Sportvereniging Veenland

Jaarverslag 2019-2020, Tafeltennis
Iedereen begrijpt dat dit een uniek jaar is geweest. Het begin was nog vrij standaard: de
najaarscompetitie eindigde met een 3e plaats voor duo 1 in de 2e klasse, maar 3 punten
achter de nr. 1, duo 2 in de 3e klasse op een 4e plaats, team 3 helaas laatste in de 4e
klasse en team 4 op een keurige 2e plaats in de 6e klasse , op slechts 1 punt van de nr.1:
knap staaltje van onze jeugdige Benjamin, Stijn en Jesse. De senioren eindigden als 4e in
de 4e klasse.
Op 3 december namen we droevig afscheid van Alex, hij zag het leven niet meer zitten.
Moge hij rusten in vrede.
In januari waren we in de kraam bij de nieuwjaarsreceptie en kramenmarkt, maar hadden
bijna geen respons. We verwelkomden wethouder Rein Kroon en praatten hem bij over
onze afdeling en de zorgen omtrent een hogere OZB voor Willisstee, met het risico op
hogere huurprijzen. Gelukkig kon hij ons redelijk gerust stellen.
Dan de voorjaarscompetitie. Op de helft ervan sloeg corona toe en was het meteen
beëindigd. Erg jammer gezien de tussenstand: duo 1 op de 1e plaats, duo 2 op de 2e
plaats, duo 3 op de 1e plaats en duo 4 op de 1e plaats…. Senioren op de 4e plaats. Kansen
volop volwaardige kampioenen te verwelkomen!
Na de crisistijd werd druk nagedacht en overlegd over een veilige herstart. We kwamen tot
een protocol en konden – met voor aanmeldingen – eindelijk weer spelen vanaf 10 juli en
ook tijdens de zomerstop, als gedeeltelijke compensatie voor de gemiste uren.
Dankzij de Rabo support actie verwierven we genoeg geld om een oefenrobot aan te
schaffen, vooral voor de jeugdtraining. Hulde voor de mensen die op ons stemden.
Financieel hadden we een verlies, maar we kunnen het met onze spaarpot opvangen. Het
is zaak ons leden aantal omhoog te krijgen. Ik ben al met de Omnivereniging bezig een
ledenwerfactie op te zetten voor het begin van 2021 als het corona spook dan hopelijk een
beetje verjaagd is.
De toernooiwinnaars waren: Single: Joost van Roon; Dubbel: Fabian en Yannick. Nog
gefeliciteerd!
Rest mij zoals gebruikelijk al onze vrijwilligers te bedanken: zonder hen konden we niet
draaien. Marten, Ellie, Derk, Harry, Ron, Fabian BEDANKT namens ons allen!
Gerrit van Veen
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