3.10 Trainers 
In deze post zijn de vrijwilligersvergoedingen opgenomen voor Johan Frederiks en Lorenzo 
Corsico. Meerjarig is hetzelfde niveau aangehouden. Owen van Mierlo wordt ‘gefinancierd’ 
uit het fonds “Bos/Brisck”. 
 
11.3.11 Jeugdactiviteiten 
Owen van Mierlo ondersteunt Johan Frederiks bij de training van de jeugd. De uitgaven die 
hiermee gepaard gaan, lopen niet via de winst/verlies rekening maar worden betaald via het 
fonds “Bos/Brisck” (zie bijlage 2).  
 
11.3.12 NTTB 
De afdracht NTTB is bepaald naar rato van het aantal leden. 
 
11.3.13 Representatie en vrijwilligerskosten 
Vanuit deze post worden vooral de kerstpresentjes betaald voor onze vrijwilligers. We hebben 
deze post opgehoogd naar € 525. 
 
11.3.14 Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn de komende jaren fors hoger, omdat we een aantal onroerende zaken 
van boven de € 450 hebben aangeschaft, te weten de zonnepanelen, LED-verlichting en de 
AED. 
 
11.4 Voorstellen m.b.t. reserves 
 
Er is in dit financiële jaarverslag een aantal voorstellen gedaan om bedragen te onttrekken of 
toe te voegen aan de reserves. Deze voorstellen staan voor het overzicht hieronder nogmaals 
samengevat. 
 
*************************************************************************** 

1. Voorgesteld wordt om de gerealiseerde winst voor het boekjaar 2021 à € 6.065 in de 
reserves te storten. 

2. Voorgesteld wordt om, net als vorig jaar, de ontvangen subsidies à € 7.000 (die dus 
niet in de winst/verlies rekening zijn meegenomen) in de reserves te storten. 

3. Voorgesteld wordt om € 1.200 op te nemen uit de reserves om het grootste gedeelte 
van de notariskosten over 2022 mee te financieren. 
Het voorstel is dus om netto € 11.865 toe te voegen aan de reserves. 

*************************************************************************** 
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Bijlage 1 OldStars Shot 
 
11.5 Voorbereiding 
In 2020 zijn de voorbereidingen voor het opstarten van het OldStars tafeltennistraject bij 
SHOT tot tweemaal toe opgeschort vanwege landelijke lockdowns ten gevolge van de vele 
coronabesmettingen. Uiteindelijk is het de derde keer, in het najaar van 2021, wel gelukt.  
 
Vanaf augustus 2021 zijn door het OldStars-team de voorbereidingen op volle kracht hervat. 
Het OldStars-team bestaat in 2021 uit Steef Lips, Anneke Rot, Emma Solares, Els Otma en Joop 
van Raaij (coördinatie), en dit team is vanuit het bestuur ondersteund door voorzitter Jan 
Ploeg. Berend Aukema fungeert als stand-by voor het OldStars-team.  
 
Na hervatting van de besprekingen met het Nationaal Ouderenfonds en de NTTB in de zomer 
kunnen we als startdatum donderdag 4 november vastleggen. Op lokaal niveau zijn de al eer-
der opgebouwde contacten weer aangehaald. Zoals met ouderenorganisaties als Solidez-Ou-
deren, KBO-PCOB, en Senioren Wageningen. Ook zijn contacten hernieuwd met wijkcentra, 
fysiotherapiepraktijken, huisartspraktijken, en supermarkten. Het OldStars-team heeft pos-
ters en flyers verspreid binnen dit netwerk. Digitaal zijn posters en flyers verstuurd naar Sport-
service Wageningen en de Sportraad Wageningen voor verdere verspreiding. Aan SHOT-leden 
is gevraagd om potentiële deelnemers in hun nabije omgeving op OldStars te attenderen. Ook 
lokale kranten hebben meegewerkt aan bekendmaking van het OldStars bij SHOT, zoals Stad 
Wageningen, Bennekoms Nieuwsblad en Vallei en Veluwe. 
 
 

 

 

 

 

 
11.6 Kick-off 
Zo vindt op 4 november eindelijk de kick-off plaats, met een clinic door Bettine Vriesekoop 
(geassisteerd door externe trainer Lars Wildenborg). Na openingswoorden van voorzitter Jan 
Ploeg en wethouder van Sport Anne Janssen, verrichte de wethouder de opening door tegen 
Bettine te spelen. De kick-off is zeer geslaagd, met een actieve deelname van 15 OldStars be-
langstellenden. Daarnaast zijn er ook nog enkele ouderen aanwezig die het nog even willen 
aanzien. Er is veel belangstelling vanuit de media, niet alleen vanuit de schriftelijke media 
(Stad Wageningen, De Gelderlander) maar er zijn ook filmopnames gemaakt (RTV Rijnstreek). 
 
11.7 Wekelijkse bijeenkomsten 
Na de kick-off bestaat het OldStars-traject uit wekelijkse bijeenkomsten met een vast tijds-
schema. Om 13.30 uur gaat de zaal open. Om 14.00 uur begint het programma o.l.v. een trai-
ner of begeleider. Er worden globaal 4 oefeningen gedaan van 15-20 minuten: twee voor de 
pauze en twee na de pauze. Een oefening bestaat doorgaans uit diverse sub-oefeningen, zodat 

Wat is OldStars tafeltennis? 
Bij OldStars tafeltennis bestaat de training uit een warming-up en verschillende 

beweegvormen. Tafeltennis is onderdeel van de training. Zo werk je via tafeltennis 

aan een betere balans en conditie! 

Naast bewegen staat bij OldStars tafeltennis ook het ontmoeten en sociaal contact 

centraal. Ontmoet nieuwe mensen onder het genot van een kopje koffie! 

De trainingen worden verzorgd door een trainer of begeleider die werkt met het 

Athletics Skills Model (ASM). Dit verbetert de vaardigheid van bewegen op een 

veelzijdige en laagdrempelige wijze.  Het ASM bevat vaardigheden afkomstig uit 

allerlei verschillende sporten, spelvormen en activiteiten. 

OldStars richt zich op de leeftijdsgroep 55+ 
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er ook binnen een oefening genoeg variatie is. Bij de oefeningen staat het in beweging zijn 
centraal. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de tafeltennistafel. Er zijn oefeningen waarbij 
de tafel niet eens gebruikt wordt. We maken gebruik van diverse hulpmiddelen die deels spe-
ciaal voor OldStars ontwikkeld zijn. In de pauze wordt thee of koffie geschonken en bijgepraat, 
en komen bepaalde informatieve of gezellige onderwerpen aan de orde. Voorop staat bij Old-
Stars: beweging, gezelligheid en het ontwikkelen van zelfredzaamheid.  
Na de kick-off bijeenkomst zijn er 6 van deze vervolgbijeenkomsten geweest. (11, 18 en 25 
november; 2, 9, 16 december). Vanwege de aangescherpte coronamaatrelen van 17 decem-
ber zijn de bijeenkomsten van 23 en 30 december helaas niet doorgegaan. De deelname aan 
de 6 vervolgbijeenkomsten is heel goed te noemen (respectievelijk 16, 15, 16, 10, 13, 15). De 
deelnemers zijn erg enthousiast. Drie van de vervolgbijeenkomsten stonden onder begelei-
ding van een externe trainer (Lars Wildenborg, Matthias Dul), en drie onder begeleider Steef, 
met assistentie van andere OldStars-teamleden. Vanaf de bijeenkomst van 16 december heb-
ben de deelnemers de verzorging van koffie en thee overgenomen van het OldStars-team. 
Deelname aan de kick-off en de eerste vier bijeenkomsten is gratis geweest. Daarna kan men 
lid worden. In december zijn 12 deelnemers lid geworden. De verwachting is dat in januari 
nog enkelen zullen volgen. Na de versoepeling van de coronamaatregelen per 15 januari 2022 
kunnen we vanaf donderdag 20 januari de draad van 16 december weer oppakken.  
 
11.8 Vooruitblik 2022 
Het huidige OldStars-team is destijds gevraagd het OldStars-traject bij SHOT op te zetten en 
het een goede start te geven. Het idee achter OldStars is echter dat op een gegeven moment 
de OldStars-groep de leiding en coördinatie zelf overneemt. Het is daarom wenselijk dat en-
kele leden van de OldStars-groep de “Opstartcursus OldStars Sport/ASM” gaan volgen (daar 
is budget voor). Natuurlijk zal een dergelijke overgang geleidelijk moeten plaatsvinden. Het 
huidige OldStars-team zal zich in ieder geval de eerste maanden van 2022 in volle sterkte blij-
ven inzetten. Het is denkbaar dat daarna het OldStars-team in afgeslankte vorm verder gaat, 
hopelijk aangevuld met leden uit de OldStars-groep of met andere in OldStars geïnteresseerde 
leden.  
 
11.9 Financieel Jaarverslag 2021 
Voor het project of de werkgroep OldStars kennen we geen aparte begroting binnen Shot. De 
inkomsten en uitgaven worden deels in de lopende begroting en winst/verliesrekening opge-
nomen, deels worden de kosten/inkomsten ondergebracht in het Bos/ Brisck fonds (zie hier-
voor bijlage 2). 
 
In 2021 zijn voor OldStars twee subsidieaanvragen succesvol ingediend. NOC*NSF heeft een 
subsidie toegekend van € 850,-- uit het Stimuleringsbudget (bedoeld voor o.a. materialen en 
onkosten externe trainers). Vanuit het Wagenings Sport- en Beweegakkoord is een subsidie 
toegekend van € 750,-- om in OldStars geïnteresseerde leden de cursus “Opstartcursus Old-
Stars Sport/ASM” te laten volgen. De laatste subsidie is nog niet gebruikt. Twee leden van het 
OldStars-team (Joop en Anneke) hebben deze cursus al op kosten van het Nationaal Ouderen-
fonds gevolgd. Deze subsidie zal in 2022 gebruikt worden.  
 
Drie leden van het team (Steef, Els, en Joop) hebben in 2021 op kosten van het Nationaal 
Ouderenfonds de trainingen “EHBO bij Sportongevallen” en “Reanimatie en omgang met 
AED” gevolgd bij Schok en Pomp (Medische trainingen).  
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Het Nationaal Ouderenfonds heeft ook de flyers en de posters voor de kick-off beschikbaar 
gesteld, alsmede de consumpties betaald die bij de feestelijke kick-off genuttigd zijn (o.a. ge-
bakjes met SHOT-logo, drankjes, hapjes).  
 
De NTTB heeft de kosten met betrekking tot clinic van Bettine betaald alsook het daglidmaat-
schap/verzekering van de deelnemers tijdens de kick-off en de eerste vier gratis vervolgbij-
eenkomsten. In eerste instantie zou hierbij een eigen bijdrage van SHOT gevraagd worden, 
maar door het grote aantal OldStars-deelnemers dat zich als lid van de vereniging en dus als 
lid van de NTTB aangemeld heeft, laat de NTTB deze eigen bijdrage vervallen.  
 
In 2021 is uit het SHOT-fonds BOS/BRISCK o.a. de aanschaf van 14 batjes voor de OldStars 
trainingen betaald.  
 
Vanuit het reguliere budget van SHOT wordt de sociale koffie/thee tijdens de OldStars bijeen-
komsten vergoed. Dit bedrag (voor een geheel jaar € 950,--) wordt, bekostigd uit het Bos/ 
Brisck fonds. 
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Bijlage 2 Bestedingen Fonds Bos/Brisck 
 
In 2020 zijn twee giften ontvangen, beide groot € 5.000.  
 
De gift van de familie Bos is gedaan om te besteden aan: 

• Ouderensport 
• Jeugd 

 
De gift van de firma Brisck 

• Ouderensport 
• Invalidensport 

 
Deze giften zijn (zie balans) in onze reserves gestopt. Daar is een apart “fonds Bos/Brisck” 
gecreëerd, waaruit de uitgaven worden gedaan. De uitgaven lopen dus niet via de normale 
winst/verlies rekening maar via dit fonds in de balans. 
 
We hanteren als uitgangspunt dat we de giften meerjarig willen inzetten. We gaan daarbij uit 
van besteding van de giften in de jaren 2021 t/m 2027.  
 
In 2021 zijn de volgende uitgaven gedaan uit dit fonds: 

- De sociale koffie/thee tijdens de OldStars-middagen           €      96 
- Vrijwilligersvergoeding jeugdtrainer Owen van Mierlo.                 €    112 
- Stickers bedrukking Familie Bos-tafel             €      54 
- Trainerskosten ASM opstart OldStars             €    711 
- Uitgaven kick-off OldStars               €      98 
- Aanschaf tafeltennisbatjes               €    503 

         ======= 
Totaal uitgaven                 € 1.574 
 
Voor een aantal van bovengenoemde activiteiten zijn bijdragen van derden ontvangen: 
 

- Bijdrage Nationaal Ouderenfonds voor Kick-off            €    185 
- Bijdrage uit Sport- en Beweegakkoord              €    850 

         ======= 
Totaal ingekomen                 € 1.035 
 
Op 31-12-2021 had het fonds Bos/Brisck daardoor een omvang van      € 9.461 
 
Invalidensport 
De uitgaven dit jaar zijn vooral gegaan naar ouderensport en jeugd. Een van de doelgroepen 
van de donaties die aan het Bos/Brisck fonds ten grondslag lagen, was invaliden sport.  
 
In de eerste maanden van 2021 hebben we ons wederom georiënteerd op de mogelijkheden 
om binnen Shot invalidensport te faciliteren. We hebben hiertoe overleg gevoerd met de 
NTTB, hebben geparticipeerd in een Webinar van de NTTB en hebben contact gehad met 
Sportservice Wageningen en de voorzitter van Sportclub Waag (invalidensport Wageningen). 
Uit deze eerste verkenning is naar voren gekomen dat het opzetten van invalidensport baat 
heeft bij een systematische aanpak. Te vaak, zo is de ervaring van onze gesprekspartners, 
wordt invalidensport door één of twee mensen binnen een vereniging opgezet, waarna het 
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erg moeilijk blijkt om een levensvatbare groep invaliden aan de sport en vereniging te binden, 
waarna het initiatief dan al snel weer wordt stopgezet. Hoofdoorzaak is dat het vaak moeilijk 
blijkt om de doelgroep te bereiken, waardoor de groep te klein blijft en daardoor niet struc-
tureel levensvatbaar. De NTTB heeft een stappenplan ontwikkeld om para-tafeltennis op te 
zetten. De eerste twee stappen in dit stappenplan zullen we in 2021 doorlopen om daarna 
(begin 2022) te besluiten of invalidensport binnen Shot haalbaar is. Die eerste twee stappen 
bestaan uit: 

1. Inventariseren of er binnen de vereniging geïnteresseerden zijn die zowel in de voor-
bereiding als bij de uitvoering van invalidensport binnen Shot mee willen helpen. 

2. Inventariseren of in Wageningen dan wel in de regio voldoende interesse bestaat en 
daarbij kijken naar de verschillende doelgroepen (zowel in leeftijd als in aard van de 
beperkingen). 

 
Deze stappen, zo hebben we ook vorig jaar reeds aangegeven, doen we in volgorde. Als in stap 
1 zou blijken dat er voldoende interesse/bereidheid binnen Shot bestaat, starten we stap 2. 
Als uit stap 2 blijkt dat de kans groot genoeg is om voor een bepaalde doelgroep duurzaam 
para-tafeltennis op te zetten. Gaan we verder.  
 
We hebben in 2021 o.a. via de nieuwsbrief gepeild onder de leden van Shot of er voldoende 
interesse/draagvlak is voor het opzetten en begeleiden van een groep invalidensport. Daaruit 
is gebleken dat op dit moment dit draagvlak er niet is. In het bestuur hebben we daarom be-
sloten om in de komende periode geen activiteiten te ontplooien op dit gebied. We zullen 
over 2-3 jaar een nieuwe peiling doen binnen de vereniging. In de tussenliggende periode zul-
len we vanuit het Bos/Brisck fonds ons richten op ouderensport en jeugd.  
 
Financieel meerjaren plan fonds Bos/Brisck 
 
We plannen de volgende bestedingen in de komende jaren: 
 
2022:         € 1.420 
2023 t/m 2027:        € 1.400 
2028:          € 1.041 
         ====== 
Totaal uitgaven 2022 t/m 2028     € 9.461 
 
Stand Bos/Brisck fonds per 1-1-2022    € 9.461 
 
Stand per ultimo 2028      € 0   
 
Geplande uitgaven 2022 
Voor 2022 worden de volgende uitgaven gepland: 

- OldStars sociale koffie/thee     €     950 
- OldStars begeleiding ASM-training    €     170 
- Jeugd: vrijwilligersvergoeding Owen van Mierlo  €     300 

======= 
Totaal:         € 1.420 
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Bijlage 3 Vragen en antwoorden behorende bij de financiële stukken 
en de verduurzamingsnotitie ALV 16 juni 2021 
 
 
Vragen Marcel Kop 
 
1. Is het wel juist dat er IN alle grafieken staat: terugverdientijd LED zonder .... (?) Bijbeho-

rende tekst en tekst verticale as zegt iets anders volgens mij. 
 
Antwoord bestuur: Marcel heeft gelijk. In de grafiek op pagina 13 had bij de tekst in de gra-
fiek moeten staan: “terugverdienmoment PV-installatie zonder BOSA 7 jaar” en “terugverdien-
moment PV-installatie met BOSA minder dan 5 jaar”. 
 
De grafiek en de daaruit volgende terugverdientijd klopt overigens wel.  
 
Datzelfde geldt ook voor de grafiek op pagina 18. De terugverdientijden in die grafiek gelden 
voor het totaal van de investeringen: “terugverdienmoment Verduurzaming zonder BOSA na 
7 jaar” en terugverdienmoment Verduurzaming met BOSA na 4 jaar en 9 maanden”. 
 
2. Ik zou omdat het om ongeveer € 3.000 BTW gaat toch een poging wagen dit t.z.t. terug 

te gaan vorderen. Mijn buurman (oud bankdirecteur) heeft dit traject voor onze VVE zo-
juist afgerond. Ik zou hem kunnen vragen of de administratieve last erg hoog is. Laat 
maar weten wat jullie willen. 

 
Antwoord bestuur: Als we via de buurman van Marcel meer informatie kunnen krijgen: Graag! 
We moeten daarbij wel opletten dat de BTW die we terugvragen (en dat doe je in de loop der 
jaren) NIET onder de BOSA-subsidie . Alleen echt betaalde BTW valt onder de BOSA (30%). Dus 
het is een afweging. Maar we gaan graag in gesprek met de buurman. Niet geschoten is mis-
geschoten! 
 
Noot Erik Simons: Ik heb hier een hard hoofd in. Particulieren, die van een dergelijke regeling 
gebruik maken, worden dan een soort ondernemers. Voor een particulier, die verder niets ‘on-
dernemends doet’, is dat goed te scheiden. Wij zijn momenteel niet Btw-plichtig. Als we dat 
wel worden, omdat we voor de belastingdienst ondernemer worden, betekent dat én serieus 
meer administratie, én mogelijk BTW te berekenen over bijvoorbeeld barinkomsten. Met mis-
schien wel een 21% prijsstijging tot gevolg. Nogmaals: het onderzoeken waard, maar ik ben 
benieuwd wat Louis hiervan denkt. 

 
3. Onze VVE heeft in februari jongstleden ook het bedrijf Masters in Solar de opdracht ge-

gund en we zijn bijzonder tevreden over zowel sales als after-sales. 
 

Antwoord bestuur: Dank voor deze terugkoppeling! 
 
Vragen Louis Bouten 
 
Ik heb zojuist de stukken voor de ALV van 6 juni doorgenomen en ik zet mijn vragen hieronder, 
op de mail, zoals jullie gevraagd hebben. Dat zijn er niet veel. Mijn complimenten voor de 
gedegenheid en helderheid van de alle stukken. Shot geeft hiermee een goed voorbeeld, waar 
anderen nog van kunnen leren. Ik merk dat even op omdat ik onlangs lid van een kascommissie 
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was, waarbij de boekhouding en verslaglegging niet uitblonk in helderheid en transparantie, 
ook al ging het om grote bedragen en was er sprake van BTW-plicht. 
Nu heb ik al eerder suggesties gegeven voor de jaarrekening 2020 en ik zie dat die suggesties 
goed zijn overgenomen. Ik heb over de jaarrekening dan ook niets op te merken. Ook de be-
groting zit er goed uit.  
 
4. Geen opmerkingen, behalve over het verlagen van de contributie voor competitiespe-

lers. Ik vind dat niet logisch. Zo wordt de contributie voor een competitiespeler lager dan 
voor een recreant! Bovendien wordt iemand die eerst wel competitiespeler was, maar 
per september niet meer benadeeld. Is het niet logischer degenen die te veel hebben be-
taald, het teveel betaalde te restitueren? Zoveel werk kan dat toch niet zijn om uit te re-
kenen. En desnoods daarnaast de competitiespelers in het najaar hetzelfde te laten beta-
len als recreanten? 

 
Antwoord bestuur: Ja, inderdaad kunnen competitiespelers dan gedurende een bepaalde 
tijd minder contributie bestalen dan recreanten. Dat is zeker opmerkelijk, maar het is onzes 
inziens goed te rechtvaardigen omdat dit het afgelopen jaar precies andersom is geweest. Er 
was namelijk, door alle Corona-beperkingen, geen competitie mogelijk, maar alle geregi-
streerde competitiespelers betaalden toch de hogere contributie voor competitie-spelende le-
den. Dus, zij betaalden voor hetzelfde ‘product’ (lidmaatschap van Shot onder Corona-maat-
regelen, zónder NTTB competitiemogelijkheden) meer dan de recreantleden deden. Dat pro-
beren we nu tijdelijk te compenseren. Bovendien denken wij dat deze ’financiële’ prikkel een 
welverdiende stimulans kan zijn voor Shot-leden om weer, of voor het eerst, competitie te gaan 
spelen. 
 
Dan het voorstel voor de verduurzaming. Ik ben het geheel eens met de voorstellen, daarover 
geen twijfel. Ik heb alleen een paar vragen ter verheldering. 
 
5. Bij de maatregelen die overwogen zijn en niet voorgesteld worden mis ik de dakisolatie. 

Ik dacht die wel ter sprake is gekomen. 
 
Antwoord bestuur: De spouwmuur is geïsoleerd en de kleine kruipruimte te isoleren is niet 
zinvol en nauwelijks mogelijk want niet toegankelijk. Op oudere beelden is te zien dat het dak 
van het “oude” gedeelte twee dunne lagen isolatie (PUR achtig en Tempex) lijkt te hebben. Uit 
de besprekingen met Sportief Opgewekt kwam naar voren dat isolatie van het dak een enorme 
kostenpost zal zijn (van een heel andere orde dan de maatregelen die we nu voorstellen), maar 
dat de effecten ongewis zijn. Zo zou het dak weer volledig nieuw overdekt moeten worden.  
 
6. Qua lichtopbrengst bij LED-verlichting is niet geheel zeker of deze genoeg is bij de hui-

dige armaturen. Maar is het niet mogelijk sterkere LED-lampen te nemen dan die van 24 
Watt en dus waarschijnlijk meer lichtopbrengst? Dan kan je afzien van de extra armatu-
ren. En wat meer licht dan nu kan zeker geen kwaad. 

 
Antwoord bestuur: het vereiste lichtniveau voor tafeltennis op ons niveau is 500 lux. We zitten 
daar op dit moment ver boven. We hebben 2,5 jaar geleden met ons lichtniveau zelfs een offi-
ciële interland mogen spelen. We hebben er dan ook voor gekozen om ons te richten op het 
huidige lichtniveau (en lichtkleur). Op dit moment hebben wij hoogfrequente TL-buizen van 
150cm lengte en met 58 Watt vermogen. Deze worden dan over het algemeen vervangen door 
zogenaamde T8 LED buizen met een vermogen gemiddeld tussen de 20-30 Watt. Belangrijker 
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dan het vermogen zijn echter kenmerken zoals de geproduceerde lichtstroom (in lumen, lm) 
c.q. lichtstroom/watt (lm/w) en de stralingshoek van een LED-buis. Leveranciers van LED-lam-
pen verschillen nogal in deze kenmerken. De uitdaging en expertise zit dan ook in het vinden 
van de beste combinatie voor onze situatie. Qua specificaties zit de aangeboden LED-buis in 
het gemiddelde segment m.b.t. de genoemde kenmerken.    
 
Wat betreft de vraag naar hoger watt het volgende antwoord ontvingen we van de firma A 
Led Inn: 
Het aantal Lumen dat een lamp uitstraalt, hangt altijd samen met het vermogen van de lamp. 
Het vermogen van een lamp meten we in Watt. Een lamp met een hoger wattage geeft door-
gaans meer licht dan een lamp met een lager wattage. Echter is dit niet altijd het geval. Som-
mige lampen zijn namelijk efficiënter met de stroom die zij toegereikt krijgen dan andere lam-
pen. Zo kan een lamp met een vermogen van 5 Watt meer licht geven dan een lamp van 6 
Watt. Dit noemen we de Specifieke Lichtstroom of Lichtrendement. Dit geeft aan hoe efficiënt 
de lamp vermogen omzet in licht. Om deze rede duiden we Lichtstroom aan met Lumen per 
watt (Lm/W). De ene lamp is dus efficiënter met zijn energie dan een ander. Een lamp met een 
hogere Lumen per Watt geeft dus meer licht op hetzelfde vermogen. 
De lamp welke wij aanbieden is momenteel de lamp, met het hoogste lichtrendement. Dus de 
vraag is zeker terecht, echter is het dus niet mogelijk doordat wij al de lamp aanbieden met 
het hoogste lichtrendement. 
 
 
Wij hebben uiteindelijk een keuze gemaakt uit 5 offertes, vier offertes van de firma A Led Inn 
en nog een offerte van een andere aanbieder 
 
De twee offertes van A LED Inn, waar we niet op in zijn gegaan, gaan over verlichting tot een 
veel hoger niveau dan we nu hebben. Dat is veeeeeel duurder dan wat we nu voorstellen en 
levert onzes inziens geen meerwaarde op.  
Na overleg met de werkgroep daags voor het verzenden van deze stukken op 25 mei, was 
bovendien de conclusie dat er zeer waarschijnlijk meer licht op de tafels gaat vallen dan nu het 
geval is, omdat het LED-licht rechter naar beneden valt en minder wordt verstrooid dan het TL 
licht dat we nu hebben. Kortom: wij hebben er vertrouwen in dat de lichtintensiteit bij het 
huidige voorstel niet achteruitgaat ten opzichte van nu; met de optie tot bijplaatsen van extra 
armaturen hebben we bovendien een goed betaalbaar plan B achter de hand. 
 
7. Bij de zonnepanelen wordt steeds gesproken over PV-installatie. Waar staat dat voor? 
 
Antwoord bestuur: Dit staat voor ‘Photo Voltaic’ c.q. Foto-Voltaisch; betreffende de omzet-
ting van licht in elektriciteit. Het gaat hier dus om zonnepanelen die licht omzetten in elektri-
citeit (en niet in warmte, zoals zonnecollectoren).  
 
8. De alinea op pagina 9 in het blauw begrijp ik niet helemaal. Waarom moet er jaarlijks voor 

ca. 1000 kWh bij gekocht worden? Ik zie dat ook niet terug in paragraaf 6.1 of het verdere 
voorstel. Maar misschien zie ik iets over het hoofd? 

 
Antwoord bestuur: Wat we hiermee bedoelen is dat we toch net (1000 kWh) boven het ver-
wachte gebruik willen opwekken, dus dat we zo rond de 1000 kWh meer willen opwekken dan 
we verbruiken. Daarvoor hebben we twee redenen: iets erboven zitten is niet verkeerd, voor-
uitlopend op mogelijk hoger gebruik in de toekomst (meer speelmomenten, meer apparatuur, 
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mogelijk in de toekomst betaalbare accu’s). En: een beetje ruim (maar nogmaals, zeker niet té 
ruim) opwekken en dus aan zonnepanelen aanschaffen, brengt ons weer dichter bij het drem-
pelbedrag voor de BOSA-subsidie. 
 
9. Een raam in de bestuurskamer dat ook in de winter open kan voor ventilatie, is sinds Co-

rona geen overbodige luxe. 
 
Antwoord bestuur: Inderdaad is de ventilatie in de bestuurskamer ook een probleem, mo-
gelijk kunnen we daar in het kader van dit ‘pakket aan maatregelen’ ook nog iets aan doen. 
 
10. Moet in de figuur op pagina 18 niet staan ‘terugverdienmoment LED én zonnepanelen 

investering’? 
 
Antwoord bestuur: Ja 
 
Vragen Joop van Raaij 
 
Verduurzaming 
 
11. Zou het niet handig zijn om zo’n document te beginnen met duidelijk te maken waar je nu 

precies oplossingen voor zoekt. Ik denk dan aan een tabel als onderstaande.  Deze tabel 
heb ik samengesteld uit de voorgaande jaarverslagen. Uit die cijfers blijkt dat: 

- De elektra in kWh in vorige en huidige huisvesting overeenkomen en op gemiddeld 
9500-10000 kWh per jaar uitkomen (stel gemakshalve afgerond 10000 kWh). 

- Het gas in m3 in huidige huisvesting minder dan 60% is van het gebruik in de vorige 
huisvesting. Dat heeft dus al een enorme besparing opgeleverd (o.a. door een zui-
niger ketel)   

 2010 t/m 2016 2018 2019 
Elektra in kWh 9733 10230 9317 
Elektra in €  € 2410 € 2666 
Gas in m3 6782 3865 3985 
Gas in €  € 2826 € 3767 
Water in €  € 692 € 518 
TOTAAL in €  € 5928 € 6951 

  
Je zou er dan op kunnen wijzen dat de voorgenomen verduurzaming er vooral op ge-
richt is om door het gebruik van LED-verlichting het elektraverbruik met ca 4000 kWh 
te verlagen naar ca 6000 kWh, en dat deze 6000 kWh in principe volledig zelf opgewekt 
zullen worden door het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Het gasgebruik is wat 
minder gemakkelijk te verduurzamen. In het plan is daarom alleen kozijnvervanging en 
plaatsen van dubbelglas in de bestuurskamer opgenomen, al zal de energiebesparing 
op het geheel gezien maar heel beperkt zijn. Het comfort zal echter wel sterk toene-
men omdat dan ook een raampje opengezet kan worden voor frisse lucht. Uit zo’n 
tabel is dan ook gelijk zichtbaar dat de elektra-maatregelen (LED en zonnepanelen) 
circa € 2500 per jaar zullen opleveren. 
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Ik denk dat de leden met een dergelijke introductie het perspectief van de voorgeno-
men plannen beter zien.  
 

Antwoord bestuur: We zijn het wel eens met deze opmerkingen. Voor ons als bestuur en 
werkgroep is inmiddels wel duidelijk hoe veel we gaan besparen, maar wellicht zit e.e.a. te veel 
‘verpakt’ in jargon als terugverdientijd, en de financiële constructie die we hebben bedacht 
met het uitgeven van geoormerkte fondsen etc. Maar inderdaad kan niet genoeg benadrukt 
worden dat we hier als vereniging een investering doen die zich snel uitbetaalt en op middel-
lange termijn zorgt voor een forse kostenbesparing. Bovendien dragen we ons steentje bij aan 
‘verduurzaming’, of ‘vergroening’ van ons energiegebruik en nemen daarmee een stukje 
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid. 

 
LED-verlichting 
12. Om het voordeel van de LED-verlichting te duiden is het aantal benodigde branduren van 

belang. Hoe precies is de schatting van 1000 uur nu? En van 1139 uur als de donderdag-
middag voor de OldStars erbij komt? Waarom niet voor de overzichtelijkheid gewoon één 
afgerond cijfer hanteren voor berekeningen, bijvoorbeeld 1000 uur (of eventueel 1200 
uur, maar dan moet het wel goed onderbouwd zijn) (ik vind 1139 zo raar staan). 

 
Antwoord bestuur: Beide getallen zijn niet zomaar “afgerond en gekozen”. Ze zijn berekend. 
We hebben in de huidige situatie 1.000 branduren per jaar en we schatten in dat dit, n.a.v. een 
extra speelmoment voor de OldStars, verhoogd wordt tot 1.139. Daar zit 14% tussen. In de 
berekeningen hebben we daarom ervoor gekozen om deze twee getallen te gebruiken. 

 
13. Bij deze 1000 uur komt in jullie berekening de besparing van wisseling van HR TL door LED-

lampen uit op 4320 kWh (7200 kWh – 2880 kWh). Mij lijkt op basis hiervan een schatting 
van besparing van 4000 kWh voor het verdere betoog inderdaad niet zo gek. 

 
Antwoord bestuur: We rekenen NIET met 4.000 kWh besparing per jaar maar met 4.629 
kWh per jaar. We besparen per uur 4.320 W. Uitgaande van 1.139 uren gebruik per jaar is dat 
4.920 kW. In de business-case gaan we uit van het plaatsen van een aantal extra lichtbakken 
(5 bakken van 58 W) die extra energie gebruiken en komen we zodoende uit op 4.630 kW per 
jaar.  
 
14. Bedenk wel dat je in jullie berekening best veel elektra voor de overige verlichting (in gan-

gen, kleedkamers, bestuurskamer en bar) en voor overig elektraverbruik overblijft. Als we 
kijken naar het jaarlijks totaal verbruik van pakweg 10000 kWh (zie boven) dan blijft er dus 
2800 kWh over (=10000-7200) voor deze overige. Dit lijkt mij wel veel, maar het zou kun-
nen. Wordt hier ook nog vervanging door LED-verlichting of het nemen van andere maat-
relen voorzien?  

 
Antwoord bestuur: Het restant elektraverbruik wordt voor een groot deel veroorzaakt door 
de koel- en vrieskasten, vaatwasser, Wifi, ventilatie, en nood- en buitenverlichting. De koelkas-
ten en vriezer zijn met de verhuizing nieuw aangeschaft en zijn vrij zuinig (A+). Het bespaarpo-
tentieel door aanschaf van nog zuinigere koelkasten zien wij als beperkt.  
Een goede ventilatie tijdens het spelen maar ook daarbuiten is niet pas sinds Corona een 
“must” voor een veilig sportklimaat. Een indirecte besparing op de kosten voor ventilatie door 
een WTW-installatie zoals onder 2.3. beschreven leek bij nader inzien niet voordelig.  
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De noodverlichting almede de verlichting in de voorbouw (bestuurskamer, WC’s, gang, etc.) 
zijn grotendeels al LED. Op verlichting in de kleedkamers en gang willen we verder besparen 
door gebruik van bewegingssensoren (zie punt 2.2.). Puntje blijft de barverlichting. We hebben 
besloten om hier niet automatisch ook LED-verlichting aan te gaan brengen, omdat we eigen-
lijk eerst nog een plan willen ontwikkelen om de bar in zijn geheel wat sfeervoller te maken.  
 
15. Hebben jullie gesproken met verenigingen die al LED-verlichting in de zaal hebben (b.v. via 

NTTB-accommodatie-deskundige). Wij hebben dat destijds wel gedaan, meen ik. Ik dacht 
dat een soort van schittering tijdens het spelen als nadeel werd ervaren. Misschien goed 
om het toch nog eens na te vragen. 

 
Antwoord bestuur: We hebben contact gehad met zowel SKF als Kracht en Vriendschap. De 
situaties zijn helaas niet vergelijkbaar. We zijn met A Led Inn in overleg om een bezoek te bren-
gen aan een locatie waar zij ook oude armaturen hebben omgebouwd voor het gebruik met 
LED-verlichting. De licht-adviseur bij A Led Inn is een tafeltennisser, dus hij weet over gevoelig-
heden. We zijn er overigens van overtuigd dat er hoe dan ook iets gaat veranderen, en dat dit 
in het begin wel even wennen zal zijn voor de spelers. Uiteindelijk denken wij dat het voorge-
legde plan voor voldoende licht zal zorgen en, omdat we niet ruimschoots boven de huidige 
lichtintensiteit zitten, verwachten we ook niet veel last te krijgen met te fel licht en schittering.  
 
We gaan overigens op 16 juni, de ochtend op de dag van de ALV, op een locatie kijken waar A 
Led Inn 2 jaar geleden ook TL-armaturen heeft omgebouwd naar gebruik van LED-buizen. We 
kunnen daar kijken tot welk resultaat dat heeft geleid. 
 
Zonnepanelen 
16. Als de LED-verlichting een besparing oplevert van 4000 kWh dan moet er inderdaad nog 

zo’n 6000 kWh gedekt worden. Jullie denken aan 21 zonnepanelen van 375 pW. Mijn zon-
nepanelen thuis van 280 pW hebben vorig jaar (kalenderjaar 2020) daadwerkelijk 206 kWh 
per paneel opgeleverd (bij mij moet de ochtendzon eerst nog over het huis komen, van-
daar niet optimaal rendement). Als bij SHOT hetzelfde rendement zou optreden dan zou 
dat 21* (375/280) *206= 5794 kWh opleveren, dus dat komt heel mooi in de goede rich-
ting. Waarom toch niet nog wat meer panelen (b.v. 23 of 25)? 

 
Antwoord bestuur: Uit de modellen van alle drie leveranciers die we gesproken hebben kwam 
overeen dat de zonnepanelen optimaal kunnen worden geplaatst op het zuiden en dat met de 
micro-omvormers de daglengte zeer goed benut kan worden om stroom te generen, ook bij 
lage zonnestand. Volgens de modellen zitten we met de verwachte opbrengst al circa 1000 
kWh boven het verbruik te dekken. Vaak zijn de modelberekeningen relatief conservatief dus 
we schatten in dat dit ruim genoeg is. Extra panelen in de toekomst kunnen (dat is ook een van 
de redenen om voor een systeem met micro-omvormers te kiezen) bijgeplaatst worden.  
We hebben voor dit pakket aan verduurzamingsvoorstellen ook gekeken naar een samenstel-
ling (Zonnepanelen, LED, en Raam/kozijn) dat enerzijds een gunstige terugverdientijd oplevert 
en anderzijds zo dicht mogelijk in de buurt komt/blijft van het minimumbedrag van het BOSA-
minimum-bedrag. 
 
17. Terecht besteden jullie veel aandacht aan teruglevering.  Want er is helaas maar weinig 

DIRECT verbruik. Natuurlijk staan de hele dag koelkasten aan en de vriezer en zijn er wat 
elektronische apparaten die continu wat verbruiken, maar dat is maar beperkt. DIRECT 
verbruik voor verlichting is er alleen voor de ochtend en middag speelmomenten 
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(jeugdcompetitie, woensdag- en donderdagmiddag groep) en van lente tot herfst een deel 
van de avond-speelmomenten. Welk deel van de 6000 kWh DIRECT gebruikt zal worden 
weten we niet. Bij mij thuis bedroeg het DIRECTE verbruik in kalenderjaar 2020 20%. Bij 
SHOT zal dat vermoedelijk tussen 20% en 40% uitkomen. In de terugverdientijd is nog 
geen rekening gehouden met dit directe verbruik, toch? Dus dan zou de terugverdientijd 
nog gunstiger uitkomen. 

 
Antwoord bestuur: Er is wel degelijk rekening gehouden met direct gebruik. Zie hiervoor pa-
ragraaf 4.5 en in bijlage 1, de figuur op pagina 21 en kolom 10. Het direct gebruik is in de 
businesscase ingeschat op 20%. We denken dat we hiermee aan de lage kant zitten. Onze eigen 
berekening kwam hoger uit. We hebben hier bewust de veilige kant gekozen. 
 
Overigens: in de figuur op pagina 21 staat per ongeluk dat we rekening hebben gehouden met 
15% direct verbruik. Dat is 20%, zoals ook te zien is op pagina 22. Het aantal KWh teruglevering 
in diezelfde figuur is gelukkig wel berekend op basis van 20%. En ook in de verdere business-
case hebben we 20% aangehouden. 
 
Kozijn bestuurskamer 
18. Vanwege het vermijden van onderhoud zou ik een kunststofkozijn nemen, en het open-

slaande gedeelte als kiep/tuimelraam.  
 
Antwoord bestuur: In het voorstel van het bestuur (zie paragraaf 5.2) zit inderdaad een ex-
tra onderzoek naar een Kunststof kozijn. We gaan dit zeker nog onderzoeken.  Kunststof is 
trouwens óók duurder geworden, en de partij die de offerte heeft geleverd, levert deze niet. 
Daarvoor gaan we dus een andere partij moeten contacteren. 
 
19. Het blijft lastig uit te leggen waarom maar één van de twee kozijnen vernieuwd gaat wor-

den.  
 
Antwoord bestuur: De tweede kozijn zit in de kamer waar de twee cv-ketels hangen. Deze 
ruimte wordt alleen verwarmd door de stralingswarmte van de ketels. Omdat de deur bijna 
altijd dicht is komt een extra isolerende werking van een beter kozijn nauwelijks ten goede van 
de bestuurskamer. Ook hoeft hier niet regelmatig geventileerd te worden. Dat samen maakt 
een investering uit een verduurzamingsperspectief niet aantrekkelijk.  We hebben gezocht 
naar een pakket maatregelen waarbij de mix van gunstig terugverdientijden en het naderen 
van het minimum-BOSA-bedrag de overweging is. Een tweede raam van € 1.750 vervangen 
betekent voor hetzelfde bedrag minder zonnepanelen kopen. Zonnepanelen leveren een betere 
bijdrage aan de verduurzaming dan het vervangen van het tweede Raam/Kozijn, zo is ons oor-
deel.  
 
Financieel 
Opmerking. Voor zover ik alle berekeningen begrijp ziet het er financieel wel goed uit. Keurig. 

 
Jaarrekening TTV Shot 2020 
 
20. Op blz. 7 en 8 wordt gesproken over ‘winst op lopende begroting’ maar bedoeld wordt 

‘winst op lopende jaarrekening’, toch? Het positief saldo van € 691 hoort bij de jaarreke-
ning en niet bij de begroting. Wat denk je? (Strikt genomen zou anders de ‘winst op de 
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lopende begroting’ 691+1093= 1784 moeten zijn, maar dit slaat natuurlijk nergens op) (op 
blz. 8 staat nog een typefoutje € 605 moet € 691 zijn).  

 
Antwoord bestuur: Het typefoutje gaan we natuurlijk aanpassen (dank). We zijn geen deskun-
digen op het gebied van definities maar het lijkt ons inderdaad dat je bij een afgesloten jaar 
beter spreekt over “winst op de afgesloten jaarrekening”. 
 
21. De subsidie van VWS om het verlies van inkomsten te compenseren, hoort m.i. in de re-

sultatenrekening. Het doel van deze subsidie is primair om het jaarresultaat te helpen, niet 
om direct reserves te spekken. Dat het toch uiteindelijk in de reserves komt via het positief 
saldo van € 3191 is iets anders. Of zie ik dit verkeerd? Het hoort m.i. bij ‘DIVERSEN’ omdat 
het vooraf niet begroot kon worden. 

 
Antwoord bestuur: Je hebt een punt, maar de oplossing die wij gekozen hebben is ook toe-
gestaan. Wij hebben hiervoor gekozen om een soort van realistisch beeld te geven van hoe 
Shot daadwerkelijk heeft gedraaid dit jaar. Presenteren we deze subsidies in de resultatenre-
kening, dan lijkt het net alsof we een waanzinnig goed financieel jaar hebben gehad. In zekere 
zin is dat ook wel zo, maar het oogt raar, vinden wij. Ook willen we de begroting/jaarrekening 
zoveel als mogelijk onafhankelijk houden van “incidentele” situaties.  
 
Balans 
22. Op blz. 10, ik begrijp niet hoe je op € 25.039 uitkomt. Ik dacht eerst aan 

5478+7691+1956+10000, maar dat levert € 25.125 op. Dus ik zal het wel verkeerd doen. 
Hoe zit het precies? 

 
Antwoord bestuur: Het zit precies zoals Joop aangeeft. Op pagina 10 staat een foutief getal. 
Het eigen vermogen is inderdaad € 25.125.  
 
Begroting 
23. TASO is waarschijnlijk de VWS-subsidie. Die moet inderdaad nu niet in de begroting opge-

nomen worden, maar als die afkomt en bedoeld is om mogelijke exploitatietekort aan te 
zuiveren, dan moet het m.i. wel degelijk in de resultaatrekening van 2021 opgenomen 
worden (b.v. bij Diversen), en niet rechtstreeks naar reserves gaan (zie ook vraag 21).  

 
Antwoord bestuur: We willen de TASO-subsidie (inderdaad van VWS) in 2022 op exact dezelfde 
wijze behandelen als in 2021. Dus niet onder “subsidies” of “diversen” via de jaarrekening laten 
lopen (vanwege het incidentele karakter), maar het geld rechtstreeks in de reserves onder-
brengen.  
 
24. Het is nu vrijwel zeker dat we in november kunnen starten met OldStars. De sponsoring 

van de fam. Bos is deels bedoeld voor ouderen. Ik zie dat je een AED begin 2022 wil aan-
schaffen. Ik zou er echter sterk voor willen pleiten om in september of zo al zo’n AED aan 
te schaffen, zodat deze aanwezig is als we gaan werven voor OldStars (dan kunnen we 
daar ook naar verwijzen). Bovendien vind ik het ook een goed gebaar naar onze huidige 
oudere leden, om dit zo snel mogelijk te doen. Dus waarom niet aanschaf al in september? 
(Het geld ervoor is er al!) 

 
Antwoord bestuur: Voor de besteding van het gelden die van de familie Bos en de firma 
Brisck heeft het bestuur voorstellen opgenomen in de stukken. De AED is een zeer gewenst 
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maar prijzig apparaat. Vandaar ook dat we samen met Jan Linders Wageningen op dit moment 
“sparen” voor zo’n apparaat. Het bestuur stelt voor om het apparaat meteen aan het begin 
van 2022, en dus niet al in 2021, aan te schaffen; de redenen daarvoor zijn: 

- Voor de besteding van de giften is een begroting gemaakt en die voorziet er NIET 
in om een AED te kopen. 

- Voor de aankoop van de AED is een sponsor-afspraak gemaakt met Jan Linders. Die 
sponsoractie loopt tot 31-12-2021. Het is niet handig/logisch om dan al vóór de 
afloop van die sponsoring het apparaat te kopen. Er zal vast een commercieel/com-
municatie actie worden gekoppeld aan de aanschaf/plaatsing van de AED. 

- Tussen de start van OldStars (begin november) en de afloop van de sponsor/spaar-
actie met Jan Linders zit slechts 6/7 weken. 

- Tijdens de geplande start van OldStars in april 2020, evenals de tweede voorgeno-
men start op 12 november 2020, was de aanschaf van een AED nog niet gepland. 

- We kunnen in alle items rondom de OldStars aangeven dat we samen met Jan Lin-
ders sparen voor de aanschaf van een AED die begin 2022 wordt geplaatst. 

Het bestuur zal er overigens wel voor zorgen dat offertes en aanbiedingen ruim op tijd zijn 
verzameld, zodat de daadwerkelijke aankoop en plaatsing van de AED meteen in de eerste 
week van januari 2022 kan plaatsvinden.  
 
25. Ik heb veel bewondering voor de uitgebreidheid en de detaillering van de begroting. De 

begrotingen van 2022 en later is echter nog een beetje koffiedik kijken. Ik weet wel dat dit 
document gaat over de begroting en dus over de financiën, en die moeten op orde zijn, 
dat is zo, maar ik mis in de hoeveelheid info nu wel een beetje wat meer aandacht voor 
de leden, blijken van waardering dat men trouw contributie betaald heeft, en dat de ver-
eniging in het afgelopen jaar weinig voor hen kon betekenen, maar dat we de komende 
tijd juist de leden zoveel mogelijk tegemoet willen komen, want dat hebben ze wel ver-
diend. Zoals de cijfers nu echter gepresenteerd worden is alles te veel gericht op zoveel 
mogelijk geld genereren, maar hoe genereren we weer het speelplezier, wat doen we aan 
gemeenschapszin? Zo vind ik het erg kort door de bocht om een jaar lang geen ‘bekers en 
medailles’ (of andere prijzen) uit te reiken. Dat is toch het omgekeerde van wat we zouden 
moeten beogen. Ook zag ik dat er voortaan bij het Oliebollentoernooi voor de oliebollen 
betaald moet worden, iets wat je juist in deze tijd niet zou moeten willen (en bovendien 
zonder overleg met Kees en mij). We moeten als vereniging juist geld beschikbaar stellen 
om de weinige toernooien en evenementen die we hebben gezellig en aantrekkelijk te 
houden. In het document worden wel wat voorbeelden gegeven om nieuwe initiatieven 
te ontplooien, maar toch! Iets meer de leden centraal stellen lijkt me niet verkeerd. Of zie 
ik dit verkeerd? 

 
Antwoord bestuur: We zien je punt, en zijn er het gedeeltelijk wel mee eens. We hebben de 
opzet van deze ALV natuurlijk bondig willen houden, omdat we verwachtten deze online te 
moeten houden en daar is waarschijnlijk bijna niemand fan van. We hebben ons daarom maar 
op 2 belangrijke punten geconcentreerd, de verduurzaming (had haast) en het financiële deel 
van het jaarverslag (was af, en vroeg er ook om PW snel door de ALV bekeken te worden). 
2021 is inderdaad een goed jaar om de leden weer mee te nemen en ze inderdaad te bedanken 
voor hun loyaliteit en ze iets terug te geven. Niet in de laatste plaats hopen we dat te realiseren 
met het alsnog vieren van het jubileumfeest. De stukken die nu worden behandeld betreffen 
vooral de financiële stukken. Het algemene jaarverslag wordt op een reguliere ALV besproken. 
Daarin kan gelezen worden welke activiteiten het bestuur in het corona-jaar 2020 heeft uitge-
voerd om de vereniging in dit vreemde jaar op de rails te houden. En het bestuur staat 
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uiteraard open voor andere ideeën van leden om de sociale verbintenis tussen leden en hun 
betrokkenheid met het verenigingsleven bij Shot weer op te krikken.     
 
Over de oliebollen en de bekers: De sponsoring van Jan Linders is beschreven in de bijlage 1. 
We hebben daarbij gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande activiteiten. 
Het gaat daarbij overigens om eenmalige acties (2022) om samen met Jan Linders (die de op-
brengst verdubbelt) te sparen voor de door iedereen gewenste AED. Zo kunnen ook de deelne-
mers aan de shot-toernooien en het oudjaarsdubbeltoernooi bijdragen aan deze mooie ambi-
tie.  
 
Na een gesprek met Joop van Raaij hebben we ervoor gekozen om af te zien van de sponsor-
actie op het oudjaarsdubbeltoernooi.  
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Bijlage 4 Vragen en antwoorden Jaarverslag 2021 ALV 15 juli 2021 
 
Vragen Joop van Raaij 
 
Alles is helder en zeer prettig leesbaar geschreven. Je leest het aan één stuk door. Mijn com-
plimenten voor de schrijvers. 
Enkele opmerkingen: 
 
26. Op blz. 11 staat de zin ‘Uiteindelijk heeft één lid expliciet aangegeven wegens corona het 

lidmaatschap (wellicht tijdelijk) op te zeggen’. Ik ben benieuwd wat het beleid is van het 
bestuur als het betreffende lid zich weer als lid aanmeldt, als alle corona perikelen achter 
de rug zijn. Zomaar als lid weer aannemen voelt een beetje wrang naar alle andere leden 
die SHOT tijdens de coronatijd wél ondersteund hebben (en ook niet altijd van de facilitei-
ten van de vereniging gebruik konden maken). In dat geval vertrouw ik op een passende 
aanpak van het bestuur. 

 
Antwoord bestuur: Wij zijn de trouwe leden, die de vereniging ook in zware tijden hebben on-
dersteund, door gewoon contributie door te betalen, ondanks het feit dat Shot (deels) gesloten 
is geweest, zeer dankbaar. Dit is en blijft echter een eigen keus van de leden, en juist omdat 
het een eigen keus is, zijn wij hen dankbaar (of beter: mogen we elkaar dankbaar zijn). We 
kunnen leden echter niet op de één of andere manier dwingen of stimuleren om niet op te 
zeggen, of pas na een bedenktijd weer lid te worden of zoiets.  
We willen daarvoor dan ook geen beleid ontwikkelen. Overigens gaat het in theorie om één 
lid.  
  
27. Ik mis in het verslag of het bestuur de (al dan niet online) ALV’s van de Afdeling Gelre 

bijgewoond heeft, en of daar nog onderwerpen speelden die voor de leden van SHOT van 
belang waren. Ik zie wel dat er Regio-overleg heeft plaats gevonden met de buurvereni-
gingen, en dat is in ieder geval een goede zaak. 

 
Antwoord bestuur: Op 13 oktober 2020 heeft de ALV van de afdeling Gelre plaatsgehad. Dat 
was een online vergadering. We zijn daarbij niet aanwezig geweest vanwege andere werk-
zaamheden/verplichtingen van de bestuursleden op dat moment. Dat is overigens geen ge-
bruik: we zijn vrijwel altijd aanwezig op de vergadering van de Afdeling. In 2021 heeft een 
online ALV op 27 mei plaatsgehad, met presentie van Shot. 
 
28. Op blz. 15 staat dat ik het jubileumboek samengesteld heb. Ik wil echter duidelijk vermel-

den dat zonder de enorme inbreng van Jan Ploeg in de lay-out- en drukfase er niet zo’n 
fraai jubileumboek tot stand zou zijn gekomen. De laatste maanden voor de publicatie was 
een intense en prettige coproductie van Jan en mij. 

 
Antwoord bestuur: fijn om te horen! We zullen het wijzigen. 
 
29. Bij de samenstelling van de commissies staat bij OldStars commissie ook Wim Vermeulen 

vermeld. Dat was tot en met 2019 nog wel het geval, maar niet meer in 2020 (zoals ook in 
de notulen van de ALV van juli 2020 vermeld wordt). 

 
Antwoord bestuur: dit zullen we wijzigen 
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30. In het verslag van de ALV van januari wordt bij de aanwezigen ‘Leo Koopmans’ vermeld. 
Maar zoals we allen weten heet ons dierbare lid-van-verdienste ‘Leo Koopman’, dus zon-
der de s van Sytse ("#$%)   

 
Antwoord bestuur: dit zullen we wijzigen 
 
 
 


