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VOORWOORD
Beste leden,
Na de ALV van 2020 ging het bestuur met hernieuwde energie van start om
de ingezette koers van de afgelopen jaren verder te volgen. Dat was van
korte duur want na een paar weken kwam de eerste lockdown. Na een week
of vijf kwam er gelukkig iets meer ruimte en konden we weer een beetje
spelen. Dit uiteraard wel onder bepaalde voorwaarden. Over de exacte regels
was veel onduidelijkheid en er waren verschillende interpretaties van wat nu
wel en niet mocht. Kortom, veel inspanningen van de vrijwilligers en helaas
weinig tot geen mogelijkheden om de echte sfeer van Rapidity te voelen en te
ervaren. Iets wat de echte Rapiditianen natuurlijk echt missen. Gebeurde er
dan helemaal niets het afgelopen jaar? Er zijn zeker een paar ontwikkelingen
te noemen:
•
•

Ontwikkelingen rondom de huisvesting van Rapidity
Nieuwe trainer Anne Vlieg aangetrokken

Naast de geringe overige zaken zullen in ieder geval bovenstaande punten
worden behandeld tijdens de ALV. Natuurlijk kunnen jullie als leden ook
onderwerpen aandragen of vragen stellen.
Nu er zicht lijkt te komen op verdere versoepelingen hopen we dat we
binnenkort weer open kunnen. We gaan in ieder geval voor het eerst een
volledig digitale editie van de ALV organiseren. Misschien eenmalig, maar
wellicht de nieuwe standaard. We gaan het meemaken. Wij hopen in ieder
geval op een massale aanwezigheid online. Heb je hulp nodig bij deze digitale
overgang? Laat het ons weten zodat we een en ander kunnen uitleggen en
begeleiden.
Namens het bestuur van T.T.V. Rapidity
Joost Nijman
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SECRETARIAAT
BESTUUR
In 2020 was het clubbestuur als volgt samengesteld:
Joost Nijman - voorzitter
Iris van der Worp - secretaris
John Kossen - penningmeester
Ard Paardekooper – algemeen bestuurslid
Frank van Dongen – algemeen bestuurslid
Art Coster – algemeen bestuurslid
Bestuurslid - vacant
VERGADERINGEN/ BIJEENKOMSTEN
Naast de reguliere vergaderingen is het verenigingsbestuur in 2020 vijfmaal bijeengekomen.
De besprekingen vonden plaats in het verenigingsgebouw aan het Kuenenplein 1 in Beverwijk
of werden online gehouden. Op 4 maart 2020 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in
het verenigingsgebouw.
ERELEDEN
Joop Zuiderwijk
Cor Zwaan
Ron van den Burg
Nico van Breemen
Henk Geldermans
LEDENBESTAND
Het coronajaar heeft ook zijn weerslag gehad op het ledenbestand. Met gepaste trots werd
vorig jaar het overschrijden de grens van 100 leden gemeld. Helaas is het aantal leden met
12.5% verminderd en weer tot onder de 100 gezakt. Deze krimp komt overeen met het
landelijke beeld. Het aantal leden dat het lidmaatschap heeft opgezegd komt vrijwel overeen
met eerdere jaren. Meestal werd dit meer dan gecompenseerd door nieuwe lidmaatschappen,
maar dit jaar is het aantal nieuwe leden heel ver achtergebleven bij eerdere jaren.
Het ledenverloop over de afgelopen jaren wordt in onderstaande overzichten weergegeven.
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De (verklaarbare) terugloop van het aantal jeugdleden heeft de gemiddelde leeftijd van “het
rapiditylid” weer doen stijgen. De verdeling in leeftijdscategorieën op 31 december 2020 is
weergegeven in onderstaande grafiek.
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WEDSTRIJDZAKEN
In 2020 zijn zowel de voor- als najaarscompetitie wel van start gegaan, maar beiden zijn
helaas gestaakt voordat de helft gespeeld was. Echte resultaten zijn dan ook niet te melden.
In januari 2020 ging de competitie van start met 10 seniorenteams in de reguliere competitie, 4
teams in de duo-competitie en 2 jeugdteams. Op 12 maart 2020 werd dit competitieseizoen in
eerste instantie onderbroken en later volledig geannuleerd.
De najaarscompetitie ging in september 2020 van start met heel veel aanpassingen. Geen
dubbelspel, overal andere coronaprotocollen en vooral onzekerheid over de uitwedstrijden.
Het was vooral deze onzekerheid die een behoorlijk aantal leden deed bewegen niet met de
najaarscompetitie te starten. Dat resulteerde in een lager aantal competitie spelende leden en
deelnemende teams. Er werd gestart met 7 seniorenteams, 4 teams in de duo-competitie en 1
jeugdteam. Het eerste jeugdteam werd “opgeheven” en twee jeugdspelers werden aan
seniorenteams toegevoegd uitkomende in de 2e klasse.
Het verloop van het aantal deelnemende competitieteams wordt hieronder weergegeven.
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Hoe en of de najaarscompetitie 2020 wordt voortgezet is nog onduidelijk. De bond gaat op 31
maart duidelijkheid verschaffen en heeft hiervoor het volgende aangegeven:
1. Uiterlijk op 31 maart wordt een definitief besluit genomen over een eventuele herstart
van de najaarscompetitie. Een alternatief kan zijn een verkorte voorjaarscompetitie;
2. Als op 31 maart geen duidelijkheid mogelijk is over een herstart van de
najaarscompetitie 2020 dan wel een verkorte voorjaarscompetitie, zal in het seizoen
2020-2021 geen competitie meer gespeeld zal worden. De eerstvolgende competitie
zal dan de najaarscompetitie van 2021 zijn.
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JEUGDZAKEN
We begonnen het jaar nog zeer positief. Op de maandag stond onder leiding van Angelique
een leuke groep te trainen. Het eerste jeugdteam, bestaande uit Melle, Kirill en Robin, wilde
nog één jaar knallen in de 1e klasse om toch die fel begeerde landelijke competitie te behalen.
Daarnaast waren er een aantal enthousiaste nieuwelingen bij gekomen. Zij moesten nog veel
leren, maar hadden zeker de lol en plezier in het spelletje gevonden. Dat is uiteraard de basis
om verder te komen in het tafeltennis. Hopelijk zien we deze spelers bij een herstart van de
training weer terug want dit is natuurlijk de nieuwe toekomst van de Rapidity jeugd.
In de competitie was ook een tweede team ingeschreven, bestaande uit Lucas, Joeri, Adhem
en Yamen. Helaas heeft de competitie maar vier rondes mogen duren, alvorens deze werd
stilgelegd door de uitbraak van de corona-pandemie. Ook de beginnerstraining op de
donderdag was het eerste halfjaar nog redelijk gevuld en er werd enthousiast meegedaan met
de trainingen.
Na de zomer is er wederom een start gemaakt met de competitie. De jongens van het eerste
team besloten om bij de senioren te gaan spelen en zodoende bleef er nog één 6e klasse
team over bij de jeugd. Ook Yamen had aangegeven te willen stoppen, maar gelukkig waren
er inmiddels een aantal jongens enthousiast geworden om competitie te gaan spelen.
Inmiddels was er op de woensdag een tweede jeugdtraining opgestart, onder leiding van Marc
Quint, om zodoende de jeugd meer kans te geven om het spel te verbeteren. Dit resulteerde
in een zeer uitgedunde beginnersgroep op de donderdag. Daarom is is besloten deze tijdelijk
op te heffen en eventueel weer in het leven te roepen als zich weer beginners zouden
aanmelden.
In de competitie gingen de jongens voortvarend van start, maar helaas werd ook deze
competitie na 5 wedstrijden afgebroken. Naast vaste spelers Lucas, Adhem en Joeri, maakten
twee andere jongens hun debuut in de competitie. Zowel Merijn als Ivan wisten gelijk in hun
debuut wedstrijd een partij te winnen en toonden dus potentie. Uiteraard hopen we dat ze zo
snel mogelijk weer aan de competitie kunnen deelnemen.
Jeugdactiviteiten
Het is uiteraard overbodig om te zeggen dat het een zeer lastig jaar is geweest, al ontsprong
de jeugd de dans van ontzeggingen en beperkingen nog aardig. In het voorjaar is er, in de
periodes dat het mocht, nog redelijk doorgetraind. Er is veelvuldig gekeken naar de
mogelijkheden om toch door te blijven trainen. De meest gangbare optie om jeugdsporten toch
door te kunnen laten gaan, buiten spelen, was helaas geen optie voor tafeltennis. Na het
stilleggen van de competitie zijn de trainingen wel doorgegaan en op zaterdag 7 november
heeft er nog een oefentoernooi plaatsgevonden voor de jeugd. Met acht jeugdspelers is er
toen toch nog lekker gebald in de zaal.
Clubkampioenschappen jeugd 2020
Het is in deze moeilijke tijd zelfs gelukt om voor de jeugd de clubkampioenschappen te
houden. Op 12 december 2020 heeft het toernooi plaatsgevonden. Helaas zonder publiek in
grote getalen, want dat was uiteraard niet toegestaan. Wel hebben sommige ouders af en toe
even een kijkje kunnen nemen.
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De dag begon al goed met heerlijke oliebollen. Die gingen er bij de jeugdspelers wel in. De
negen deelnemers speelden eerst een voorronde. Ze waren verdeeld in een poule van vijf en
een poule van vier. Na de pouleronde werd er genoten van een heerlijke lunch bestaande uit
patat met kroketten en frikadellen!
Na de lunch werd het toernooi vervolgd met de kruisfinales. Dit resulteerde uiteindelijk in een
finale tussen Merijn Oosterwal en Joey Olthoff, die met 3-1 door Merijn werd gewonnen. De
algehele uitslag ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Merijn
Joey
Lucas
Adhem
Mark
Joeri
Ivan
Evy
Ayden.

Ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen, was het een zeer geslaagde dag.
Iedere speler ging trots met een beker naar huis.
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ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAAR (bijna geen)
25 januari 2020
Niet alleen het tafeltennis gaat een niveautje hoger. We beginnen de eerste thuiswedstrijd van
ons vlaggenschip met een waar ***gilde in de Rapiditykeuken. Chantal, Maaike en Mirella
gaan de culinaire lat hoog leggen! De Rapiditypassie gaat zich niet alleen achter de tafel laten
gelden. Ook vanuit de keuken komt strijdlust, hoog niveau en af en toe geschreeuw, applaus
en gejuich als er weer een punt wordt gescoord met een succesgerecht. Een authentieke
mexicaanse wrap met tomatensalsa geflankeerd door knisperende tortillachips,
gecompleteerd door een verse guacamole! Proeven was geloven! Onze heren verliezen met
3-7 van Red Stars maar storten zich met opgeheven hoofd op de wraps.

8 februari 2020
Titelkandidaat Pecos komt op bezoek in Beverwijk. Wederom een degradant uit de eerste
divisie met de ambitie zo snel mogelijk weer terug te keren op dat niveau. Ze schamen zich
niet voor die ambitie en dragen die ook uit. Onze mannen vechten, maar een nederlaag kan
niet voorkomen worden. Het publiek is de winnaar. Met het bord op schoot (een zuppa di
pomodoro gevolgd door een tagliata geflankeerd door ciabatta) kan er naar toptafeltennis
gekeken worden.
15 februari 2020
Er staan heuse olympische atleten aan de andere kant van de tafel. Paralympisch team
Nederland komt op bezoek. Zij hebben de focus wel al op Tokio, maar moeten in de
voorbereiding toch echt eerst in Beverwijk nog het gevecht aan met ons eerste. De lekkere 7-3
nederlaag waar onze heren de olympiagangers op trakteren zou best wel eens positief uit
kunnen vallen voor ze in Tokio (ook al wordt dat pas in 2021). Geen nectar en ambrozijn voor
de toeschouwers. Wel boerenkool met spekjes, rookworst, augurk en mosterd naar smaak.
29 februari 2020 - carnavalstoernooi
De carnavalskostuums en andere feestgewaden konden uit de kast! Het carnavalstoernooi
gaat op de schrikkeldag om 14:00 uur van start. Het toernooi wordt gespeeld volgens het
toegiftsysteem. Alle klassen door elkaar, maar voor de op papier zwakkeren een berekende
voorsprong. Je kon dus tegen iedereen spelen én van iedereen winnen! Wie er gewonnen
heeft blijft een raadsel. Veel dank aan Marjolijn en Marije voor de verfrissende organisatie en
het supergezellige geslaagde toernooi.
12 maart 2020
Donderdagavond 12 maart. De Rap-deuren gaan dicht. Echt? Doe niet zo raar!
Verontwaardiging en onbegrip, maar ook gelatenheid. Zal wel weer overwaaien. Gaat onze tijd
wel duren, en zo is het ook!
Laatste potje gewonnen. Dat is in ieder geval wat iedereen zichzelf voor houdt. Echte
herinneringen aan het laatste potje zijn vervlogen. Niemand weet meer wie dan de laatste
tegenstander was. Hoogstwaarschijnlijk iemand die zijn of haar laatste potje ook heeft
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gewonnen. Laatste drankje, geflankeerd door de laatste bitterbal was gelijkspel. Dat weten we
dan nog wel. Een dik verdiend gelijkspel.
1 juli 2020
Rapidity opent de deuren weer. Vol goede moed maar wel met een coronaprotocol.
26 september 2020.
Tempo-Team uit Amsterdam komt kijken of er in Beverwijk nog wat punten op te halen zijn.
Op papier moet dat wel kunnen. De teamrating van deze uitzendkrachten is maar liefst 185
punten hoger dan dat van de mannen die onze eer hoog gaan houden. Maar ja, dat is alleen
maar op papier. Onze heren zijn getergd en klaar om ons het ongelijk van papier te bewijzen
en ons van Amsterdamse teleurstelling te laten genieten. Een geflatteerde 4-6 nederlaag geeft
genoeg voldoening om er samen met het publiek een mooie middag van te maken. Een
gezellige middag. Ondanks alle protocollen voelt het toch een beetje als normaal. Op het
menu staat de klapper van de afgelopen seizoenen. Nasi van Nijman met saté van Van den
Burg.
De rest van het jaar
De rest van 2020 wordt ook Rapidity volkomen geregeerd door het coronavirus. We zijn in
maart 2021 nog steeds volledig gesloten. Het bestuur van Rapidity gaat in 2021 zijn best doen
de sectie “activiteiten afgelopen jaar” in het volgende jaarverslag te vullen met virusvrije
succesverhalen!
EXTERNE TOERNOOIEN
Het jaar ging van start met de afdelingskamioenschappen 2020 Holland-Noord. Gehouden op
18 (jeugd) en 19 (senioren) januari 2020. De tafels werden opgezet en afgebroken door leden
van Rapidity.
Bij de jeugd waren er drie spelers van Rapidity. Bij de senioren gingen twintig deelnemers de
strijd aan voor Rapidity. Zoals verwacht met wisselend succes, maar uiteindelijk wel met een
2e plaats in het verenigingsklassement op 1 punt achter TSTZ Haarlem.
Een echte originele afdelingskampioen dit jaar.
Afdelingskampioen Senioren Enkel E: Kevin Bijl
De overige spelers die voor Rapidity in de punten eindigden:
Senioren Enkel B: John Kossen (4e plaats)
Senioren Enkel C: Frank van Dongen (2e plaas)
Senioren Enkel D: Fernand Rouwendaal (3e plaats)
Senioren Dubbel A: Ron van den Burg (4e plaats)
Senioren Dubbel D: Marcel van Velzen (2e plaats)
Arnold Wardenaar (2e plaats)
De rest van de deelnemende Rapiditianen bleef zonder ereplaats, maar had wel een mooie
sportieve dag op een goed georganiseerd toernooi.
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ORGANISATORISCHE ZAKEN
Huidige gebouw
• Regulier onderhoud
• Klein onderhoud
Nieuwe huisvesting
• Ingesproken op raadsvergadering
• Gesprek met wethouder sport
Huidige status
Pré Wonen gaat verschillende scenario’s uitwerken. In sommige scenario’s blijven we als club
gevestigd op het Kuenenplein en in andere scenario’s is er voor ons geen plaats meer in de
wijk. Uiteraard zal de gemeente in dat laatste geval Rpidity op de een of andere manier
moeten helpen aan nieuwe huisvesting. Hoe dat precies zal gaan gebeuren is tot op heden
niet bekend en momenteel wachten wij op de verschillende scenario’s waarmee Pré Wonen
zal gaan komen.
Ledenadministratie
De ledenadministratie en de NAS wordt (mede door de ClubApp) continu
bijgewerkt/opgeschoond.
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Financieel overzicht 2020
Begroting 2021
Inkomsten 2021
Contributie
Dinsdagspelers
Sponsoring
Overige inkomsten
Barresultaat (2e helft 2021)
Overheidssteun

Resultaat

Resultaat 2020
Inkomsten 2020
Contributie
Dinsdagspelers
Barverkopen
Sponsoring
Overige inkomsten
Overheidssteun

€
€
€
€
€
€
€

7.500,00
400,00
200,00
500,00
2.500,00
3.000,00
14.100,00

€

15,00

€
€
€
€
€
€

11.009,00
975,50
8.272,60
202,00
1.222,86
5.000,00

Uitgaven 2021
NTTB kosten
Gemeente bel.
Energie
Training
Overige kosten
Verzekering

Uitgaven 2020
NTTB kosten
Gemeente belasting
Energie
Trainingsuitgaven
Overige kosten
Verzekering
Inkopen bar

€ 26.681,96
Resultaat

Banksaldo
Reservefonds

€
€
€
€
€
€
€

3.250,00
1.550,00
3.750,00
1.750,00
2.250,00
1.535,00
14.085,00

€
€
€
€
€
€
€
€

4.936,58
1.959,74
4.890,53
1.864,00
3.633,41
1.482,36
4.974,10
23.740,72

€ 2.941,24
2020
€ 26.984,00
€ 29.148,00

€
€

2019
23.783,00
26.509,00

Verschil
2019
€ 3.201,00
€ 2.639,00

Opmerking: resultaat €2060 negatief, echter door overheidssteun (€5000) €2940 positief.
Overige kosten
internet
administratiekosten
schoonmaakkosten
toernooien
onderhoud

Overige inkomsten
kopen voor de club
scholenbegeleiding
vergadering NTTB
opzetten tafels afdelingskampioenschappen
zaalhuur
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Balans t/m 31-12-2020 (12)
Code
0011
0012
0020
0046
0047
0051
0061
1010
1015
1400
3350

Omschrijving
Grond en gebouwen
Aan- en verbouwing
Voorraden
Reserve (groot) onderhoud
Reserve aanschaf speeltafels
Voorziening vrijwilligersuitje
Langlopende lening
ING Zakelijke rekening
Zakelijke Vermogensrekening ING
Eigen Vermogen
Emballage
Saldo

Activa
90.756,00
1.500,00
1.459,00

Passiva

26.448,28
2.000,00
700,00
84.403,12
8.711,40
18.013,88
7.940,38
1.051,50
121.491,78

121.491,78

Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020 (28)
Code
4520
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4540
4541
4544
4545
4810
4910
4911
4930
5003
7000
8000
8020
8022
8050
9002
9007
9008
9999

Omschrijving
Diverse kosten
Gemeentelijke belastingen
Verzekering clubhuis
Onderhoud clubhuis
Gas
Electra
Water
Schoonmaakkosten
Internet
Training en verzorging junioren
Training en verzorging senioren
Toernooien junioren
Toernooien senioren
Accountants- en administratiekosten
NTTB contributie
NTTB overige kosten
Bankrente -kosten
Diverse kosten bar
Inkopen bar
Contributies
Donaties
Dinsdagspelers
Verkopen bar
Sponsoring
Zaalverhuur
Diverse baten
Resultatenrekening
Saldo

Verlies
195,27
1.959,74
1.482,36
438,36
3.018,75
1.359,94
511,84
1.488,26
524,25
1.414,00
450,00
104,70
300,00
333,24
4.846,58
90,00
159,83
89,50
4.974,10

Winst

10.919,00
90,00
975,50
8.272,60
202,00
350,00
5.872,86
2.941,24
26.681,96

26.681,96
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