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Agenda Algemene ledenvergadering TTV Shot d.d. 22 maart 2023 
 

1. Opening en Mededelingen 
 

2. Verslag ALV 31-03-2022 
3. Verslag extra ALV 04-10-2022 

 
4. Jaarverslag 2022 

 
5. Financieel jaarverslag 2022 

a. bespreking/discussie; 
b. verslag kascontrolecommissie; 
c. decharge penningmeester; 
d. benoeming kascontrolecommissie. 

 
6. Bestuursbenoemingen 

Periodiek aftredend dit jaar is de voorzitter en het bestuurslid technische zaken.  
• Johan Frederiks (technische zaken) heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. 
• Jan Ploeg (voorzitter) heeft aangegeven herkiesbaar te zijn als bestuurslid. 
• Het bestuur gaat de portefeuilles herschikken: 

1. Erik Simons wordt voorgedragen als voorzitter. 
2. Sietse Hoekstra krijgt de portefeuille penningmeester. 
3. Jan Ploeg wordt, indien de leden instemmen met zijn herbenoeming in het 

bestuur, de coördinator infrastructuur / secretaris. 
4. Ric de Vos behoudt zijn portefeuille algemene Zaken. 
5. Johan Frederiks blijft, indien de leden instemmen met zijn herbenoeming 

in het bestuur, technische zaken doen. 
• Gevraagde besluiten van de ALV: 

1. De verkiezing van Erik Simons tot voorzitter van Shot. 
2. De herbenoeming van Johan Frederiks als bestuurslid van Shot. 
3. De herbenoeming van Jan Ploeg als bestuurslid van Shot. 

 
7. Pauze 

 
8. Begroting 2023 

 
9. Herbouw School en Sporthal 

 
10. Opstarten commissie Sociale Activiteiten 

 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Aftreedrooster Bestuur Shot: 
Voorzitter, aftredend in 2026 en daarna 2029 
Penningmeester, aftredend in 2025 en daarna 2028 
Secretaris/Coördinator infrastructuur, aftredend in 2024 en daarna 2027 
Technische zaken, aftredend 2026 en daarna 2029 
Algemene Zaken, aftredend in 2024 en daarna 2027  
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Notulen ALV TTV SHOT d.d. 31 maart 2022 
 
Aanwezig: Jan Ploeg (voorzitter), Roland Mumm (secretaris), Erik Simons (penningmeester), 
Johan Frederiks (bestuurslid technische zaken), Ric de Vos (bestuurslid algemene zaken), Jo-
han van de Pol, Joop van Raaij, Jeroen Gorts, Steef Lips, Els Otma, Marcel Kop, Helma Drost, 
Sytse Koopmans, Louis Bouten, Sietse Hoekstra, Erik van Wijngaarden, Frans Lambi, Lau Si-
monse, Anneke Smidt, Marijn Peters, Rijk Jan Alblas, Ro van de Zandt, Sjaak van Heusden.   
 
Afmeldingen: Natascha Elings 
 
 
1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Jan Ploeg heet alle aanwezigen van harte welkom op deze ledenvergadering.  

 
2. Vaststelling verslag bijzondere ALV d.d. 16 juni 
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen voorafgaand aan de vergadering en ook tijdens de 
vergadering zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Vaststelling verslag reguliere ALV d.d. 15 juli 
Ook over dit verslag zijn voorafgaand aan de vergadering geen opmerkingen binnengekomen. 
Ook tijdens de vergadering hierover geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4. Financieel Jaarverslag 2021 
4a. Bespreking/discussie 
Het bestuur had de mogelijkheid geboden om vragen van tevoren in te dienen. Er zijn hierop 
vragen binnengekomen van Joop van Raaij en Louis Bouten. 
• Joop van Raaij brengt naar voren dat overleden ereleden weliswaar geen lid meer zijn, en 

daarmee officieel geen ereleden, maar dat het wel zo eervol is ook overleden ereleden te 
vernoemen in jaarverslagen. De voorzitter geeft aan dat hieraan in vervolg voldaan zal 
worden, door een kruisje als teken van overlijden achter hun namen te plaatsen. 
 

• Louis Bouten had enkele discrepanties in de financiële balans op p.36-37 gevonden. De 
penningmeester geeft aan dat de opmerkingen kloppen. Het gaat om de optelsom in 2021 
van de Passiva die niet klopt. Daarnaast vindt Louis het overzicht op pagina 36 niet over-
zichtelijk. Dat heeft o.a. te maken met het verschil tussen vermogen en reserves. Louis 
stelt voor om duidelijk aan te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een aparte tabel, welk 
deel van de totale reserves het bestuur voorstelt aan te willen houden als Eigen Vermogen, 
welk deel als Voorzieningen (grotere uitgaven, zoals gebouwonderhoud) en welk deel al is 
concreet gereserveerd voor bepaalde bestemmingen (zoals het Bos/Brisck fonds en het 
Shotfeest). Penningmeester Erik Simons erkent dat de termen eigen vermogen en reserves 
onbedoeld door elkaar heen gebruikt zijn. Erik Simons zegt toe aan de ALV dat de optelsom 
in de balans wordt uitgezocht en dat ook het onderscheid tussen eigen vermogen en re-
serves duidelijker wordt gemaakt. Die verbeterde balans zal dan binnen enkele weken 
naar de leden gestuurd worden. Ook geeft de penningmeester aan dat in de jaarstukken 
en balans van het nu lopende jaar (2022) wordt aangegeven welke reserves we aanhouden 
voor welke doelen en welke voorzieningen we bestemmen. 

 



 7 

• Frans Lambi vraagt aandacht voor de snel stijgende energiekosten en de algehele inflatie 
(o.a. vanwege de oorlog in de Oekraïne). Hou er rekening mee dat je daarvoor wellicht 
reserves moet/wil inzetten. 

 
• Marcel Kop vraagt naar de betekenis van de Gemeente Wageningen onder kopje “hard-

ware” van tabel op p.40: De voorzitter geeft aan dat dit de € 10.000 bijdrage van Shot 
betreft aan onze nieuwbouw, zoals overeengekomen in 2017.  

 
• Sytse Koopmans geeft aan dat op p.20 de rating vermeld voor Mick van den Dries exact 

dezelfde is als die van Yongran Ji. Dat zal vast niet kloppen. Dit klopt inderdaad niet wordt 
aangepast. 
 

• Marcel Kop vraagt na welk lid het betreft die zonder betaling van contributie heeft opge-
zegd i.v.m. de verplichte QR-code registratie eind 2021. Het bestuur geeft aan liever geen 
namen te noemen en het zo maar te laten. 

 
4b. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie 2021, bestaande uit voorzitter Helma Drost en lid Anneke Smidt, 
geeft aan discussie gevoerd te hebben met de penningmeester over verschil in bedragen op 
1 januari en 31 december, maar zich konden vinden in zijn toelichting. Omdat tijdens de steek-
proefsgewijze controle van de inkomsten en uitgaven verder geen onregelmatigheden wer-
den aangetroffen, stelt de kascontrolecommissie vervolgens voor de penningmeester te de-
chargeren, met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen van het jaarverslag.  
 
4c. Decharge penningmeester.  
De ALV besluit, gelet op het verslag van de kascontrolecommissie, de penningmeester te de-
chargeren. 
 
4d. Benoeming kascontrolecommissie 2022  
De kascontrolecommissie 2022 zal bestaan uit Anneke Smidt als voorzitter, Aad Termorshui-
zen als lid, Johan van de Pol als 1e reserve en Marcel Kop als 2e reserve. 
 
5. Bestuursbenoemingen 
 
• Periodiek aftredend dit jaar is de penningmeester. Erik Simons, onze huidige penning-

meester, heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herverkiezing. Het bestuur stelt voor 
om Erik Simons wederom te kiezen als bestuurslid van Shot.  
De ALV gaat akkoord met de herbenoeming van Erik Simons. 
 

• Roland Mumm, secretaris en coördinator gebouwbeheer, heeft aangegeven zijn bestuurs-
functie te willen beëindigen. 
De voorzitter memoreert dat Roland Mumm secretaris van het bestuur van Shot was 
sinds 2016 en coördinator van de commissie Gebouwbeheer sinds onze verhuizing naar 
huidige locatie in het najaar van 2017. Jan Ploeg vertelt een aantal anekdotes over de be-
stuursvergaderingen met en vooral bij Roland, en prijst en bedankt hem met een bos 
bloemen voor zijn zeer waardevolle en actieve inzet in het bestuur én gebouwbeheer-
commissie. Ric de Vos overhandigt vervolgens namens Shot een ludieke herinnering aan 
zijn actieve rol als klussende gebouwbeheerder (een insectenhotel-zelfbouwpakket) en 
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inzet bij de energietransitie van TL naar Ledverlichting in onze zaal (een vlinder met LED-
lampjes als tuinversiering). Als laatste wordt een tegoedbon overhandigd aan Roland 
voor een gezamenlijk etentje met het bestuur, uit eigen zak betaald door de overige be-
stuursleden.   
 

Vervolgens geeft Jan Ploeg aan dat Sietse Hoekstra bereid is gevonden zitting te nemen in 
ons bestuur. Deze voordracht was nog niet opgenomen bij de verzending van de stukken. In 
onze statuten staat dat er 2 weken behoren te zitten tussen voordracht en verkiezing van 
een bestuurslid. De voorzitter vraagt aan de ALV we toch al tijdens deze vergadering Sietse 
Hoekstra kunnen benoemen als bestuurslid. De ALV gaat unaniem akkoord met het benoe-
men van Sietse Hoekstra tot bestuurslid.  

6. Pauze 
 

7. Begroting 2022 
 

• Sytse Koopmans vraagt wat de reden is dat het bestuur voor 2022 een hogere inkomsten 
aan de contributiegelden verwacht. Erik Simons licht toe dat dit een inschatting is op basis 
van de recente uitbreiding van het ledenaantal, onder meer via de eind 2021 gestarte Old-
Stars groep. De verwachting is dat het aantal leden in 2022 boven de 100 zal blijven. 

 
• Marcel Kop vraagt om toelichting over de kosten (€ 468) voor de Horeca-vergunning. Ric 

de Vos licht toe dat deze kosten eenmalig zijn, vanwege de nieuwe aanvraag. Die aanvraag 
werd noodzakelijk na de verhuizing in 2017 en is in 2021 inhoudelijk opgepakt. De ver-
wachting is dat de vergunningverlening in 2022 wordt afgerond.  

 
• Ric de Vos geeft meteen aan dat er nog steeds senior-leden gezocht worden om de onli-

necursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen, zodat tijdens de ope-
ningstijden van de bar minimaal 1 lid die deze IVA-cursus met succes heeft gevolgd in de 
zaal aanwezig is en kan toezien op het bargebeuren en, indien nodig, kan bijspringen. Op 
voorstel van Johan van de Pol besluit het bestuur deze oproep voor deelname aan deze 
IVA-cursus te gaan activeren en ook tijdens elke ALV te herhalen. 

 
• Louis Bouten vraagt naar de onderbouwing van de begroting van de energiekosten. Erik 

Simons stelt dat het bestuur uitgaat van een optimistische opbrengst van onze zonnepa-
nelen, aangelegd in augustus 2021, maar dat de recente ontwikkelingen in Oekraïne nog 
niet zijn meegenomen in de kosten voor gasgebruik. De begroting is opgesteld voor de 
start van de oorlog. Omdat ons jaarverbruik 2022 geschat wordt op 5000 m3 gas, is het 
inderdaad beter om een reservering te maken; we hebben een variabel energiecontract. 
Het bestuur stelt voor af te wachten, want er zijn op zich voldoende reserves. Mocht het 
helemaal uit de hand lopen, dan zal het bestuur met aanvullende voorstellen komen.  

 
Louis Bouten herhaalt dat het juist daarom belangrijk is deze reserves nu al toe te wijzen, 
en wijst op de eerdere afspraak over jaarlijkse contributieverhoging als optie om de te 
verwachten stijging in gaskosten te kunnen dekken. De penningmeester wijst op de toe-
zegging rondom het bestemmen van de reserves in het komende jaar. 
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Er vindt een uitgebreide discussie plaats over het toch al verhogen van de contributie van-
wege de stijgende energiekosten. Het bestuur heeft voorgesteld om deze verhoging nu 
NIET te doen, maar na het uitwisselen van de voors en tegens, wordt de verhoging toch in 
stemming gebracht. De leden zijn in meerderheid voor een contributieverhoging van € 
0,50 per maand per lid. 
Tijdens de discussie wordt niet 100% duidelijk of deze verhoging per 1 september in kan 
gaan. Immers de verhoging is NIET vooraf door het bestuur voorgesteld. De voorzitter zegt 
toe dat na de vergadering de statuten en huishoudelijk reglement worden gecheckt. Als 
de statuten deze verhoging per 1 september toestaan, dan doen we dat. Mocht het niet 
mogelijk zijn, dan bekijken we of dat via een korte extra ALV kunnen doen.   

 
• Helma Drost vraagt naar het waarom van de hogere begroting van bestuurskosten. Jan 

Ploeg licht toe dat dit o.a. komt door de geplande AED-cursus, een aangeschafte printer 
en de reeds genoemde horeca-vergunning.  

 
Met als wijziging de door de ALV besloten verhoging van de contributie van € 0,50 per maand 
per lid per 1 september, wordt de begroting 2022 vastgesteld.  
 
8. Voortgang WBTR 
Ric de Vos licht toe wat de stand van zaken is. Het bestuur heeft in de afgelopen maanden alle 
te bespreken onderwerpen in het kader van de WBTR besproken. Op basis daarvan wordt het 
komende jaar gewerkt aan het opstellen van nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement.  
 
Aan de vergadering wordt ook dit jaar toegelicht dat het opstellen van nieuwe Statuten geen 
wens is van het bestuur maar een verplichting vanuit de wetgever. Nu we de Statuten moeten 
aanpassen, gaan we meteen ook weer de huishoudelijke reglementen en Statuten met elkaar 
in overeenstemming brengen. In het verleden zijn wijzigingen doorgevoerd op het huishou-
delijk reglement die niet in overeenstemming zijn met de (hoger liggende qua rangorde) Sta-
tuten. 
 
9. Rondvraag 
• Anneke Smidt vraagt of de temperatuur in de zaal niet een halve graad lager gesteld kan 

worden, omdat het tijdens spelen vrij warm gevonden wordt. Na rondvraag onder de le-
den blijkt dat de meerderheid de huidige afstelling prima vindt. We besluiten het zo te 
houden, maar het gasverbruik, en daarmee energiekosten, wel goed in de gaten te hou-
den.  

 
• Els Otma vraagt of er nog uitleg komt over de AED. Erik Simons geeft aan dat in voorjaar 

van 2022 een cursus geregeld wordt.  
 

• Marcel Kop vraagt wanneer de douches in de herenkleedkamer gerepareerd gaan worden. 
Roland Mumm licht toe dat hij het eerst zelf geprobeerd heeft, toen een loodgieter ge-
vraagd heeft, maar die heeft niets meer van zich laten horen. Besluit: we gaan op zoek 
naar een andere loodgieter om de 2 douches te laten repareren. 

 
• Lau Simonse vraagt wat er met de school naast ons gaat gebeuren, met name in verband 

met storend lawaai van voetballen tegen het nieuwe gedeelte van ons gebouw tijdens het 
buitenspelen. Jan Ploeg antwoordt dat het bestuur de ontwikkelingen scherp in de gaten 
houdt, zodra zich de gelegenheid voordoet, zullen we dan met de school/kinderopvang 
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praten over de manieren om het lawaai door balschieten te verlagen. Roland Mumm geeft 
aan dat dit balschieten met name plaatsvindt tijdens de buitenschoolse opvang, dus niet 
tijdens de schooltijd zelf.     

 
• Jeroen Gorts vraagt wat Shot gaat doen met corona-regels, zoals QR-code scannen, mocht 

het zo zijn dat later dit jaar weer restricties opgelegd worden. Voorzitter Jan Ploeg geeft 
aan dat het standpunt van het bestuur is dat we ons altijd aan de wet houden. Niet meer 
en niet minder en dat dat in overeenstemming is met hetgeen tijdens de ALV-2021 una-
niem is besloten door de leden. 

 
10. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun wijze inbreng deze avond en sluit de vergade-
ring.  
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Notulen jaarlijkse ALV TTV Shot d.d. 4 oktober 2022 
 
Aanwezig: Jan Ploeg (voorzitter), Erik Simons (penningmeester), Ric de Vos (algemene zaken), 
Johan van de Pol, Aad Termorshuizen, Jan van der Ham, Berend Aukema, Sytse Koopmans, 
Bert van Aggelen, Anatolj Ambachtsheer, Bas Kuipers, Roland Mumm, Joop van Raaij, Sjaak 
van Heusden, Marijn Peters, André van Wijk, Anneke Rot, Wim van Breenen, Rijkjan Alblas, 
Randy Wink, André Snoek. 
 
Afgemeld: Helma Drost, Leo Koopman, Johan Frederiks, Sietse Hoekstra 
 
• Opening en mededelingen 

Voorzitter Jan Ploeg opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze ingelaste 
ALV. 
 
• Contributieverhogingen als gevolg van gestegen energiekosten 

Jan Ploeg en Erik Simons geven een toelichting over de stand van zaken: bij voortzetting van 
huidige speelmomenten met bijkomend gasverbruik voor zaalverwarming, komt ons gasver-
bruik in 2022 en 2023 uit op ongeveer 4500 m3 per jaar.  
Door de sterke verhoging van de gasprijs per 1 oktober 2022 komt dit neer met een verlies 
van ongeveer 4800 euro ten opzichte van de begroting.  
Het bestuur stelt daarom voor om minimaal 4600 euro van deze extra kosten voor gasverbruik 
te dekken via zowel bezuiniging op gasverbruik (zoals de temperatuur van het water en de 
verwarming een standje lager, 2 speelmomenten sluiten tijdens de koude maanden) als het 
genereren van extra inkomsten (verhoging barprijzen, verhoging contributie).  
Voor de extra inkomsten uit de contributie is goedkeuring van de ALV nodig: de ALV wordt 
verzocht te stemmen voor een vaste contributieverhoging van 1 euro per maand en een ad-
ditionele, hopelijk tijdelijke, verhoging van 0.50 euro per maand.  
 
• Vanuit de ALV komen allereerst vragen over de keuze voor de 2 speelmomenten (maan-

dagmiddag en woensdagavond) die het bestuur voorstelt te stoppen in de wintermaan-
den om te besparen op gas. Hierover is binnen het bestuur lang gepraat en uiteindelijk 
met een stemming beslist.  

 
• De maandagmiddaggroep van Berend A heeft inmiddels per email gevraagd om te kun-

nen blijven spelen zonder zaalverwarming, zolang de temperatuur in de zaal het toestaat 
en er voldoende animo is. Hetzelfde geldt dan voor de woensdagavond. Omdat deze op-
tie de voorgestelde besparing op gasverbruik niet in de weg staat, is het bestuur akkoord 
met dit voorstel en dankt de leden voor het meedenken. Deze aanpassing van het voor-
stel geldt dan ook voor de woensdagavond groep. Als zij onverwarmd willen trainen, kan 
dat. 
 

• Sytse Koopmans vraagt over de aangekondigde tegemoetkoming door de overheid: Jan 
heeft uitgerekend dat het voorgestelde prijsplafond ons mogelijk 750 euro kan opleve-
ren. Al met al zullen deze maatregelen, zonder ook de contributie te verhogen, niet de 
verwachte extra uitgaven door verhoging gasprijs kunnen dekken.  
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• Op de vraag vanuit de ALV (Joop v R, Wim v B) hoeveel de contributie verhoogd zou 
moeten worden als we alles zouden laten zoals het nu is, antwoorden Jan en Erik S dat 
dit neerkomt op minimaal 4 euro per maand. Jan geeft aan dat een dergelijke sterke ver-
hoging (bijna 25%) niet de voorkeur heeft van het bestuur.  

 
• De aanwezige leden stemmen uiteindelijk unaniem, op 1 onthouding na, voor het door 

het bestuur voorgestelde pakket van verhoging van contributie, te weten € 1,00 per 
maand per lid en een tijdelijke extra verhoging van € 0.50 euro per maand per lid, teza-
men met de besparingen op gasverbruik waaronder het stopzetten van de twee voorge-
stelde speelmomenten van 1 oktober tot en met 31 maart. 

 
• Door Bert van Aggelen wordt gewezen op een subsidiepotje dat in de maak is bij de ge-

meente Wageningen voor verenigingen. Het bestuur geeft aan dit te volgen en zeker 
aanspraak te maken op deze subsidie. 

 
• Rondvraag 

Geen rondvraag 
 
• Sluiting 

Na dankzegging aan de aanwezige leden voor hun meedenken en goedkeuring sluit de voor-
zitter om 20:15 uur deze speciale ALV.    
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1 Algemeen Jaarverslag 
 
1.1 Inleiding en leeswijzer 
Het Algemeen Jaarverslag 2022 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 2022, waarna 
in hoofdstuk 11 de (voorgestelde) begroting voor 2023 en het meerjarenbeeld (2024 en 2025) 
is opgenomen. In bijlage 1 een uitgebreid verslag van OldStars. In bijlage 2 wordt de stand van 
zaken en de begroting 2023 voor het Bos/Brisck fonds gepresenteerd.  
 
1.2 Jaar start als derde jaar met Corona-maatregelen 
Na de Corona-maatregelen in 2020 en 2021 (tot aan sluiting van onze vereniging toe), startte 
de verenging ook in 2022 in een lockdown toestand. Gelukkig mochten we op 17 januari onze 
deuren weer openen. In het begin nog met aanvullende maatregelen (o.a. QR-code en avond-
sluiting), maar al snel werden de maatregelen afgeschaald en vanaf 25 februari golden alleen 
nog de standaard hygiëne-maatregelen.  
 
1.3 Vanaf februari “normaal” verenigingsjaar met nieuwe initiatieven 
Na het afschalen van de corona-maatregelen, kende de vereniging een redelijk normaal ver-
enigingsjaar. Competities werden gestart en uitgespeeld, de gebruikelijke toernooien en kam-
pioenschappen werden gehouden.  
 
Toch kende het jaar een aan aantal nieuwe fenomenen en speciale gelegenheden: 

• Vanaf februari 2022 kent Shot ook een zondagochtend openstelling. 
• In augustus hebben we in samenwerking met de NTTB de Nationale Masters georga-

niseerd. 
• De OldStars vierden hun eerste verjaardag en hadden hun eigen “oliebollen-toernooi-

variant”. 
 
 
1.4 Algemene ledenvergaderingen 
In 2022 hadden we naast de gebruikelijke ALV in maart (31 maart) ook een ALV gehouden in 
het najaar (4 oktober). De ALV in het najaar was noodzakelijk omdat o.a. naar aanleiding van 
de oorlog in Oekraïne de energietarieven ontzettend stegen. Van de hoge stroomtarieven 
hebben we, sinds we zonnepanelen hebben, niets te vrezen. Echter de hoge gasprijzen maakte 
het noodzakelijk om snel in te grijpen. In de extra ALV hebben de leden ingestemd met een 
contributieverhoging en met het “niet verwarmen” van de zaal op 2 speelmomenten (maan-
dagmiddag en woensdagavond). 
 
1.5 Bestuurssamenstelling 
Tijdens de verslagperiode bestond het bestuur uit voorzitter Jan Ploeg, secretaris Roland 
Mumm in maart opgevolgd door Sietse Hoekstra, penningmeester Erik Simons, bestuurslid 
algemene zaken Ric de Vos en bestuurslid technische zaken Johan Frederiks.  
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Verder is Johan Frederiks voorzitter van de technische commissie, is Erik Simons verantwoor-
delijk voor de ledenadministratie. Jan Ploeg is lid van de werkgroep OldStars en van de werk-
groep communicatie.  
Vanuit de leden had zich niemand gemeld die coördinator gebouwbeheer wilde zijn, de werk-
zaamheden zijn door Roland Mumm aan het begin van de zomer overgedragen en deze zijn 
door de bestuursleden onderling (tijdelijk) verdeeld. 
 
1.6 WBTR 
Alle verenigingen en stichtingen moeten voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en 
stichtingen te verbeteren, om zo mogelijke incidenten te voorkomen, zoals financiële malver-
saties. Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging 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 ge-
regeld, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk worden gesteld, in sommige 
gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk. De huidige bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
(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. 
 
Nadat het bestuur in 2021 alle stappen inhoudelijk heeft doorlopen, was het plan om in 2022 
op zoek te gaan naar een notaris (zo goedkoop mogelijk) om vervolgens de Statuten van Shot 
te laten aanpassen.  
 
Het bestuur heeft in 2022 op dit onderwerp geen actie ondernemen en in 2023 gaat het be-
stuur, 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 afgelopen 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.  
 
1.7 Ledenwerving en -behoud 
De Algemene Introductiedagen (AID) voor WUR studenten in augustus, waar Shot de laatste 
jaren altijd present was tijdens de open Informatiedag om leden te werven, konden in 2020 
en 2021 niet doorgaan vanwege Covid19 restricties. Voor 2022 was de opzet van deze info-
middag aangepast en werd waar mogelijk alleen de studentensportverenigingen aangeschre-
ven; Shot was voor deze infodag dus niet uitgenodigd. We houden in de gaten of we in 2023 
wel weer van de partij kunnen zijn.   
 
De jaarlijkse Molenmarkt op zaterdag 10 september ging na 2 jaar corona-restricties gelukkig 
wel weer door. Coördinatie lag dit jaar bij Ric de Vos. Shot was weer van de partij met een 
sterke afvaardiging, de aandachttrekkende Ipong tafel en flyers, gericht op zowel werving van 
nieuwe OldStars leden (georganiseerd door Joop van Raaij) als nieuwe jeugd- en seniorleden. 
Belangstellenden konden zich inschrijven voor de 4-weekse beginnersclinic en een gokje wa-
gen met ballenraden om 3 maanden gratis lidmaatschap te winnen. Naar aanleiding van deze 
dag hebben uiteindelijk 5 mensen deelgenomen aan de beginnersclinic, gegeven door Ric in 
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najaar 2022 (2 nieuwe leden; 2 deelnemers aan de clinic waren onlangs lid geworden via Old-
Stars), en zijn in de loop van het najaar, mede door extra reclame vanwege het 1-jarig bestaan 
van de OldStars begin november, meerdere OldStars lid geworden. Waarmee gesteld kan wor-
den dat de Molenmarkt dit jaar zeer succesvol is geweest voor Shot, ondanks het matige weer. 
De zoon van de persoon die het ballenraden gewonnen had heeft inderdaad een aantal keren 
op maandag meegedaan bij de jeugdgroep, maar is uiteindelijk geen (gratis) lid meer gewor-
den.  
 
Op donderdag 8 september is door Sportservice De Vallei weer de jaarlijkse SAM School Olym-
piade voor Wageningse basisscholieren georganiseerd in sporthal De Bongerd. Jeugdtrainer 
Hennie Janssen werd weer door Shot ingehuurd om samen met Louis Bouten 120 kinderen 
kennis te laten maken met tafeltennis. De meeste kinderen deden enthousiast mee en kregen 
een flyer mee naar huis. Het is nog onbekend of deze actie nieuwe jeugdleden heeft opgele-
verd; er is in ieder geval goed reclame gemaakt, met dank aan Hennie en Louis. 
 
Wat betreft ledenbehoud: er zijn in 2022 meerdere potentiële leden langsgekomen om uit te 
proberen en de sfeer bij Shot te proeven. Er wordt door meerdere, sociaal-actieve leden ge-
richt aandacht gegeven aan deze nieuwelingen, zowel sportief als sociaal, teneinde ze te over-
tuigen lid te worden en zich ook daarna thuis te laten voelen. 
 
1.8 Overige commissies 
De communicatiewerkgroep bestond uit Helma Drost, Louis Bouten en Jan Ploeg. 
 
In het verslagjaar was Roland Mumm tot de zomer 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.  
Johan van de Pol was barbeheerder en werd vanaf het najaar ondersteund vanuit het bestuur 
door Sietse Hoekstra. 
 
Binnen de technische commissie was Johan Frederiks zowel hoofdtrainer als jeugdtrainer. Te-
vens voerde hij het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd. Helma Drost voerde het wedstrijdse-
cretariaat voor de senioren. In 2022 hebben we afscheid genomen van Lorenzo Corsico als 
senior-trainer. De maandagavondtrainingen werden daarna in afwisseling gegeven door Jo-
han Frederiks en Ric de Vos. Vanaf oktober is er een pool gevormd met trainer voor de maan-
dagavond. Deze pool bestaat uit: Johan Frederiks, Ric de Vos, Alex Yongran Ji, Anatolj Am-
bachtsheer en Aad Termorshuizen. 
 
De OldStarscommissie bestond uit Joop van Raaij (coördinator),  en verder zitten in deze com-
missie: Steef Lips, Berend Aukema, Anneke Rot, Louis Bouten, Els Otma en Emma Solares. 
Vanuit het bestuur heeft Jan Ploeg in deze commissie zitting.  
 
Tot slot fungeerde Frank de Jong als onze (externe) vertrouwenspersoon. 
 
1.9 Nieuwsbrieven 
In 2022 zijn 15 nieuwsbrieven verschenen. Voor onze niet-Nederlands sprekende leden is een 
link meegestuurd voor vertaling in het Engels. 
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1.10 Valleioverleg 
Het Valleioverleg zoals dat voor Corona plaatsvond in de vorm van fysieke bijeenkomsten is 
na Corona niet opnieuw opgestart. Wel bestaat er een whatsapp-groep waarmee de relevante 
bestuursleden van de Valleiverenigingen communiceren. Zo houden we elkaar op de hoogte 
van evenementen, delen we kennis (bijv. over subsidies), en delen we content voor de nieuws-
brieven. 
 
1.11 NTTB 
Wim van Breenen was ook in 2022, namens de afdeling Gelre, lid van de Bondsraad van de 
NTTB. Joop van Raaij was voorzitter van de Commissie NTTB-Onderscheidingen.  
 
Op 15 mei hebben bij Shot de zogenaamde play-downs van de NTTB-eredivisie plaatsgevon-
den. Deze wedstrijden moeten op een neutraal terrein plaatsvinden. Er vonden die middag 
twee wedstrijden plaats, heren en dames. 
Shot heeft in 2022 samen met de NTTB de Nationale Masters georganiseerd op 27 en 28 au-
gustus 2022. 
 
1.12 Ledenadministratie en contributie 
Per 01-01-2023 hadden we 110 leden, twee ereleden die niet spelen bij Shot, en één donateur. 
In onderstaande tabel zijn de ledenaantallen van TTV Shot over de afgelopen 11 jaren weer-
gegeven.  
De trend volgt die van vorig jaar. Er is en blijft een tamelijk hoog verloop; 22 leden zegden hun 
lidmaatschap op. In september zaten we even op 98 leden. De meeste nieuwe aanwas van 
leden was, net als vorig jaar, in de laatste drie maanden van het jaar. In totaal hebben zich 28 
nieuwe leden ingeschreven, van wie 8 OldStars (zie aldaar). De nieuwe aanwas betreft vooral 
senioren recreanten, en in die groep nieuwe leden zien we steeds meer vrouwen; het totaal-
percentage vrouwen in de vereniging is wederom gestegen, net als vorig jaar. 
 

Ledenaantal per 
1 januari 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

            
Senior compet. 19 22 27 26 32 31 28 19 16        18 23 
Senior recreant 46 33 37 40 37 42 45 55 62        73 74 
            
Junior compet.  11 13 9 9 10 12 10 5 3          3 6 
Junior recreant. 9 2 1 3 3 5 6 15 10        11 7 
            
Ereleden 3 3 3 3 3 4 4 4 3         3 2 
Niet-betalende 
leden 

2 2 1 - - - - - -   

 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 
Totaal 85 75 78 81 85 94 93 98 93 107 112 
            
Jeugdleden 20 15 10 12 13 17 16 20 13 14 13 
            
Vrouwen 11 9 14 11 12 12 13 15 10 19 22 
Vrouwen (%) 12,9 12,0 17,9 13,6 14,1 12,8 14,0 15,3 10,8 17,8 19,7 
            
Opzeggingen 19 22 21 20 17 20 20 23 6 22 -- 
Aanmeldingen 9 25 24 25 26 19 25 18 26 28 -- 
            
Donateurs 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
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1.12.1 Ereleden en leden van verdienste  
Een aantal leden valt in een speciale categorie: 
 
Ereleden 
Theo Jansen, Kees Moers, Herman Angenent (†) en Joop van Raaij. Laatstgenoemd erelid is 
tevens regulier senior recreant lid bij Shot. 
 
Leden van Verdienste  
Paul Dijkhuis, Jan van der Ham, Leo Koopman, Marcel Kop, Lau Simonse, Louis Bouten, Frans 
Lambi en Helma Drost. 
 
1.12.2 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. Per 1 september is de contributie met € 0,50 per lid per maand verhoogd. In oktober 
is de contributie wederom met € 1,50 per maand verhoogd. Dit in verband met de hoge ener-
gietarieven. Onderstaande jaarbedragen voor 2022 zijn dan ook een optelsom van oude en 
nieuwe contributiebedragen. De facto is er voor iedere categorie € 4,50 aan contributie over 
het hele jaar bijgekomen. 
 
 

Contributies 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

           
Senioren, compet. 160 160 160 192 192 204 215 222 222 226,5 
Senioren, recreant 140 140 140 168 168 180 191 198 198 202,5 
Junior >12 jr.,  
compet. 

160 160 160 180 180 180 191 198 198 202,5 

Junior >12 jr., recreant 140 140 140 156 156 156 167 174 174 178,5 
Junior < 12 jr., competi-
tiespelend 

140 140 140 180 180 180 191 198 198 202,5 

Junior < 12 jr., recreant 120 120 120 156 156 156 167 174 174 178,5 
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2 Technische zaken 
 
De technische commissie bestond gedurende 2022 uit Johan Frederiks (hoofdtrainer en wed-
strijdsecretariaat jeugd), Jeroen Gorts (trainer jeugd), en Owen van Mierlo (hulptrainer jeugd).   
Bestuurslid technische zaken Johan Frederiks is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van 
de trainingen. 
 
2.1 Trainingen 
De coronamaatregelen in 2022 hadden vrijwel geen invloed meer op het tafeltennissen bij 
Shot. Vanaf half januari mochten de sportverenigingen weer binnen zonder beperkingen trai-
nen.  
 
2.1.1 Jeugd 
 
De jeugdtraining op maandag werd verzorgd door Johan Frederiks, Jeroen Gorts en Owen van 
Mierlo.  
 
Op donderdag in de vooravond kon alle jeugd vrijspelen onder begeleiding van senior lid Art 
Dewulf. 
Ook op dat moment werd voor de jeugd competitiespelers een extra wedstrijdtraining ver-
zorgd door Johan. 
 
Tevens namen de spelers van het jeugdteam na de zomer maandelijks deel aan de centrale 
afdelingstrainingen in Arnhem. 
 
2.1.2 Senioren 
De maandagavondtraining is bedoeld voor alle leden van beginners tot gevorderden, maar 
ook voor de oudere jeugdspelers (in overleg met ouders en de hoofdtrainer). Lorenzo Corsico 
trainde deze groep tot de zomer. Bij afwezigheid tot de zomer werden de trainingen overge-
nomen door Ric de Vos en Johan Frederiks.  
 
Na de zomer is de maandagtraining overgenomen door Johan Frederiks.  
 
Vanaf eind oktober is een pool van trainers opgericht voor de maandagavondtraining. 
De trainerspool bestaat uit Johan Frederiks en Ric de Vos, Alex Yongran Ji, Anatolj Ambachts-
heer en Aad Termorshuizen. 
 
Daarnaast werd er op de woensdagavond, naast vrij spelen, ook apart in groepjes en/of kop-
pels van gelijk niveau afzonderlijk gericht getraind.  
 
2.2 Vrij spelen 
Op de dinsdagavonden, woensdagavonden, donderdagavonden en zondagochtend was Shot 
open om vrij te spelen. Ook op deze momenten zijn alle leden welkom. 
 
2.3 De woensdagmiddag 
Steef Lips en Berend Aukema coördineerden dit speelmoment en zorgden voor het openen 
(13:30 uur) en sluiten (16:30 uur) van de zaal. De groep bestond vooral uit een vaste groep 
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50+ leden en soms andere leden die graag overdag willen spelen of andere dagen verhinderd 
zijn. De woensdagmiddaggroep kent inmiddels 19 leden. 
 
2.4 De maandagmiddag 
Een groep leden speelt ook op maandagmiddag. Berend Aukema opent (13:30 uur) en sluit 
(16:30 uur) de zaal. Deze middag is voor alle leden toegankelijk. 
 
2.5 OldStars 
De OldStars spelen op de donderdagmiddag vanaf 13:30 uur. In bijlage 1 een uitgebreid ver-
slag van OldStars over 2022. 
 
2.6 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 regelmatig in de Nieuwsbrief weer trouw verslagen geschreven over de 
seniorencompetitie. 
 
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. 

 
2.6.1 Jeugdcompetitie 
Voorjaar 2022 
In tegenstelling tot de voorjaarscompetitie van 2021 is de voorjaarscompetitie in 2022 weer 
regulier opgestart.  
 
Team 1 
Shot nam in de voorjaarscompetitie deel met 1 jeugdteam. Jeroen Gorts was deze competitie 
teambegeleider en coachte afwisselend met Johan Frederiks het team tijdens de wedstrijden. 
Het tweede seizoen in 4e e klasse bewezen Elina Dewulf, Max Zheng en Hugo Gerritsen dat ze 
in deze klasse thuishoorden. Ze behaalden verdienstelijk een mooie derde plek. 
 
4e Klasse, poule c 
 
Max Zheng   (64% | elo 500) 
Elina Dewulf   (62% | elo 407) 
Hugo Gerritsen  (41% | elo 346) 
 
 
 
 
 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
HTTC 71 1  10 - 64         
Revanche 1  10 - 62 
Shot (W) 1   10 - 54 
SKF 5   10 - 43 
ONI 2   10 - 43 
Bit.nl 3   10 - 34 
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Najaar 2022 
In het najaar speelde het team in de competitie een klasse hoger.  
Ze maakten de verwachtingen waar en werden wederom zeer verdienstelijk derde in de poule. 
Sven Timmermans speelde ook een wedstrijd mee.  
 
3e Klasse, poule c 
 
Sven Timmermans  (67% | elo 258) 
Hugo Gerritsen (58% | elo 386) 
Max Zheng   (50% | elo 462) 
Elina Dewulf   (38% | elo 371) 
 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
SKF 3   10 - 77         
Hutaf 1  10 - 65 
Shot (W) 1   10 - 51 
Treffers (A) 4  10 - 44 
HTTC 71 1  10 - 35 
GTTC Groesbeek 1 10 - 28

 
2.6.2 Senioren 
 
Voorjaar 2022 
 
Team 1 
Het eerste team haalde uiteindelijk het kampioenschap en promotie naar de Hoofdklasse bin-
nen door op de laatste speeldag ruim af te rekenen met hun concurrent. 
 
1e Klasse, poule A 
 
Alex Yongan Ji  (100% | elo 1629) 
Jeroen Gorts  (76% | elo 1514) 
Sytse Koopmans (70% | elo 1449) 
Anatolj Ambachtsheer (60% | elo 1415) 
Eloy Marcelis  (42% | elo 1372) 
 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
Shot (W) 1  10 - 68         
Tik Hard 1  10 - 64 
Herpen 1  10 - 58 
Trumelo 1  10 - 46 
DNW 1   10 - 35 
Rhenus 1  10 - 29 
 

Team 2 
Het tweede team had een moeilijke voorjaarscompetitie in een sterke poule. Shot 2 eindigde 
op de laatste plaats en degradeerde naar de 2e klasse. 
 
1e Klasse, poule A 
 
Johan van de Pol  (46% | elo 1398) 
Narda Tiebosch (44% | elo 1425) 
Ric de Vos  (29% | elo 1383) 
Ed Graumans  (19% | elo 1301) 
 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
ONI 2   10 - 72         
TT Nijmegen 3  10 - 52 
BIT.nl 5  10 - 51 
Trumelo 2 4  10 - 44 
Akris 2   10 - 42 
Shot (W) 2  10 - 36 
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Team 3 
Het 3e team wist na een spannend verloop het kampioenschap binnen te halen. Ze promo-
veerden naar de 2e klasse!  
 
3e Klasse, poule D 
 
André Snoek   (87% | elo 1370) 
Sietse Hoekstra (67% | elo 1267) 
Wilco van den Top (44% | elo 1244) 
Henk Nijveld  (22% | elo 1204) 
 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
Shot (W) 3  10 - 60    
TCB 3   10 - 59 
BIT.nl 7  10 - 52 
Herpen 2  10 - 45 
ETAC ‘80 2  10 - 45 
Essentia 1  10 - 39 
 

Team 4 
Shot 4 kende een “nieuwe” samenstelling, met jongsters Michiel Ploeg en Owen van Mierlo, 
en de van Rhenus overgekomen Natascha. Het bleef spannend tot de laatste wedstrijd waar 
ze verloren van de concurrent om het kampioenschap en eindigden uiteindelijk op de 3e 
plaats.
 
5e Klasse, poule C 
 
Johan Frederiks  (100% | elo 1277) 
Marijn Peters  (93% | elo 1204) 
Wim van Breenen (67% | elo 1149) 
Michiel Ploeg  (40% | elo 753) 
Natascha Elings (33% | elo 954) 
Owen van Mierlo (30% | elo 765) 
 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
Hutaf 8  10 - 57   
TIAN 4   10 - 57 
Shot (W) 4  10 - 51 
Kracht & Vriend 6 10 - 46 
Gazelle 1  10 - 45 
Treffers (A) 5  10 - 44 
 
 

Team 5 
Shot 5 eindigde als tweede in poule A van de 5e klasse. De kampioen, Victoria 62 1 was erg 
sterk met een ruime voorsprong van 17 punten. De Shotters waren “the best of the rest”.
 
5e Klasse, poule A 
 
Anneke Smidt   (83% | elo 1061) 
Roland Mumm (50% | elo 944) 
Erik Simons  (46% | elo 926) 
Jan Ploeg  (44% | elo 970) 
Helma Drost  (38% | elo 923) 
 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
Victoria 62 1  10 - 76   
Shot (W) 5  10 - 59 
Getavé 3  10 - 48 
Hutaf 9  10 - 48 
Gazelle 2  10 - 45 
DSV Relax 3  10 - 2
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Najaar 2022 
Er streden wederom 5 teams in deze NTTB-competitie van onze afdeling Gelre.  
 
Team 1 
In de hoofdklasse was de competitie opgeknipt in 2 delen: een eerste ronde (7 competitie 
wedstrijden), daarna vervolgd met een promotie-poule (play-up) en een degradatie-poule 
(play-down). Onze hoofdmacht streed op het hoogste niveau en speelde spannende wedstrij-
den, maar eindigde in de eerste deel toch op de laatste plek.
 
Hoofdklasse, poule B 
 
Alex Yongran Ji   (67%) 
Hans van Geffen  (67%)  
Jeroen Gorts    (44%)  
Anatolj Ambachtsheer (33%)  
Sytse Koopmans  (8%)  

 
Eindstand eerste deel                                   
-----------------------------------       
Hercules 2  6 - 39         
SMD 1   6 - 36 
TT Nijmegen 1  6 - 35 
Litac 1   6 - 34 
ONI 2   6 - 26 
Taflan 2   6 - 20 
Shot (W) 1  6 - 20

 
Na deze eerste gedeelte werd er nog een ronde gespeeld als Play-down. Helaas kon het team 
degradatie niet voorkomen. Ze hebben de eer van Shot goed hoog gehouden in deze sterke 
klasse. 
 
Hoofdklasse, Play-down B 
 
Alex Yongran Ji  (67% | elo 1634) 
Jeroen Gorts   (50% | elo 1505)  
Sytse Koopmans (25% | elo 1463) 
Eloy Marcelis  (0%   | elo 1349)   
Hans van Geffen (0%   | elo 1679) 
Anatolj Ambachtsh. (nietgesp.|elo 1464)

Eindstand Play-down                               
-----------------------------------       
Litac 1   9 - 55 
ONI 2   9 - 39 
Taflan 2   9 - 35 
Shot (W) 1  9 - 31

 
 
Team 2 
Team 2 was in deze zeer spannende poule in een flinke strijd verwikkeld om het kampioen-
schap, maar moesten ook nog oppassen om degradatie te ontlopen. Met uiteindelijk een 
mooie derde plek als resultaat.
 
2e Klasse, poule E 
 
Johan van de Pol  (78% | elo 1409) 
Ed Graumans  (71% | elo 1373) 
André Snoek  (54% | elo 1338) 
Wilco van den Top (24% |elo 1195) 
Ed Graumans  (19% | elo 1301) 
 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
TCB 2   10 - 56         
TIAN 1    10 - 55 
Shot (W) 2  10 - 54 
Treffers (A) 2  10 - 52 
SKF 5   10 - 48 
ETAC ’80 1  10 - 35 
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Team 3 
Ook team 3 ging lang voor het kampioenschap, maar helaas was DNW net iets constanter, een 
afgetekende tweede plek was het hoogst haalbare in deze poule .
 
2e klasse, poule A 
 
Sietse Hoekstra  (81% | elo 1347) 
Ric de Vos   (76% | elo 1376) 
Narda Tiebosch  (71% | elo 1324) 
Henk Nijveld   (46% | elo 1214) 
 
 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
DNW 1         10 - 69         
Shot (W) 3          10 - 65 
Rhenus 2   10 - 49 
Revanche 1   10 - 48 
TT Nijmegen 5          10 - 45 
De Kroon 1          10 - 24 

Team 4 
Het 4e team werd in deze poule kampioen. Door een sterke overwinning op de laatste speel-
dag maakte het team duidelijk wie het constantste team was. Ze promoveren naar de 3e 
klasse.
 
4e klasse, poule F 
 
Johan Frederiks (83% | elo 1263) 
Wim van Breenen  (75% | elo 1171) 
Marijn Peters  (74% | elo 1222) 
Erik van Wijngaarden (42% | elo 1045) 
Natascha Elings (27% | elo 953) 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
Shot (W) 4             10 - 67         
Rhenus 4           10 - 58 
ETAC ’80 3            10 - 56 
TTV Ede 11     10 - 48 
SKF 7                10 - 48 
HTTC 71 3            10 - 23 

Team 5 
Team 5 speelde weer een goede competitie en kwam nog dicht bij de eerste plek uit. Een 
derde plek in deze 5de klasse poule is dan ook goed resultaat.
 
5e klasse, poule F 
 
Anneke Smidt  (96% | elo 1072) 
Owen van Mierlo  (70% | elo 869) 
Helma Drost  (67% | elo 879) 
Erik Simons  (42% | elo 873) 
Roland Mumm (33% | elo 927) 

 
Eindstand                                     
-----------------------------------       
Tik Hard 3         10 - 73         
Kracht & Vriend 7      10 - 69 
Shot (W) 5            10 - 69 
TCB 7      10 - 34 
Herpen 7               10 - 31 
ONI 8               10 - 23 

 
2.6.3 Rubber en Batjes avond  
 
Dinsdag 22 november 2022 werd er weer samen met onze sponsor SportEurope en Anne Vlieg 
een avond georganiseerd om rubbers en batjes uit te proberen en te kopen. Ook de eigenaar 
van SportEurope, Stefan Heijnis, was dit jaar van de partij. Wederom hebben meerdere leden 
van deze avond gebruik gemaakt om hun verouderde rubbers of versleten sportschoenen te 
vernieuwen. 



 
 

24 

 
2.7 Deelname aan Toernooien 
Johan Frederiks was de toernooicoördinator bij Shot, voor zowel de jeugd als de senioren. 
 
In 2022 waren er geen Gelderse kampioenschappen. Enkele Shotters hebben individueel deel-
genomen aan het NK Veteranen in Schiedam. 
 
2.8 In 2022 door Shot georganiseerde toernooien: 
 
2.8.1 Shot Top-20 toernooi, deze keer bij Shot 
Op 18 december werd de derde 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 uit de ere- en eerste divisie en tweede Bundesliga in ons eigen clubgebouw. 
 
In een technisch hoogstaand toernooi werd de finale gespeeld door het talent Gabrielius Ca-
mara en Para Olympisch kampioen Laurens de Vos uit België. Laurens won uiteindelijk de fi-
nale. De vele vrijwilligers en toeschouwers hebben zich goed vermaakt tijdens deze dag vol 
top tafeltennis. 
 
2.8.2 Clubkampioenschappen Jeugd Shot 
Maandagavond 13 juni  is het jeugdclubkampioenschap gespeeld. In een volledige 7 kamp 
speelden alle deelnemers één keer tegen elkaar.  
 
Vol enthousiasme en inzet begonnen de spelers aan het toernooi. Al snel bleek dat de spelers 
aan elkaar gewaagd waren en niet te voorspellen was wie vooraf een wedstrijd zou winnen.  
 
Het was een clash van verschillende speelstijlen, met Hugo Gerritsen, Elina Dewulf, Max 
Zheng, de op dat moment nog geen competitie spelende Sven Timmermans en Erik van Win-
gerden daarin voorop. 
 
Doordat de spelers onderling van elkaar wonnen maakten Sven, Hugo, Elina en Max tot de 
laatste ronde nog kans om kampioen te worden. 
 
Uiteindelijk werd outsider Sven, door een overwinning op Erik, nipt jeugdclubkampioen.  
Het was een gezellig en spannend toernooi dat rond 21:00 uur eindigde.  
De andere team 1 spelers zinnen nu al op revanche om Sven in 2023 van de troon te stoten. 
 
2.8.3 Clubkampioenschappen Senioren Shot 
Deze kampioenschappen voor de senioren werden gehouden georganiseerd door Ric de Vos, 
dit keer weer gehouden op 1 dag namelijk op zondag 22 mei.  Er deden 24 leden mee, vari-
erend van beginnende recreanten tot competitiespelers van de hoogste klasse in de regio 
Gelre.  
 
In de eerste ronde waren de spelers op sterkte verdeeld over 8 groepen van 3 of 4 spelers, 
volgens de NTTB ELO-ranking, waarvan de winnaar doorging naar de hoogste A-poule, num-
mer 2 naar de middelste B-poule en de nummers 3 en 4 naar de laagste C-poule.  
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In de daaropvolgende poule-ronde gingen de nummers 1 en 2 door naar de kruisfinales. Uit-
eindelijk werd de finale van de C-poule gewonnen door Mustafa Gelik en werd Natascha Elings 
2e.  
 
In de B-poule won de jonge Shoyo Nakamura van onze veteraan André Snoek.  
 
En tenslotte in de sterkste A-poule wist André van Wijk te winnen van Hans van Geffen, de 
kampioen van de vorige editie. Waarmee André dus de nieuwe clubkampioen was geworden 
en de wisselbeker mee naar huis heeft genomen. 
 
2.8.4 Hardbat-toernooi 
Op donderdag 6 oktober werd er weer een hardbat noppentoernooi georganiseerd. Op deze 
avond verzamelden zich 18 Shot-leden (en genodigden) om de strijd aan te gaan tegen elkaar 
met de allergoedkoopste batjes die te koop zijn. Het was wederom succesvol. En hoe meet je 
dat: 

• toch weer een aanzienlijke groep deelnemers; 
• zowel korte wedstrijden als erg lange duels (bijv. Marcel Kop tegen André Snoek); 
• een hoop gefoeter; 
• een hoop gelach! 

 
Na twee poule-rondes was bekend welke 4 spelers de kruisfinales hadden bereikt. Ed Grau-
mans moest het in de halve finale opnemen tegen Narda Tiebosch. Narda trok aan het langste 
eind. De andere halve finale ging tussen twee André’s: Onze clubkampioen André van Wijk 
tegen real-life noppen-speler André Snoek. 
 
Uiteindelijk moest André Snoek het in de finale opnemen tegen Narda. André, die overigens 
vorig jaar ook al in de finale speelde, had in de finale weinig in te brengen tegen Narda, die bij 
iedere wedstrijd beter in het noppen-spelletje groeide. Narda won met 3-0 van André en mag 
zich een jaar lang de noppen-kampioen van Shot noemen. 
 
2.8.5 Intern duo competitie 
Als voorbereiding op de nieuwe competitie, werd op de eerste twee vrijdagen van septem-
ber een informele duo-team toernooi met voorgift georganiseerd. De 5 deelnemende teams 
speelden op deze twee wedstrijdavonden in wisselende samenstellingen tegen elkaar. 
De teams speelden per teamwedstrijd 2 enkels en een dubbel. Ze speelden 3 games per wed-
strijd en elk gewonnen set leverde een punt op.  
 
De competitie eindigde in een climax. In de laatste wedstrijd van de tweede avond streden in 
een onderling confrontatie het team van André Snoek, Johan van de Pol en Xinyou Yin en het 
team van Jeroen Gorts en Ed Graumans om de eerste plek.  En werd uiteindelijk met 8-7 in 
het voordeel van het eerste team beslecht.  
Wederom een geslaagd toernooi als voorbereiding op de competitie. 
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3 Sociale Activiteiten 
 
Vanaf februari, toen de corona-maatregelen waren afgeschaald, heeft de vereniging, naast de 
sportieve activiteiten, ook de sociale activiteiten weer opgepakt. 
 
3.1 Shot-feest 
Waar in 2021 het Shot-feest wegens corona-restricties op laatste moment moest worden af-
geslankt en ingekort, kon op 5 november 2022 dit jaarlijkse clubfeest na 3 jaar als vanouds 
worden gevierd.  
 
De organisatie was dit keer in handen van Anneke Rot, Johan van de Pol, Aad Termorshuizen 
en Ric de Vos. Er waren dit keer 41 enthousiaste feestbeesten, bestaande uit zowel jeugdleden 
en hun ouders, seniorrecreanten en -competitiespelers, als enkele Old-Stars.  
 
Voorzitter Jan Ploeg werd helaas op laatste moment geveld door de naweeën van een corona-
injectie. Het gezellige Rond-De-Tafel Kampioenschap werd gewonnen door Alex Yongran Ji, 
ten koste van Sytse Koopmans. Daarna een uitgebreid Noord-Afrikaans - Midden Oosten buf-
fet, verzorgd door cateraar Steef Bijlmakers.  
 
Vervolgens de traditionele veiling die, onder aanvoering van Frans Lambi, het mooie bedrag 
van ca. € 2.000 euro opbracht. Dit geld is grotendeels gebruikt voor de aanschaf van de nieuwe 
robot.   
De activiteiten deze dag werden muzikaal afgesloten met een percussie clinic van de inge-
huurde percussionist Sampoerna Soekhram en accordeonmuziek van Anneke Rot. Een uitge-
breid verslag van het feest, en de geveilde stukken en diensten, kan gevonden worden op de 
website van shot. 
 
3.2 OldStars 
OldStars, de speelvorm die in 2021 is gestart binnen Shot, vindt zijn oorsprong bij het Natio-
naal 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 fit-
heid (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 2022. 
 
Op 4 november is de eerste verjaardag van OldStars gevierd. Naast de gebruikelijke OldStars 
training, hebben Johan Frederiks en Aad Termorshuizen een demonstratie gegeven. Na de 
training is het éénjarig bestaan gevierd met een gezellig samenzijn.  
 
3.3 Shot-veiling-activiteiten 
Zoals inmiddels al een jarenlange traditie, zijn er bij de Shot-veiling, tijdens het Shotfeest, al-
lerlei “diensten verkocht” die ook in de categorie “sociale activiteiten vallen”.  
 
Een greep uit de activiteiten: 

• Op 16 april en 14 mei vond bij de familie Ploeg een bourgondische avond plaats. 
• Helma Drost gaf op 21 mei een Geocacheclinic 
• 28 mei onderging een aantal Shot-leden een hardloopclinic van Erik Simons. 
• Ric de Vos en Ellen ontvingen een groep Shotters voor een vis-diner op 29 mei. 
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• Op 25 juni was een aanmerkelijke groep Shot-fans aanwezig tijdens het Wageningse 
Woetstock-festival om drummer, Shot-lid, Eric Meijer te bewonderen. 

• In oktober kon Roland Mumm zich uitleven tijdens een wasbeurt van Ric’s auto 
• Op 26 november was er een paddenstoelenexcursie met paddenstoelendiner bij Aad 

Termorshuizen. 
• Op 16 december vond bij de familie Ploeg een winterse Snert-avond plaats. 

 
3.4 Samenzijn, borrel en diner Woensdagmiddaggroep 
Op 14 december had de woensdagmiddaggroep een gezamenlijke borrel met eten, deze keer 
in H41 in Wageningen. Leuk om bij te praten, ook met ‘mystery guest’ Petra Stokkermans, 
oud-lid van Shot. 
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4 Beheercommissie 
 
4.1 Algemeen 
Het derde Corona-jaar begon weer bijzonder met betrekking tot hoe we konden gebruik ma-
ken van ons gebouw: niet. Het jaar startte met een volledige lockdown waardoor het gebouw 
volledig gesloten bleef. Deze periode duurde gelukkig niet lang.  
 
De belangrijkste gebeurtenis was het afscheid van Roland Mumm. Roland was de voorzitter 
van de beheercommissie / gebouwbeheerder vanaf de intrek in ons nieuwe gebouw. Tijdens 
de ALV in maart hebben we afscheid van hem genomen. In de praktijk heeft Roland de functie 
tot aan de zomer uitgevoerd en daarna overgedragen aan Jan Ploeg, die samen met de overige 
bestuursleden invulling heeft gegeven aan deze functie. 
 
Hoewel al in 2021 aan de leden was gevraagd om kandidaten voor deze belangrijke functie 
aan te melden, heeft zich tot aan het eind van het verslagjaar niemand zich voor deze functie 
gemeld.  
 
 
4.2 Bar 
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 
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.  
 
De omzet van de Bar was mooi in 2022. En dat ondanks de start in een lockdown in januari. 
De baromzet groeide tot € 8.847. Van deze omzet was 41% inkoop. Dat is conform andere 
jaren.  
 
4.3 Onderhoud en inrichting 
In de verslagperiode is er op 24 september een doeners- en klusdag georganiseerd. 8 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 in de vorm van gezamenlijk koffiedrinken en een lekkere lunch. 
 
Roland verzorgde de temperatuurinstelling in de accommodatie tot aan de zomer. Daarna is 
dit door Jan Ploeg gedaan.  
 
Ook in 2022 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.  
 



 
 

29 

Het bestuur heeft er, na het afscheid van Roland Mumm, voor gekozen om op zoek te gaan 
naar een onderhoudspartner die een groot pallet aan diensten voor Shot kan leveren. Een 
partner die zowel het dak kan repareren, als ingeschakeld kan worden voor onderhoud/repa-
ratie van de CV installatie, het ventilatiesysteem, elektra, noodverlichting etc. Eind van het 
verslagjaar lijken we daarin geslaagd te zijn en worden de werkzaamheden gedaan door Welin 
Installatiebedrijf uit Renswoude.  
 
4.4 Schoonmaak 
Belinda Frederiks heeft in het verslagjaar de schoonmaakwerkzaamheden voor haar rekening 
genomen. Ze ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 
 
De speelzaalvloer is 1 keer per maand (en 1 keer in de 6 weken sinds het najaar) geveegd en 
nat schoongemaakt met behulp van de schrobzuigmachine door leden van de “woensdagmid-
dag” groep. Deze groep maakte dan ook de tafels schoon.  
 
Degenen die op dinsdagavond bardiensten draaiden, 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.  
 
Bij Shot scheiden we afval zoveel 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 en bestuursleden naar hiervoor voorziene containers afgevoerd. Al-
leen restafval gaat in de stalen buitencontainer. Deze is in 2022 3 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.  
 
4.5 Verhuur 
In de verslagperiode is de zaal een aantal keren verhuurd geweest, o.a. aan een groep oud-
leden van de studenten tafeltennisvereniging de Stuiterd, aan de afdeling van de WUR van 
Roland Mumm/ Ric de Vos, aan Joop van Raaij en aan Art de Wulf.  
Daarnaast heeft onze zaal weer dienstgedaan als stemlokaal voor de gemeenteraadsverkie-
zingen op 16 maart.  
 
4.6 Vergunningen 
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, 
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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 een nieuwe Horeca-vergunning aangevraagd bij de gemeente. De ge-
meente heeft op 30 november aangekondigd deze vergunning te willen verlenen. Definitieve 
verlening wordt verwacht in het nieuwe jaar, nadat een bezwaarperiode van 6 weken heeft 
gegolden.  
 
4.7 Verduurzaming gebouw 
In het verslagjaar hebben we, ondanks de hoge gasprijzen, de kosten voor energie kunnen 
beperken. Dit naar aanleiding van het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van LED-
verlichting in de zaal. 2022 Was het eerste volledige jaar waarop de effecten hiervan duidelijk 
worden. 
 
Op 20 augustus 2022 lagen de Zonnepanelen precies 1 jaar op ons dak. Over dat eerste jaar 
hebben de zonnepanelen en de LED-verlichting de volgende besparingen opgeleverd: 
 

 
 
 
 
Uiteindelijk zijn de cijfers voor het verslagjaar als volgt: 
 

- Onze zonnepanelen hebben 9,4 MWh energie opgewekt. Daarmee hebben we € 2.500 
bespaard. 

- De LED-verlichting heeft in 2022 ca. 6.000 kWh minder stroom verbruikt dan de oude 
TL-verlichting zou hebben gedaan. 

 
 



 
 

31 

4.8 Aanschaf en cursus gebruik AED 
De eind 2021 aangeschafte AED is in 2022 geïnstalleerd en in gebruik genomen. Op 2 juni heeft 
een groep van 12 shot-leden een AED-cursus gevolgd. Deze cursus werd door de leden als 
succesvol ervaren. Zowel deelnemers als cursusleider hebben het voornemen om ook in 2023 
deze cursus te volgen/geven. 
 
4.9 Opschoonwandeling 
Wageningen Schoon is een burgerinitiatief met als doel om zoveel als mogelijk zwerfafval uit 
onze directe omgeving op te ruimen. Wageningen schoon doet dat o.a. door maandelijkse 
opschoonwandelingen te organiseren. Op zowel 6 februari als 4 september werden er op-
schoonwandelingen georganiseerd vanaf onze locatie. Na afloop hebben de deelnemers een 
balletje geslagen. 
 
4.10 Overleg nieuwbouw Margrietschool 
De gemeente heeft plannen om naast Shot een nieuw onderkomen voor de Margrietschool 
te bouwen. In juli hebben Roland Mumm en Jan Ploeg een overleg gehad met Simon Liese, 
bestuurslid van de Margrietschool en portefeuillehouder nieuwbouw.  
Samenvatting: 

- De bouw is gepland voor 2023. 
- Het huidige gebouw wordt niet afgebroken, maar gestript tot op de staalconstructie 

en daarna opnieuw opgebouwd. 
- Het volume van de school wordt kleiner en ze gaan niet de hoogte in. 
- Begin 2023 vindt opnieuw overleg plaats. 
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5 Samenstelling bestuur en commissies per eind 2022 
 
Bestuur 
Jan Ploeg (voorzitter) 
Roland Mumm, per 1-4-2022 opgevolgd door Sietse Hoekstra (secretaris) 
Erik Simons (penningmeester) 
Johan Frederiks (technische zaken) 
Ric de Vos (algemene zaken) 
 
Ledenadministratie 
Erik Simons 
 
Kascontrolecommissie 
Anneke Smidt als voorzitter 
Aad Termorshuizen als lid 
Johan van de Pol als 1e reserve 
Marcel Kop als 2e reserve. 
 
Technische commissie 
Johan Frederiks (voorzitter, hoofdtrainer)  
Jeroen Gorts (jeugdtrainer) 
Owen van Mierlo (hulp jeugdtrainer) 
 
Seniorentrainers 
Lorenzo Corsico tot de zomer 
Ric de Vos 
Johan Frederiks 
Alex Yongran Ji (vanaf oktober) 
Aad Termorshuizen (vanaf oktober) 
Anatolj Ambachtsheer (vanaf oktober) 
 
Jeugdtrainers 
Johan Frederiks 
Jeroen Gorts (hulptrainer) tot 1 december 2022 
Owen van Mierlo (jeugd hulptrainer) 
 
Trainers/coördinatoren woensdagmiddag-groep 
Berend Aukema 
Steef Lips 
 
OldStars commissie 
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 tot 1-7-2022 (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) 
 
Communicatiecommissie 
Louis Bouten 
Helma Drost 
Jan Ploeg 
 
Sponsorcommissie  
Wim van Breenen 
Vacature 
 
Vertrouwenspersoon  
Frank de Jong 
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6 Jaarrekening TTV Shot 2021 
 
6.1 Toelichting Resultatenrekening 
Grosso modo hebben we het weer goed gedaan, ondanks de naweeën van de coronapande-
mie en vooral ondanks de explosief gestegen energiekosten als gevolg van de oorlog in Oe-
kraïne. We hebben de contributie stevig moeten verhogen, en eveneens de prijzen aan de bar, 
ondanks dat zijn de leden ons trouw gebleven (waarvoor hulde).  
Aan de batenkant is er ca. € 1.250 extra binnengekomen. Aan de uitgavenkant van het verhaal 
is toch ook goed op de centen gelet, de kosten, exclusief de afschrijvingen, zijn maar zo’n 
€ 1.000 meer dan begroot, terwijl de kosten voor de post energie alleen al ruim € 3.500 zijn 
gestegen.  
 
6.1.1 Baten 
Contributies 
We hebben iets meer contributiegelden geïnd dan begroot. Het aantal leden is gegroeid, maar 
kende een redelijk scherpe dip in de zomer. In het najaar nam het aantal leden weer toe. De 
contributie is per 1 september verhoogd met € 0,50 per maand per lid. Als gevolg van de ge-
stegen energieprijzen is de contributie, na instemming van de leden, per 1 oktober nog eens 
extra verhoogd met € 1,50. 
 
Baromzet 
De baromzet was ongeveer gelijk aan de pre-Coronajaren 2018 en 2019 en zelfs een heel klein 
beetje meer dan begroot. 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 liquidi-
teitsproblemen bij TTV Shot. 
 
Verhuur 
De BSO heeft de zaal dit jaar niet gehuurd. Wel heeft een aantal leden de zaal gehuurd. Verder 
is de zaal gehuurd door de gemeente Wageningen als kieslokaal. 
 
Sponsoring 
Bij de Masters in augustus is € 500 aan sponsoring binnengehaald voor de vereniging. 
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  Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 
  2018 2019 2020 2021 2022 2022 

Baten       
Contributies 16.967 17.639 18.619 17.714 21.000 21.911 
Baromzet 8.729 8.199 3.852 3.925 8.650 8.847 
Verhuur 698 650 130 165 300 463 
Subsidies 0 0 0 0 0 0 
Sponsoren 499 200 0 2.045 500 500 
Donaties 75 60 85 60 60 60 
Rente 1 1 1 1 1 3 
Diversen 0 0 0 0 0 0 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
Totaal 26.969 26.748 22.687 23.910 30.511 31.784 
Lasten       
Inkoop bar 3.789 2.610 1.097 1.600 3.028 3.657 
Gas, water en elektra 5.928 6.951 3.835 2.472 5.500 9.132 
OZB 1.725 1.590 1.648 1.597 1.890 1.622 
Recht van Opstal 610 850 1.098 1.331 1.450 1.450 
Onderhoud gebouw 686 330 1.897 920 1.700 1.130 
Inrichting gebouw 1.105 762 137 0 450 217 
Schoonmaakkosten 1.681 1.074 1.266 750 1.400 1.176 
Verzekering gebouw 1.103 1.187 1.376 1.515 1.600 1.453 
Telefoon, internet en pin 998 1.035 1.081 874 900 817 
Bestuurskosten 300 393 1.335 525 2.150 2.051 
Promotie en Publiciteit 264 193 150 26 225 212 
Technische commissie 1.658 0 0 0 0 0 
Inkoop tafeltennismateri-
alen 0 377 614 584 750 237 

Organisatie en deelname 
kampioenschappen en 
toernooien   598 41 -878,65 0 42 
Organisatie van feesten 
en evenementen   348 0 557 500 137 
Trainers 993 950 1.239 1.064 2.200 1.346 
Jeugdactiviteiten     0 0 0 0 
NTTB 3.756 3.404 3.145 2.513 3.700 3.728 
Representatie- en vrijwilli-
gerskosten 396 424 517 499 500 620 
Bankkosten 257 293 248 171 250 186 
Rente leningen 141 126 100 96 65 38 
Diversen 0 0 0 0 0 0 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
Subtotaal 25.389 23.494 20.824 16.215 28.258 29.251 

       
Afschrijvingen 1.172 1.172 1.172 1.630 2.141 2.360 

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

 26.561 24.666 21.996 17.845 30.399 31.611 
Winst/verlies 408 2.082 691 6.065 112* 173 
Totaal 26.969 26.748 22.687 23.910 30.511 31.784 
 
*In de begroting 2022 jaarverslag 2021 stond 113 euro begroot. Dat was een kleine afrondingsfout, opgetelde bedragen komen uit op 112 
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6.1.2 Lasten 
Inkoop bar 
Het bedrag is wat hoger dan begroot, dit heeft ongetwijfeld te maken met de sterke stijging 
van de prijzen. Dit betekent dat de barinkoop vorig jaar 41% van de omzet was. We gaan ervan 
uit dat door de prijsverhogingen van ons barassortiment per oktober 2022 dit percentage in 
2023 een gelijk niveau zal hebben.  
 
Gas, water, licht en elektra 
De uitgaven waren fors hoger dan begroot, en dat komt puur door de gestegen gaskosten. Dit 
was aanleiding om per oktober 2022 de contributie te verhogen (en de verkoopprijzen aan de 
bar te verhogen). Netto maken we dankzij onze zonnepanelen en zuinige LED-verlichting geen 
kosten voor elektriciteit. Het overschot aan kWh dat we verkopen, komt vrijwel overeen met 
de vaste kosten van stroom. De kosten voor water zijn gelijk gebleven. 
 
Onderhoud gebouw 
Deze post is lager uitgevallen dan begroot. Grootste kostenpost was het vervangen van de 
brandblussers. Het model blussers dat we hadden was niet meer hervulbaar. Over 5 jaar moet 
alleen het blusmiddel vervangen worden wat minder duur is. Er zijn kleine reparaties verricht 
aan de douches herenkleedkamer en aan de CV-ketel.  
 
Schoonmaakkosten 
We zijn erg tevreden met het schoonmaken van de accommodatie exclusief speelvloer en bar, 
door Belinda Frederiks, à € 75 per maand. Dit tarief is onlangs verhoogd naar € 90 per maand, 
omdat zij ook nu de keuken en bar reinigt. Huur en lediging van de stalen rolcontainer van 
ACV kost ca. € 150 per jaar. Alles bij elkaar is hieraan minder uitgegeven dan begroot. 
 
Verzekering gebouw 
Deze post is iets lager dan begroot. 
 
Telefoon, Internet en Pin 
De uitgaven zijn bijna exact als begroot. Dit zijn pintransactiekosten van SUMUP, internet hos-
ting en een abonnement bij KPN voor telefoon- en internetkosten. 
 
Bestuurskosten 
Dit jaar was een hoog bedrag gereserveerd, rond de € 2.100. De raming klopte, al hebben we 
het geld anders uitgegeven dan begroot. Er zijn (nog) geen statuten gewijzigd en leges daar-
voor zijn dus niet deels onder deze post gefinancierd, zoals begroot was. De reanimatiecursus 
die we hebben aangeboden viel goedkoper uit dan begroot. Daarentegen vielen de leges voor 
de horecavergunning, die we gelukkig hebben binnengehaald, hoger uit; ruim € 1.000. Ver-
dere uitgaven zijn de aanschaf van een laserprinter in de bestuurskamer (eenmalig) en door-
lopende uitgaven voor het abonnement op e-boekhouden.nl voor de boekhouding en leden-
administratie en een cloud-oplossing van Stack voor opslag en archivering van gegevens. 
 
Publiciteitskosten  
De uitgaven zijn conform begroting. 
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Inkoop tafeltennismaterialen 
Deze post is lager uitgevallen dan begroot. Er zijn relatief weinig materialen gekocht voor de 
zaal en batjes gekocht voor (nieuwe) leden. Die worden echter deels betaald door deze leden; 
de ontvangen bedragen worden dan ook in deze post geboekt en vallen dan dus weg tegen 
de aankoopbedragen. 
 
Organisatie en deelname kampioenschappen en toernooien 
Er is een klein verlies gedraaid door kleine uitgaven voor interne toernooien. De grote toer-
nooien zijn kostenneutraal georganiseerd (Top20) en/of leverden nettowinst door sponsoring 
op (Masters) 
 
Trainers 
We hebben duidelijk minder uitgegeven dan begroot. Dat komt omdat halverwege het jaar 
Lorenzo Corsico is gestopt met training geven voor de senioren op de maandagavond. Dat 
scheelt maandelijks € 141. De vrijwilligersvergoeding van Owen van Mierlo, jeugdtrainer, à 
€ 87,50 voor 2022, is geboekt op het Fonds Bos/Brisck.  
 
Afdracht NTTB 
De afdracht naar de NTTB was conform begroting.  
 
Representatie- en vrijwilligerskosten 
Deze post was iets hoger dan begroot. 
 
Afschrijvingen 
In hoofdstuk 9 zijn de afschrijvingen voor 2021 weergegeven. 
 
6.2 Saldo/Winst 
Per saldo hebben we dit jaar afgesloten met een bescheiden winst op de lopende begroting 
van € 173, dit wijkt niet noemenswaardig af van de € 112 die was begroot. 
 
*************************************************************************** 
Voorgesteld wordt om de gerealiseerde winst à € 173 in het eigen vermogen te storten. 
*************************************************************************** 
 
 
  



 
 

38 

7 Balans per 31-12-2022 
 

Activa 2021 2022   Passiva 2021 2022 

Materiële vaste activa     Eigen vermogen en reserves    

Gebouw  205.000   205.000    Eigen vermogen         5.478  
      

4.408*  
Waarde gebouw-gebonden voorzie-
ningen     22.318      20.299    Gebouw   215.000   215.000  
Waarde inventaris       2.007        1.667    Overige reserves      20.756                 -  

     Reserve groot onderhoud gebouw                -      14.000  

     Reserve verduurzaming gebouw                -        5.000  

     Voorziening tafeltennismaterialen                -        3.000  

     Shot-feest spaarpot           510           804  

     Fonds Bos/Brisck        9.461        8.336  
Voorraad     Langlopende schuld    
Voorraad bar          529           386    Lening NTTB        4.500        3.750  

       

Vorderingen en overlopende activa    
 Kortlopende schulden en overlo-
pende passiva    

Debiteuren       4.394        1.219    Crediteuren           496       1.750  
Overlopende activa          800           798    Overlopende passiva             55  
       
Liquide middelen     21.207      26.679      
       
  ======   ======     ======   ======  

       
Totaal  256.256   256.048     256.256   256.048  

 
*De winst van 2022 à € 173 is in dit overzicht al toegevoegd aan het eigen vermogen 

 
7.1 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 2018). Samengevat is geconcludeerd dat de waarde van het gebouw, minus de eigen bij-
drage, 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 barvoorraad is per 31-12-2022 opgemaakt. 
 
Debiteuren 
Aan het eind van het jaar stond voor € 1.219 aan facturen open. Dat is een bedrag dat groten-
deels bestaat uit facturen m.b.t. de sponsoring van de TOP20 in december, waarvan de beta-
lingen in januari 2023 zijn ontvangen.  
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Overlopende activa 
In 2022 zijn facturen ontvangen die betrekking hebben op diensten (vaak abonnementen/ter-
mijnbedragen) in het jaar 2023. 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 

     

  31-12-2021 31-12-2022 

   
Kas bar                                 40                                  40  
Rabobank zakelijk                          10.331                           15.798 
Rabobank spaarrekening                          10.836                           10.841  
   
                         =====                          =====  

   
Totaal                          21.207                           26.679 

 
Eigen vermogen en reserves 
Om meer inzicht te houden in de vermogenspositie is het 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 2022 met een bescheiden winst af en dat bedrag, € 173, kunnen we toevoegen aan 
het eigen vermogen. Dit is een niet geoormerkt eigen vermogen. 
 
Reserves  
Gegeven de omvang van het eigen vermogen en reserves die we in 2021 al hadden, is het 
verstandig om een deel van die gelden te reserveren voor grote uitgaven die in de nabije toe-
komst te voorzien zijn. Daarom worden bij dezen drie nieuwe reserves opgebouwd: een re-
serve groot onderhoud gebouw, een reserve verduurzaming gebouw en een voorziening afel-
tennismaterialen. De algemene post ‘reserves’, zoals die tot en met vorig jaar is gehanteerd, 
is leeggehaald en samen met de winst over 2022 en ruim 1000 euro aan eigen vermogen, 
verdeeld over de drie nieuwe reserves. 
• De voorziening tafeltennismaterialen beoogt aankopen in de categorie tafeltennistafels, 

speeldveldomrandingen, robots, etc. Er wordt in totaal € 3.000 hiervoor gereserveerd. 
Voor de aankoop van nieuwe tafels en omrandingen is een planning gemaakt en de beste-
ding daarvan loopt deels via deze reserve. De voornemens hiervoor zijn opgenomen als 
bijlage 3. Vanwege deze gedatailleerde “bestemming” noemen we dit een “voorziening” 
in plaats van een “ reserve”. 

• De reserve groot gebouw is bedoeld voor werkzaamheden als dakherstel, herstel ventila-
tiesystemen en allerlei groot onderhoud. 

• De reserve verduurzaming gebouw is bedoeld voor investeringen in verduurzaming m.b.t. 
groot onderhoud van het gebouw, te denken valt aan warmteterugwin-units, etc. We wil-
len nl. iets gaan doen om het gasverbruik te verminderen. 

 
Het eigen vermogen is dan echt een potje voor diversen. 
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Eigen vermogen en re-
serves overzicht 

Saldo 
1 januari 2022 

Onttrekking   
2022 

Toevoeging  
2022 

Saldo  
31 december 2022 

     

Eigen vermogen 5.478 1.244 174 4.408 

Reserves algemeen 20.756 20.756 0 0 

Reserve groot onderhoud 0 0 14.000 14.000 

Reserve verduurzaming 0 0 5.000 5.000 

Reserve materialen 0 0 3.000 3.000 

Shot-feest spaarpot 510 1.799 2.093 804 

Fonds Bos/Brisck 9.460 1.874 750 8.336 

     

Totaal 36.204 25.673 25.017 35.548 
 
Controle 
Voor een kloppende balans is het nodig dat de totalen juist optellen: 
 

Eigen vermogen en reserves  
Saldo 1 januari 2022 36.204 
Onttrekkingen 2022 -/-25.673 
Toevoegingen 2022 25.017 
 ---------------- 
Saldo 31 december 2022 35.548 

 
Shotfeest 
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 2022 is n.a.v. het shotfeest in 
november € 2.093 toegevoegd aan de Spaarpot Shot-veiling. Uit deze spaarpot is een nieuwe 
tafeltennis-robot gekocht à € 1.799. Op dit moment zit er € 804 in de spaarpot.  
 
Fonds Bos/Brisck 
In bijlage 1 is aangegeven hoe het bestuur de giften uit dit fonds, waar dit jaar ook nog een 
subsidie van € 750 van het ouderenfonds aan toe is gevoegd, wil besteden aan de doelgroe-
pen. Ook is in de bijlage een begroting gemaakt voor de besteding van de gelden in de jaren 
2023 en verder. We willen de gelden in dit fonds in de jaren t/m 2027 besteden aan de ge-
noemde doelgroepen. Het fonds Bos/Brisck zal aan het einde van die periode leeg zijn.  
 
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 
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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. Belangrijkste factuur die nog moet worden betaald, is de factuur voor de leges 
voor de horecavergunning. Deze factuur, inclusief de hoogte van het bedrag, is aangekondigd 
al in herfst 2022 en dus al ingeboekt. De feitelijke factuur wordt pas in januari 2023 verwacht 
en dan door Shot betaald. 

8 Aantal leden, energieverbruik en baromzet 
  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
           
Aantal leden per 31-12 85 75 78 81 85 93 98 93 107 112 
           
Baromzet 6.237 9.461 8.949 9.368 8.320 8.729 8.199 3.852 3.925 8.847 
Inkoop in % 40 39 40 34 41 43 32 33 40 41 
           
Energieverbruik           
           
Gas (m3) 7.539 5.754 6.904 5.716 6.915 3.865 3.985 2.641 1.849 3.967 
Elektriciteit (kWh) 8.137 9.158 10.706 11.191 9.138 10.230 9.317 6.263 5.564 5.330 
Teruglevering (kWh) - - - - - - - - 1.480 7.210 
Water (m3) 97 91 93 94 77   37 50 38 
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9 Investeringen en afschrijvingen 2022 
 

Activa 
Aanschafda-
tum 

Aanschaf-
waarde 

Investe-
ring 

Aanschaf-
waarde 

Afschrijvin-
gen 

Afschrijvin-
gen 

Afschrijvin-
gen 

Afschrijvin-
gen Boekwaarde 

Afschrij-
ven 

    per 01-01-2022 boekjaar per 31-12-2022 
tot 01-01-

2022 boekjaar geboekt 
t/m 31-12-

2022 
per 31-12-

2022 in (jaren) 

01 Hardware           
Gemeente Wageningen 09-06-2017 10.000,00 0,00 10.000,00 1.833,00 400,00 400,00 2.233,00 7.767,00 25 
Mouterijnoort 26-06-2017 1.250,00 0,00 1.250,00 563,00 125,00 125,00 688,00 562,00 10 
ABS beveiliging 26-07-2017 1.226,00 0,00 1.226,00 542,40 122,60 122,60 665,00 561,00 10 
Tuin 22-08-2017 1.194,00 0,00 1.194,00 517,60 119,40 119,40 637,00 557,00 10 
LED-verlichting speelzaal A Led Inn 18-08-2021 5.563,99 0,00 5.563,99 185,47 556,40 556,40 741,87 4.822,12 10 
25 zonnepanelen dak gebouw Masters in Solar B.V. 23-08-2021 6.957,68 0,00 6.957,68 231,92 695,77 695,77 927,69 6.029,99 10 
Totaal 01 Hardware   26.191,67 0,00 26.191,67 3.873,39 2.019,17 2.019,17 5.892,56 20.299,11   

02 Inventaris           
1 x 2012 Cornillieau 01-12-2011 684,00 0,00 684,00 644,00 0,00 0,00 644,00 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 1.115,00 502,00 111,50 111,50 613,50 501,50 10 
Buffetkast 07-07-2017 979,00 0,00 979,00 439,60 97,90 97,90 537,50 441,50 10 
Ontwerpen borden etc 18-10-2017 605,00 0,00 605,00 255,00 60,50 60,50 315,50 289,50 10 
Schrobmachine Groveko 17-11-2017 1.886,00 0,00 1.886,00 1.460,60 70,90 70,90 1.531,50 354,50 10 
Totaal 02 Inventaris   6.019,00 0,00 6.019,00 4.011,20 340,80 340,80 4.352,00 1.667,00   
    32.210,67 0,00 32.210,67 7.884,59 2.359,97 2.359,97 10.244,56 21.966,11   

 
 
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) 
• 2 tafeltennis-robots, één aangeschaft in 2011 en reeds afgeschreven en één tafeltennisrobot aanschaft in 2022, betaald uit shot-veiling-opbrengsten; 
• 12 poten voor onze speelveldafzettingen (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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10 Begroting 2023 en meerjarenbeeld 
 
10.1 Inleiding 
Bij het opstellen van de begroting voor 2023 hebben we een aantal aannamen gedaan: 
1. We kunnen het hele jaar door spelen, niet gehinderd door noemenswaardige lockdowns 

i.v.m. Corona. 
2. We gaan uit van een stabilisatie of een zeer lichte groei van het aantal leden.  
3. We houden vast aan de volledige stijging van contributie zoals vastgesteld in oktober 

2022,1 en trekken vooralsnog dus geen € 0,50 van de contributie af. 
4. We gaan uit van wat hogere bar-inkomsten, omdat de prijsstijgingen pas eind 2022 in gin-

gen. 
5. Wij zijn uitgegaan van de feitelijke kosten in de jaarrekening, en hebben deze bedragen 

soms wat naar boven bijgesteld, omdat we niet verwachten dat prijzen snel gaan dalen. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk hebben we een begroting voor 2023 opgesteld en bieden 
we een doorkijk naar de jaren 2024 en 2025. De begroting voor 2023 stellen we als leden van 
Shot vast, de cijfers voor 2024 en 2025 krijgen geen status. 
De begroting voor 2023 laat een bescheiden winst zien van € 135. 
In 2023 en 2024 proberen we per jaar weer een winst te maken van ruim. € 1.000.  
 
10.2 Baten 
10.2.1 Contributies 
We gaan uit van een ledenaantal dat gemiddeld genomen stabiel zal blijven, we houden de 
volledige contributieverhoging van oktober 2022 vast. 
 
10.2.2 Baromzet 
Voor de baromzet hebben we het bedrag iets verhoogd, omdat nu een volledig jaar met de 
laatste prijsverhoging wordt gedraaid. 
 
10.2.3 Verhuur 
De inkomsten voor verhuur zijn begroot in de buurt van wat we in 2022 hebben gerealiseerd. 
We gaan in deze begroting niet uit van een structurele verhuur aan andere verenigingen. De 
afgelopen jaren werd met name verhuurd aan eigen leden voor feesten en borrels met tafel-
tennis, of verkiezingen.  
 
10.2.4 Subsidie 
Er is niet begroot op subsidies. Mogelijke subsidies, zoals bijvoorbeeld subsidies t.b.v. verduur-
zaming worden bij voorkeur aan de reserves toegevoegd. 
 
10.2.5 Sponsoring 
De begroting voor sponsoring (door vaste sponsoren) is in 2023 € 700. Er wordt uitgegaan van 
tenminste 1 groter toernooi waarvan dit bedrag aan sponsorgelden binnen komt. 
 

 
1 Tijdens de ALV van 4 oktober hebben de leden ingestemd met de tijdelijke verhoging van € 0,50. De “tijdelijk-
heid” is vastgesteld in de stukken: de tijdelijke verhoging vervalt vanaf het moment dat de variabele energieprijs 
met € 0,13 is gezakt ten opzichte van het tarief geldend op 1 oktober. Dit tarief was toen € 1,40. We betalen op 
dit moment (februari 2023) € 1,71. 
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 Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting 
  2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 2025 
Baten          
Contributies 17.639 18.619 17.000 17.714 21.000 21.911 23.200 23.500 23.500 
Baromzet 8.199 3.852 4.100 3.925 8.650 8.847 10.000 10.000 10.000 
Verhuur 650 130 325 165 300 463 500 500 500 
Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sponsoren 200 0 1.500 2.045 500 500 700 700 700 
Donaties 60 85 60 60 60 60 60 60 60 
Rente 1 1 1 1 1 3 5 10 10 
Diversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
Totaal 26.749 22.687 22.986 23.910 30.511 31.784 34.465 34.770 34.770 
Lasten          
Inkoop bar 2.610 1.097 1.585 1.600 3.028 3.657 3.800 3.900 4.000 
Gas, water en elektra 6.951 3.835 2.800 2.472 5.500 9.132 11.300 9.500 9.500 
OZB 1.590 1.648 1.790 1.597 1.890 1.622 1.650 1.700 1.700 
Recht van Opstal 850 1.098 1.330 1.331 1.450 1.450 1.660 1.660 1.660 
Onderhoud gebouw 330 1.897 1.000 920 1.700 1.130 1.600 1.500 1.500 
Inrichting gebouw 762 137 250 0 450 217 300 300 300 
Schoonmaakkosten 1.074 1.266 800 750 1.400 1.176 1.250 1.300 1.300 
Verzekering gebouw 1.187 1.376 1.380 1.515 1.600 1.453 1.500 1.550 1.600 
Telefoon, internet en pin 1.035 1.081 880 874 900 817 900 950 950 
Bestuurskosten 393 1.335 545 525 2.150 2.051 750 750 750 
Promotie en Publiciteit 193 150 150 26 225 212 200 200 200 
Technische commissie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkoop tafeltennismateria-
len 377 614 400 584 750 237 400 450 450 

Organisatie/deelname kam-
pioensch./toernooien 598 41 200 -879 0 42 75 75 75 

Organisatie van feesten en 
evenementen 348 0 350 557 500 137 500 600 600 
Trainers 950 1.239 1.164 1.064 2.200 1.346 1.200 1.600 1.600 
Jeugdactiviteiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NTTB 3.404 3.145 2.800 2.513 3.700 3.728 3.800 3.850 3.850 
Representatie- en vrijwilli-
gerskosten 424 517 500 499 500 620 650 700 700 
Bankkosten 293 248 250 171 250 186 400 400 400 
Rente leningen 126 100 80 96 65 38 35 25 20 
Diversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
Subtotaal 23.495 20.824 18.254 16.215 28.258 29.251 31.970 31.010 31.155 

          
Afschrijvingen 1.172 1.172 1.772 1.630 2.141 2.360 € 2.360 € 2.360 € 2.360 

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

 24.667 21.996 20.026 17.845 30.399 31.611 33.920 33.260 33.405 
Winst/verlies 2.082 691 2.960 6.065 113 173 135 1.400 1.255 

          
Totaal 26.749 22.687 22.986 23.910 30.511 31.784 34.465 34.770 34.770 
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10.3 Lasten 
10.3.1 Inkoop bar 
De inkoop van de bar wordt begroot op 40% (2023), 41% (2024) en 42% (2025) van de barom-
zet.  
 
10.3.2 Gas, water, elektra 
Op basis van met name de stijging van de kosten van gas hebben we eind 2022 al actie moeten 
ondernemen; de contributies zijn verhoogd, er worden twee speelmomenten zonder verwar-
ming gespeeld, de verwarming staat sowieso lager en de prijzen aan de bar zijn verhoogd. 
Hiermee hebben we de stijging precies weten op te vangen. De nieuwe tarieven voor onze 
leverancier Vattenfall bedroegen echter bijna € 13.000 voor ons. Dat was aanleiding om van 
energieleverancier te wisselen, we hebben vanaf 1 februari 2023 een contract bij OM | Vallei 
Energie. Daarmee weten we de te voorziene kosten voor gas, water en elektra te ‘beperken’ 
tot ca. € 11.000. In de nabije toekomst hopen we dat door een combinatie van verduurza-
mingsmaatregelen en daling van de prijzen van gas, dit bedrag onder de € 10.000 gaat komen. 
 
10.3.3 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. We gaan daarom de komende jaren uit van een opstalvergoeding van 
€ 1.658. 
 
10.3.4 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. Op basis van de jaarrekening, een begroting voor 
onderhoud dit jaar en een te verwachten dakreparatie is voor 2023 € 1.600 begroot en voor 
de volgende jaren € 1.500. 
 
10.3.5 Inrichting gebouw 
In 2023 begroten we € 300.  
 
10.3.6 Telefoon, internet en PIN 
We hebben geanticipeerd op lichte verhoging van de tarieven van SUMUP, de totale kosten 
zijn namelijk afhankelijk van de omzet (bar). Ook ons abonnement bij KPN is iets duurder 
(privé abonnement omgezet in zakelijk abonnement).  
 
10.3.7 Bestuurskosten 
In 2022 hielden we voor 2023 en verder rekening met een post bestuurskosten van € 650 per 
jaar, beduidend lager dan in 2022, maar wel wat meer dan in voorgaande jaren. Die hebben 
we nu op € 750 gezet. Hiervan worden betaald: lidmaatschap Sportraad Wageningen (€ 40 
p.j.), cloudopslag Stack, boekhouden en ledenadministratie e-boekhouden.nl en kleine ove-
rige kosten. Te verwachten notariskosten, die we in 2022 niet hebben besteed, willen we in 
2023 of later uit het eigen vermogen of een eventueel hiervoor bestemde reserve financieren. 
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10.3.8 Organisatie/deelname van kampioenschappen en toernooien 
Voor de organisatie van grotere toernooien spelen we kostenneutraal, of, afhankelijk van af-
spraken, kunnen we zaalhuur, omzet bar, of sponsoring tegemoetzien. Het hier begrote be-
scheiden bedrag is dan ook bedoeld voor prijzen etc. voor interne toernooien. 
 
10.3.9 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. 
 
10.3.10 Trainers 
In deze post zijn de vrijwilligersvergoedingen opgenomen voor Johan Frederiks en hulptrai-
ners voor de junioren en (evt.) senioren. Owen van Mierlo wordt ‘gefinancierd’ uit het fonds 
“Bos/Brisck”. Er is ook rekening gehouden met (bij)scholing van huidige en toekomstige trai-
ners, vooral in de jaren 2024 en verder. 
 
10.3.11 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). Daar is verder € 200 begroot voor een te organiseren activi-
teit voor de jeugd. Dat kan een sociale activiteit zijn, of bijvoorbeeld dekking van inschrijfkos-
ten voor een toernooi. 
 
10.3.12 NTTB 
De afdracht NTTB is bepaald naar rato van het aantal leden. 
 
10.3.13 Representatie- en vrijwilligerskosten 
Vanuit deze post worden vooral de kerstpresentjes betaald voor onze vrijwilligers. We hebben 
deze post opgehoogd naar € 650. 
 
10.3.14 Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn de komende jaren ruim € 2.300. 
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Bijlage 1 OldStars Shot 
 
1 Begeleidingsteam 
Het OldStars-begeleidingsteam bestaat in 2022 uit Steef Lips, Anneke Rot, Emma Solares, Els 
Otma en Joop van Raaij (coördinatie), en dit team wordt vanuit het bestuur ondersteund door 
voorzitter Jan Ploeg. 
 
2 Wat is OldStars tafeltennis? 
Bij OldStars tafeltennis bestaat de training uit een warming-up en verschillende beweegvor-
men. 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 con-
tact 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 laagdrem-
pelige wijze.  Het ASM bevat vaardigheden afkomstig uit allerlei verschillende sporten, spel-
vormen en activiteiten. OldStars richt zich op de leeftijdsgroep 55+. 
 
OldStars is bij SHOT gestart op 4 november 2021 en wordt sindsdien op iedere donderdag 
tussen 14.00 en 16.00 uur gehouden. 
 
3 Trainingsbijeenkomsten 
Vanaf 20 januari 2022, toen de Coronamaatregelen het weer toelieten, is er iedere week een 
OldStars trainingsbijeenkomst geweest (behalve op 5 mei), ook tijdens vakanties, in 2022 49 
keer! De deelnemers blijven onverminderd enthousiast.  
 
4 Aantal OldStars 
Na de kick-off en vier gratis bijeenkomsten in 2021 zijn in 2022 15 deelnemers lid geworden 
van SHOT. In 2021 en begin 2022 zijn er ook deelnemers (4) geweest die slechts één of enkele 
keren geweest zijn, en die om uiteenlopende redenen afhaakten: meestal te druk of regelma-
tig op donderdagmiddag andere verplichtingen, of men kreeg toch meer last van de zwakke 
knie dan gehoopt. Men benadrukt dat het niet ligt aan het programma of aan gebrek aan 
gezelligheid. In het algemeen vond men het erg jammer te moeten afhaken. 
 
Van de groep van 15 OldStarsleden zijn er in 2022 twee overgestapt naar een meer op tafel-
tennis gerichte groep van 50 plus op de maandag- of woensdagmiddag. Dat is natuurlijk ook 
prima. Van de 13 die toen overbleven moeten halverwege het jaar helaas twee om medische 
redenen stoppen. Zo staan we begin september op 11 OldStarsleden. In september en oktober 
zijn we met een werving gestart met o.a. een artikel in Stad Wageningen, met een kraampje 
op de Molenmarkt, en met mond-tot-mond reclame en flyers. Dit heeft geresulteerd in 11 
nieuwe belangstellenden, waarvan er maar liefst 8 lid geworden zijn.  Zodoende kunnen we 
het jaar 2022 afsluiten met in totaal 19 OldStarsleden. De succesvolle werving is mede moge-
lijk gemaakt door een subsidie van het Wagenings Sport- en Beweegakkoord (zie paragraaf 
Financiën, hieronder). 
 
5 Trainingsmaterialen 
Vanwege de toename van het aantal deelnemers is ook een aanzienlijke uitbreiding nodig aan 
trainingsmaterialen (grote en kleine foam ballen, extra speedladders, markeringsschuiven, 
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concentratieringen e.d.) Ook zijn extra opbergdozen aangeschaft voor deze extra materialen. 
Het past allemaal nog in de OldStars- stellage kast (in de bergruimte vóór de dameskleedka-
mer).  
 
6 Participatie 
De participatie van OldStarsleden bestaat in 2022 uit de verzorging van de wekelijkse koffie-
en theemomenten (allen), uit het mede verzorgen van de kaartenbakken voor de oefeningen 
(Gerda Kobus-Coops), en uit het mede-bemensen van het OldStars kraampje bij de Molendag 
(Annemieke Juffermans, Gerda Kobus-Coops en Jacoline Peters).  
 
Ook heeft één van de OldStarsleden (Ron Peters) een vijftal sets van staanders met hoogte-
latten gemaakt, die bij diverse tafeltennisoefeningen gebruikt worden (overigens ook bij an-
dere trainingsgroepen). 
Van de 49 bijeenkomsten van 2022 zijn er twee bijzonder te noemen, t.w. donderdag 3 no-
vember als we het éénjarig bestaan van Oldstars vieren en donderdag 29 december als we 
een ‘alternatief’ oliebollendubbeltoernooi’ houden. Van beide bijeenkomsten is een verslag 
verschenen in de SHOT Nieuwsbrief en op de SHOT website. 
 
7 Financiën OldStars 
In 2021 is vanuit het Wagenings Sport- en Beweegakkoord een subsidie toegekend van 
€ 750,00 om in OldStars geïnteresseerde leden de cursus “Opstartcursus OldStars Sport/ASM” 
te laten volgen. Deze subsidie is eerst doorgeschoven naar 2022, maar al gauw blijkt dat er 
vanuit de vereniging onvoldoende belangstelling is om deze cursus te volgen. Met de voorzit-
ter van de Sportraad wordt afgesproken de subsidie aan te wenden voor de werving van 
nieuwe OldStars-leden en voor de begeleiding van de OldStars-leden tot het eind van 2022. 
De subsidie is gebruikt voor wervingsposters (€ 103,-), wervingsflyers (€ 163,-), aanschaf van 
aanvullend trainingsmateriaal (€ 297,-), diverse kosten (€ 19,-), feestelijke viering éénjarig be-
staan OldStars (€ 104,-) en de feestelijke afsluiting van het jaar met een ‘alternatief oliebollen-
dubbel toernooi’ (€ 64,-). Bij elkaar € 750,00. De wervingsposters en de overgebleven wer-
vingsflyers kunnen ook komende jaren nog gebruikt worden. Dat geldt uiteraard ook voor het 
aangeschaft trainingsmateriaal. Vanuit het Bos/Brisckfonds (bedoeld voor ouderen- en jeugd-
sport) worden de verkoopkosten van de geschonken koffie/thee tijdens de OldStars bijeen-
komsten vergoed (circa 20 kopjes thee of koffie per bijeenkomst; circa 50 bijeenkomsten per 
jaar).  
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Bijlage 2 Bestedingen Fonds Bos/Brisck 
 
Een fonds kan gedefinieerd worden als een reserve die door een derde is geschonken en waar-
van de bestemming ook door een derde is vastgelegd.  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 geplaatst. 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 2022 zijn de volgende uitgaven gedaan uit dit fonds: 

- De sociale koffie/thee tijdens de OldStars-middagen  €    638 
- Trainerskosten ASM OldStars                        €    156 
- Aanschaf oefenmaterialen OldStars     €    327 
- Promotie en publiciteit OldStars     €    266 
- Oliebollentoernooi en verjaardag OldStars    €    187 
- Vrijwilligersvergoeding jeugdtrainer Owen van Mierlo.                 €    300 

          ======= 
Totaal uitgaven                  € 1.874 
 
Er is een bijdrage van derden ontvangen ten behoeve van activiteiten voor OldStars: 
 

Subsidie Sport- en Beweegakkoord Wageningen             €    750 
 

          ======= 
Totaal ingekomen                  €     750 
 
Op 31-12-2022 had het fonds Bos/Brisck daardoor een omvang van     €  8.336   
 
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 invalidensport.  
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 
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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 meerjarenplan fonds Bos/Brisck 
 
We plannen de volgende bestedingen in de komende jaren: 
 
Stand Bos/Brisck fonds per 1-1-2023    € 8.336 
 
Uitgaven: 
2023:         € 1.880 
2024 t/m 2027: (€ 1.403 per jaar)     € 5.612 
2028:          €    844 
         ====== 
 
Stand per ultimo 2028      € 0   
 
Geplande uitgaven 2023 
Voor 2023 worden de volgende uitgaven gepland: 

- OldStars sociale koffie/thee     €   900 
- OldStars ledenwerving en sociale activiteiten  €   300 
- OldStars begeleiding ASM-training    €   180 
- Jeugd: vrijwilligersvergoeding Owen van Mierlo  €   300 
- Jeugd: inschrijfgelden toernooi en sociale activiteiten €   200 

======= 
Totaal:         € 1.880 
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Bijlage 3 Vervanging tafels/omrandingen 
 
 
1 Aanleiding 
Een aantal Cornilleau tafels van Shot zijn aan vervanging toe, de bladen raken beschadigd en 
ze gaan niet allemaal nog heel lang mee. 5 Tafels zijn aangeschaft in 2003 en worden nu 20 
jaar oud. Daarnaast is een groot deel van de omrandingen doorgebogen c.q. gaan steeds meer 
omrandingen stuk. 
 
De tafels zijn inmiddels allemaal (financieel) afgeschreven. De laatste tafel die we gekocht 
hebben is uit 2019 (de Gerard Bos tafel). Deze is betaald uit de shot-veiling opbrengsten en er 
wordt daarom niet op afgeschreven. Deze tafel is ook nog prima in orde. 
 
• De gedachte van het bestuur is dan ook om de komende 5 jaren de tafels en omrandingen 

vervangen en hiervoor een (financiële) planning te maken. Deze planning staat in deze 
notitie.  

• We gieten die planning niet in beton: indien nodig of wenselijk kan afgeweken worden van 
deze planning.  

• In de begrotingvoorstellen voor de komende jaren, zal het bestuur ieder jaar aangeven 
hoe aan de exacte aankoop voor het lopende begrotingsjaar invulling wordt gegeven.  

• We willen wel het vooruitzicht van de aanschaf van tafels en omrandingen in 5 jaar ge-
bruiken om een mooie deal met een leverancier te kunnen sluiten. 

 
2 Aantallen 
 
2.1 Tafels 
We hebben op dit moment 8 tafels in de zaal staan, maar op termijn willen we wellicht weer 
een negende tafel kunnen inzetten. We maken daarom een vervangingsschema voor 8 tafels 
en houden de laatst gekochte Cornilleau tafel aan als 9e tafel. 
 
2.2 Veldomrandingen 
Voor de huidige indeling van de zaal hebben we de volgende aantallen omrandingen nodig: 

• 28 omrandingen voor de trainings-opstelling 
• 15 extra omrandingen om 5 afgescheiden courts te kunnen maken tijdens competitie 

wedstrijden. 
  
In totaal gaat het dus om 43, afgerond 45 veldomrandingen. 
 
3 Keuze tafels en omrandingen nog niet gemaakt 
Deze notitie gaat NIET over de keuze van het merk tafels, die keuze wordt door de techni-
sche commissie voorbereid en via het bestuur uiteindelijk gemaakt. 
 
Ook over het merk (of de tekst) van de omrandingen wordt in deze notitie geen keuze ge-
maakt. Wel wordt voorgesteld om bij de financiele berekeningen, rekening te houden met 
de kwaliteit omrandingen die we in het begin van 2023 van Heemskerk hebben gehad: om-
randingen met een extra tussenligger. 
 
4 Financieringsmogelijkheden 
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De volgende 3 financieringsmogelijkheden bestaan: 
 

I. Financiering uit de reserve tafeltennismaterialen. Hierbij worden tafels en omrandin-
gen betaald uit de reserve. Op deze wijze drukt de aankoop in zijn geheel niet op de 
winst-verliesrekening van de vereniging. Er hoeft niet afgeschreven te worden.  

II. Financiering uit het Shot-veiling potje. We kunnen ervoor kiezen om in een aantal jaren 
een tafel aan te schaffen met de opbrengsten van de Shot-veiling. Ook in dit geval 
drukt de aankoop niet op de winst- en verliesrekening van de vereniging. Er hoeft niet 
afgeschreven te worden. 

III. Financiering NIET uit de reserve of uit shotveilingpotje. De tafels/omrandingen worden 
dan aangekocht. Het bedrag hoeft NIET in één keer uit de winst-verliesrekening te wor-
den betaald, maar kan in (15) jaar afgeschreven worden.  

 
Voorgesteld wordt om een mix van bovenstaande voorzieningen te gebruiken.  
 
De huidige Cornilleau-tafels worden verkocht. De Joola’s hebben € 150 euro opgebracht, de 
Cornilleaus proberen we te verkopen voor € 200. En daardoor zullen de nieuwe tafels ca. € 800 
per stuk kosten. 
 
5 Vervangingsschema 
 

Jaar Tafels Omrandingen 
2023 2 16 
2024 2 16 
2025 1 13 
2027 2  
2028 1  

 
6 Financieringsvoorstel 
 

Jaar Bestemmingsreserve Shotveiling op-
brengst 

Via winst/verlies en 
afschrijven 

2023 1 tafel en 16 omran-
dingen € 1.400 

1 tafel 
€ 800 (zit nu nog in 
de pot) 

 

2024 16 omrandingen 
€ 600 

 2 tafels 
€ 1.600 in 15 jaar af-
schrijven 

2025 16 omrandingen 
€ 600 

1 tafel 
€ 800 

 

2026   2 tafels 
€ 1.600 in 15 jaar af-
schrijven 

2027  1 tafel 
€ 800 
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7 Verloop reserve tafeltennismaterialen en afschrijvingen 
 

Jaar Stand Be-
stemmings-
reserve 

 Afschrij-
vings-
schema nu 

Extra af-
schrijving 
t.g.v. tafels 

Afschrij-
vings-
schema 
nieuw 

Nu € 3.000     
2023 € 1.600  € 2.360  € 2.360 
2024 € 1.000  € 2.360 € 107 € 2.467 
2025 € 400  € 2.360 € 107 € 2.467 
2026 € 400  € 2.360 € 214 € 2.574 
2027 € 400  € 2.360 € 214 € 2.574 
2028 € 400  € 2.360 € 214 € 2.574 
2029 € 400  € 1.652 € 214 € 1.866 
2030 € 400  € 1.652 € 214 € 1.866 
2031 € 1.600 (extra storting uit 

winst, agv minder 
afschrijvingen) 

€ 400 € 214 € 614 

2032 € 2.800 (extra storting uit 
winst, agv minder 
afschrijvingen) 

€ 400 € 214 € 614 

2033 € 3.000 (extra storting uit 
winst, agv minder 
afschrijvingen) 

€ 400 € 214 € 614 

 
8 Deal sluiten met leverancier 
Op basis van bovenstaand vervangingsschema kunnen we een onderhandeling starten met 
een leverancier, en een korting bedingen omdat we kiezen voor één partner voor de komende 
5 jaar. Die korting zou toch 20-25% op moeten leveren. Deze verwachtte korting is NIET mee-
gerekend in bovenstaande overzichten.  
 
 
 


