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www.broekauto.nl 
 

Waalwijk 
 

Grotestraat 88-90 
4151 HB Waalwijk 

De 6 sterren Subaru dealer voor de regio Waalwijk & Tilburg 
Tel 0416-332054 

 
De grootste Subaru showroom van Nederland 

 

 

             
 

Pastoor Kuijpersstraat 26 

5144 RJ Waalwijk 

Tel. 0416-332679 

 

 
GORDIJNEN        LAMINAAT EN PARKET        ZONWERING 

 

EN NOG VEEL MEER 

 

 

 

http://www.broekauto.nl/


    

  

WAT U WETEN MOET ... 

Algemeen email: info@fstwaalwijk.nl 

Webmaster: webmaster@fstwaalwijk.nl 

                  gerben.van.dijk@home.nl 

 

FST - BESTUUR  
         

     VOORZITTER:              Jan van Wees       0416 - 311302 

                        Benedenkerkstraat 41 

                    5165 CA  Waspik   

           email: voorzitter@fstwaalwijk.nl 

   jfmvanwees@hetnet.nl 
 

  

PENNINGMEESTER:   Jos Verlaan            0416-280087 

         Loonsevaert 57 

          5171 LL Kaatsheuvel    

                  email: penningmeester@fstwaalwijk.nl              
 

 

 

SECRETARIS:                 Corry Terhorst                   0416 - 311302 

               Benedenkerkstraat 41 

     5165 CA Waspik 

     email: secretaris@fstwaalwijk.nl 
 

 

JEUGD- & TECHNISCHE ZAKEN: Stefan de Kloe      06-42565502 

                               Stationstraat 156 

                               5141 GH  Waalwijk 

                                email: competitie@fstwaalwijk.nl 

     jeugd@fstwaalwijk.nl 

 

 

ALGEMENE ZAKEN  &  LEDENADMINISTRATIE:   

                          Will ten Bosch  0416-313503 

                                                         Wendelnesseweg west 73 

                                                 5161 ZH  Sprang-Capelle 

             email: leden@fstwaalwijk.nl 
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WAT U WETEN MOET ... 
 

 

 

COMPETITIE :       
    

   COMPETITIELEIDER: 

   Stefan de Kloe         

  Stationstraat 156 

        5141 GH  Waalwijk 

        GSM: 06-42565502 
 

 

CONTRIBUTIE :  
MAAND-CONTRIBUTIE :    VANAF 1 januari 2009: 

                                              basiscontributie Senioren      € 12  

                             basiscontributie Junioren          €   7,75  

EXTRA TOESLAG:                 dinsdagavondtraining en/of 

                         seniorencompetitie         +   €   3,50  
 

BANKREKENING FST:       15.58.26.913 rabobank   

     t.n.v. 

                                                B.C. - F.S.T. 

                                                Loonsevaert 57    

                                                5171 LL Kaatsheuvel   
 

 

 

 

Het betalen van de contributie door middel van een 

 

>>> AUTOMATISCHE INCASSO IS VERPLICHT  <<< 
 

 

De contributie wordt aan het begin van elke maand geïncasseerd. 

Tevens zal eenmaal per jaar de bondscontributie 

bij de leden in rekening worden gebracht. 
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WAT U WETEN MOET ... 
 

 

SPEELTIJDEN : 
 

SENIOREN COMPETITIE +     dinsdag       19:00  -  21:00 uur   = O 

JEUGD 16 EN 17 JAAR             (periode september - april)  
 

SENIOREN RECREATIE +          donderdag    20:30  - 23:00 uur   = S 

JEUGD 16 EN 17 JAAR     
 

SENIOREN COMPETITIE:      donderdag    21:00 - 23.00 uur    =   S 

 

JUNIOREN 8 t/m 12 jaar:     zaterdag      09:00  -  10:30 uur   = S   

  

JUNIOREN 12 t/m 15 jaar:   donderdag   19:00  -  20:30  uur   = S  

 

COMPETITIE    

JEUGD EN SENIOREN:              zaterdag     10:30  - 14:00  uur   = S 

 

 

 

 

SPEELLOCATIE :  
 

DONDERDAG + ZATERDAG: Sporthal “De Slagen”             =  S  

                       De Gaard 2 

                  5146 AW  Waalwijk 

                  Tel.: 0416 - 369020 
     

 

DINSDAG              :Sporthal  “De Overlaat”         =  O  
                      Eikendonklaan 3 

                      5143 NG  Waalwijk 

                      Tel.:  0416 - 342176 
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Hallo allemaal, 

 

Dit is alweer de laatste Smash voor de vakantie, met daarin de 

notulen van de ALV, voor diegene die deze nog niet hebben gelezen.  

Wanneer de sporthal dichtgaat i.v.m. vakantie staat ook in de 

agenda van de Smash. 

 

Wederom is de laatste speelavond ons culinaire hoogtepunt van het 

seizoen. De tappas avond!! Bazuin dit rond, vooral aan onze nieuwe 

leden, vertel ze wat de bedoeling is, zodat we weer met een grote 

groep kunnen genieten van al dat lekkers. 

 

Komend seizoen hebben we 10 teams in de competitie. 6 senioren en 

4 jeugdteams (zie lijst Stefan). 

 

De voorbereidingen voor het 50 jaar jubileum in 2013 zijn al in volle 

gang, de feestcommissie doet prima werk. 

 

Rest me nu nog iedereen een welverdiende en prettige vakantie toe 

te wensen en zie iedereen weer graag in augustus terug, uitgerust 

en in een blakende conditie. 

 

Met sportgroeten 

Jan van Wees 
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Agenda 2012 
 
 

Jun 16 Jeugddag 

 23 Laatste zaterdag jeugdtraining voor de vakantie 

 28 Laatste donderdag speelavond junioren/ senioren voor de  

vakantie 

 28 Tapasavond senioren 

 

 

Aug 14 Eerste dinsdagtraining senioren de Overlaat 

 16 Eerste donderdag speelavond junioren/senioren 

 18 Eerste zaterdag jeugdtraining 

  

  

 

Agenda 2013 
 

April 20 50 jaar jubileum 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

B.C. F.S.T. 

donderdag 01 maart 2012 
 

 
 
Aanwezig: Jan van Wees, Corry Terhorst, Jos Verlaan, Will ten Bosch,  A. v.d. Water, Jay Ekkel, Bas 

Rombouts, Sanne de Vos,  Manon de Vos, Chris van Hassel, Marcel v.d. Laar, Jurgen Smits, Bert Streppel, 

Harno van Delft, Menno Kempff,  Jurgen Dumoulin, Co Stolwijk, Bertil van Stigt, Juliëtte Bijnen, Karin 

Rombouts, Sander Hornes, Maarten Damen, Martin Dekkers, Patrick Hultermans, Nico Vervoordeeldonk, 

Erwolt Pullens, Anouk van Dijk, Linda Sterrenburg,Patrick van Dongen, Gerben van Dijk, Anouk de Vos, 

Kirsten Brust, Saakje Sterk, Maya Broeks,   

Later op de vergadering verschenen: Jan v.d. Sande, Anton van Himbergen, Kees de Kort, Marco Welten, 

Jean Paul v. Beveren, Mari Spikmans, Martin de Jong 

 

Afgemeld met kennisgeving, Stefan de Kloe, Sander v.d. Hoek, Daphne v. Loo, Louise Strijk, Dennis Pullens, 

Lucia van Hassel, Meindert Tand, Marieke Kneepkens, Renate de Negro, Jac Vermeer, Corine Tripaldelli, Ad 

van Brunschot, Sheng Huang 

 

1. Opening van de Voorzitter 

Om 19.50 uur opent de voorzitter de vergadering en heet 

iedereen welkom.  Parkeren was dit jaar een probleem. Willem 

van Oranje College had 10 minuten gesprekken. Vandaar later 

begonnen.  

In totaal zijn er 41 leden naar de jaarvergadering gekomen. 

Onze dank hiervoor. 

Een korte terugblik dit jaar. In 2011 heeft het bestuur 7 x 

vergaderd, Gesprekken met sporthalcoördinatoren gehad. 

Vergadering met gemeente over nieuw sportbeleid.  

Activiteiten: clubdag, ouder-kind toernooi, België-Nederland 

jeugd, jeugddag, fietstocht, st. Nicolaas, Yonex kids games.. 

  

2.  Notulen van de ALV 3 maart 2011 

Bertil v.d. Stigt: er wordt in deze notulen 2 x verwezen naar 

een Vrijwilligersverzekering. Gaat dat over hetzelfde?  

Corry: ja, wij melden ons aan bij een vrijwilligersverzekering 

(Vrijwilligerspunt Eindhoven en ontvangen dan een 



    

  

 

 

 
 

 
 



    

  

 

Vrijwilligerspolis. Deze wordt door de Gemeente Waalwijk 

gratis aangeboden.    

  Bertil: extra agendapunt over vraag Menno? 

 Jos: nee, maar we komen hierop terug bij agendapunt 6: 

verslag penningmeester. 

De notulen van de ALV 2011 worden goedgekeurd. 

 

3. Verslag Algemene zaken 

Will ten Bosch: Stabiliteit in ledenaantal. Blijven rond de 150 

leden hangen.  Ledenwerving: Meerdere malen geprobeerd een 

stukje te plaatsen in Maasroute of Waalwijker. Plaatsen ze 

niet of een heel klein stukje. In de Duinkoerier heeft een 

groot artikel gestaan. Dit jaar willen we proberen ons 

jubileumjaar 2013 te promoten via media. 

Gerben: Landelijk lopen de binnensporten terug in ledenaantal. 

Dan doet FST het goed. 

Verslag goedgekeurd. 

 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

Aangezien Stefan op vakantie is, kan hij over zijn verslag geen 

uitleg of aanvulling geven.  

Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd. 

 

5. Verslag competitieleider 

Geen enkel team is kampioen geworden dit jaar. 

Verslag competitieleider goedgekeurd. 

 



    

  

 

6. Verslag penningmeester 

Financieel overzicht 2011. 

Verslag uitgedeeld en de penningmeester geeft uitleg en 

toelichting op de gestelde vragen door de vergadering. 

Minder consumpties uitgegeven dan begroot? De 

consumptiebonnen die uitgedeeld worden tijdens een activiteit 

vallen onder evenementen.  

Vraag Menno ALV 2011: Jaren geleden op ALV afgesproken dat 

we de extra opbrengsten voor zaalhuur zouden gebruiken. 

Jos heeft tot 2004 teruggezocht hoe dikwijls wij de 

contributie verhoogd hadden. Dat was in 2009 en in 2012.  

Het bestuur heeft een bedrag weggezet op een 

depositorekening als reserve.  

De opzet is om budgetneutraal te blijven draaien. 

Verslag penningmeester goedgekeurd. 

 

7. Kascontrole commissie 

Martin Dekkers en Lucia van Hassel hebben de controle 

uitgevoerd.  

Uitleg kascontrole commissie door Martin Dekkers. 

De checklist punt voor punt doorgenomen. Een foutje 

gevonden, we hebben  

1 eurocent te veel in kas. Het ziet er perfect uit. Chapeau voor 

Jos. 

De voorzitter dankt Lucia en Martin voor hun inzet. 

Verslag is opgemaakt en overhandigd. 



    

  

 

8.  Begroting 2012 

Uitleg door Jos Verlaan, de penningmeester, hoe de begroting 

is opgebouwd. 

Begroting voor 2012 goedgekeurd. 

 

9. Verkiezingen 

Kascontrole Commissie:  

Lucia van Hassel is aftredend. De voorzitter bedankt haar voor 

de inzet.  

Patrick Hultermans meldt zich aan, waarvoor onze dank.  

Aangenomen door de vergadering.  

Kascommissie 2012: Martin Dekkers en Patrick Hultermans. 

 

Bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar: Secretaris: Corry Terhorst 

Aftredend en herkiesbaar: Algemene zaken: Will ten Bosch 

Aangenomen door de vergadering. 

 

10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

Geen contributieverhoging 2013. 

Clubkampioenschappen 17 maart: inschrijven bij Stefan de 

Kloe. 

Clubavond 17 maart: inschrijven bij Corry Terhorst. 

Süderlügum: 20-21-22 april 2012. Binnenkort 

inschrijfformulier via mail.  



    

  

Voorlopige datums FST 50 jaar:  9 maart 2013 

clubkampioenschappen 

7 of 14 april 2013: jeugdfeest 20 april 2013: receptie en feest 

  

Ingekomen mail Erwolt Pullens: betreffende clubshirts jeugd 

(zaterdag).  

Deze zijn voornamelijk aangeschaft voor de 

competitiespelende leden. Omdat het om clubgeld ging hebben 

wij de op dat moment betalende leden ook een clubshirt 

gegeven. We hebben een voorraad aangelegd zodat we de 

eerstkomende paar jaar met deze clubshirts competitie 

kunnen spelen. Zolang er nog competitie gespeeld wordt 

hebben wij clubshirts nodig. Voor de jeugd is dat nog 

genuanceerder. Omdat deze teams soms per jaar wisselen. Het 

bestuur gaat bekijken hoe we dit met de jeugd gaan oplossen. 

Jos: er liggen nog t-shirts van de vorige sponsor. 

Chris van Hassel: deel die dan uit voor trainingsdoeleinden.  

Het bestuur zal zich hierover buigen. 

Nieuwe netten: zaterdag 3 maart zullen er nieuwe netten 

geplaatst worden. Stefan is niet aanwezig. De begeleiders 

Marcel v.d. Laar en Erwolt Pullens zullen kijken of ze goed zijn. 

Verlichting rondom de beamer doet het niet. Jean Paul 

v.Beveren deed een voorstel om dat zelf als vereniging te 

betalen, creatief denken. De rest van de vergadering vindt dat 

wij huurders zijn en dat het een zaak van de gemeente is.  

In verband met de nog te bouwen nieuwe sporthal 

(Olympiaweg) is de gemeente aan het evalueren welke 

verenigingen hier eventueel gebruik van zouden willen maken. 

Wij hebben een optie aangevraagd voor de dinsdagtraining en 



    

  

de zaterdag. Verder overleg met de gemeente bij meer 

concrete informatie. 

 

11. Rondvraag  

Kleedkamers: ieder jaar een terugkerende vraag door de 

vergadering: Er zijn leden die de gemeente een sanctie willen 

opleggen. Het bestuur denkt dat we met dreigementen niet ver 

komen. Het sportbedrijf belooft  beterschap, wij zullen het 

blijven controleren. 

Het bestuur gaat navraag doen bij andere gebruikers van de 

sporthal of zij hier ook hinder van ondervinden. 

Maarten Damen: Smash digitaal?  

Bestuur: Belangrijke info komt al digitaal. Wij geven nu nog 

maar 3 keer een Smash uit. Verder willen we onze website 

aanpassen. Het bestuur gaat uitzoeken wat we er precies op 

willen hebben. 

Martin de Jong wil website mee helpen aanpassen.  

Jay Ekkel: afstemmen met naastgelegen school i.v.m. 

parkeerruimte. 

Bestuur neemt dit mee.   

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en 

inbreng en sluit de vergadering.  
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Donderdag 28 Juni 2012 TAPASavond voor de senioren, in de 

bar beneden. 
 

 

De F.S.T. Traditie. De laatste 

speelavond van FST voor de 

vakantie. Ieder jaar weer een 

succesformule. Dit betekent, 

genieten van de culinaire 

hoogstandjes van onze leden. 

Wij hopen dan ook op een grote 

opkomst en een groot meebreng 

gehalte. De oven of de koelkast 

achter de bar is beschikbaar om jullie delicatessen op de juiste 

temperatuur te brengen. Mensen, laat de kok in je boven komen, 

doe je best, en daarna heeeeerlijk genieten van de door jullie 

gemaakte tapas. Zie foto van de tapasavond 2011. 

 

Vanaf ca 22:30 uur zullen we de lichten in de zaal doven en gaan we 

over tot het heerlijk smullen, lachen, drinken en kletsen.  

 

Het Bestuur 
 



    

  

 

 



    

  

 Indeling de Competitieteams 2012/2013 
 

FST 1 FST H1 

Sanne de Vos Menno Kempff 

Bas Rombouts Rob Langermans 

Sander Hornes Erwolt Pullens 

Robin de Bruijn Jan van Cromvoirt 

Manon de Vos Elo Martens 

Lonneke Arnold Gerben van Dijk 

 

FST 2 FST H2 

Dennis Pullens Mari Spikmans 

Corine Tripaldelli Harno van Delft 

Louise Strijk Alex van der Water 

Erik Kraneveld Rene Kuijsters 

Stefan de Kloe 

 Kirsten Brust   

 

FST 3 FST U17-1 

 

Denise van Berkel 

Hetty Dekkers 

Kevin van Dieen 

Dirk Jan Slijkoord 

 

 

Nikki de Jong 

Vera van Kuik 

Pleunie Maas 

Mike Korthout 

Diederik van Himbergen 

Daan Vermeer 

 

FST 4 FST U17 

Sander van den Hoek Sander Ijpelaar 

Maarten Damen Remco Brans 

Linda Sterrenburg Marco Brans 

Femke van Puijenbroek Nathalie Prinse 

Anouk van Dijk Nikki Pol 
  



    

  

FST MU15-1 

Brenda Timmermans 

Puck van Elzelingen 

Iris de Rooy 

Manou van Wijlen 

Romy van Dongen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

VERZAMELDE REACTIES FEEDBACK CLUBDAG 2012 

 

Enige tijd geleden hebben wij als bestuur in een rondmailing aan 

de leden gevraagd om hun mening over de clubkampioenschappen 

en daaraan gekoppeld de feestavond.  

Wij hebben met opzet het verzoek aan alle leden gezonden, omdat 

wellicht de reden(en), waarom de opkomst lager dan voorgaande 

jaren was, duidelijk zou worden. Dat zou voor ons handvatten 

bieden bij het in de toekomst organiseren van de clubdag.  

 

Het aantal reacties was teleurstellend laag; slechts een tiental 

(van de 150) leden heeft gereageerd.  

De hoofdpunten van hun gewaardeerde reacties zijn: 

 

 Te lange pauzes tussen wedstrijden De wachttijden zijn lang, 

zeker als je na de 1e ronde bent uitgeschakeld 

 De finalewedstrijden anders organiseren; nu moesten alle 

partijen wachten en bleven de velden leeg.  

 Ik zou het fijner vinden als er een (ongeveer) speeltijd bij zou 

staan. 

Verder heb ik geen opmerkingen, ik vond het prima geregeld,  

 Aantal partijen was oké. 

 Misschien tussendoor andere gezelligheidsactiviteiten bieden 

om de deelnemers het wachten te veraangenamen; wordt 

waarschijnlijk wel iets duurder maar is natuurlijk wel een 

afweging waard om te kiezen tussen prestatie en gezelligheid  

 Las een duidelijke pauze in waar we kunnen lunchen in de 

kantine bijv., hoeft maar een half uurtje te zijn maar nu was 

voor mij onduidelijk wanneer ik weer aan de beurt was of dat 

ik even in de kantine een kopje koffie kon gaan drinken zonder 

dat ik een oproep miste. 



    

  

 De combinatie met de jeugd is voor de senioren onduidelijk en 

denk ik onwenselijk. Dit is mijn gevoel als senior en heb ik bij 

diverse mensen gepolst die er ook zo over dachten.  

 Ik kreeg wel veel opmerkingen van de jeugd boven de 12 dat ze 

het niet zo  

leuk vonden dat ze met jeugd van onder de 12 moesten 

dubbelen en mixen.  

 Het laten tellen door degene die verloren heeft, werkt met 

name bij kinderen niet goed. Dat zou ik ook veranderen in 

gewoon iedereen een keer tellen.  

 Daarnaast viel mij op dat de omroepster/ omroeper zeer 

moeilijk te verstaan is. Er moet zeer goed geluisterd worden 

wie er wordt opgeroepen. Als je dit niet goed verstaat duurt 

het lang voordat de juiste spelers op het veld staan. 

 Het is nodig dat meer mensen achter de wedstrijdtafel 

beschikbaar zijn om elkaar af te lossen. 

 Het buffet was een van de beste tot nu toe, dus die moeten we 

er zeker inhouden. Intermezzo (ik lees quiz) hartstikke leuk en 

goed voor de variatie.  

 Muziek was qua inhoud goed, maar het volume deed ons eerder 

naar huis gaan. 

 De locatie voor de avond is niet ideaal; waarschijnlijk kun je 

beter wat meer geld vragen en naar een gezelligere locatie 

gaan die meer uitnodigt..  

 Het enige kritiek puntje is misschien de locatie. De huidige 

locatie is niet sfeervol naar mijn mening. Echter is het logisch 

dat het op deze locatie gedaan wordt hier is iedereen bekend 

 De locatie. Er hangt helaas geen sfeer in de bar beneden. Is 

veel te groot en oogt kil en daardoor is gezelligheid ver zoek. 

Bovendien zitten we in de 'kijker' van Jan en alleman als er nog 

sportactiviteit is in de hal 



    

  

 Misschien moet je de clubkampioenschappen en de feestavond 

ook qua datum van elkaar los maken. 

 

 

Wij vinden een aantal van de opmerkingen/aanbevelingen zeker de 

moeite waard om die bij een volgende clubdag mee te nemen..  

 

Mochten er naar aanleiding van bovengenoemde opsomming alsnog 

ideeën etc. bij jullie opkomen, dan horen we dat graag. Met name 

zijn we benieuwd naar de reden van de geringere opkomst van de 

leden, waar we een volgende keer rekening mee kunnen houden. 

 

Het bestuur   
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F.S.T. FELICITEERT: 

 
 mei    juni  

01-05 Jens Jansen (S)  05-02  (S) 

02-05 Lucia van Hasselt (S)  06-02  (S) 

04-05 Marian de Louw (S)  07-02  (J) 

06-05 Stefan de Kloe (S)  08-02  (J) 

06-05 Iris de Rooij (J)  09-02  (S) 

07-05 Femke v. Puijenbroek (S)  10-02  (J) 

08-05 Arjan Wu (S)  10-02  (J) 

09-05 Kirsten Leenheers (J)  15-02  (J) 

10-05 Sander Hornes (S)  17-02  (S) 

10-05 Karin Rombouts (S)  27-02  (S) 

11-05 Daan Vermeer  (J)  28-02  (J) 

12-05 Jurgen Dumoulin (S)     

13-05 William Mulders (S)   april  

14-05 Martin de Jong (S)  03-04 Remco Brans (J) 

14-05 Kiara Ophorst (J)  03-04 Marco Brans (J) 

15-05 Arinda Haverhals (J)  09-04 Anto van Himbergen (S) 

17-05 Siem Korthout (J)  14-04 Erik Kraneveld (S) 

19-05 Max de Louw (J)  16-04 Linda  Sterrenburg (S) 

20-05 Marijn de Vries (J)  17-04 Patrick Hultermans (S) 

21-05 Merel Kuijsters (J)  19-04 Fred van Beers (S) 

24-05 Robin de Bruijn (S)  20-04 Gerben van Dijk (S) 

27-05 Sanne de Vos (S)  22-04 Jan van Cromvoirt (S) 

27-05 Manon de Vos (S)  26-04 Marco de Werd (S) 

29-05 Hanneke Janssen (S)     

31-05 Gijs Vermeer (S)     
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.12.2011 t/m 01.02.2012 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

01-12 Tommy Kleijberg (J) 01-12 Max de Louw (J) 

01-12 Colin Rijken (J) 01-12 Joep van Kempen (J) 

01-12 Gea Blom (S) 01-12 Karin Rombouts (S) 

01-01 Giando v.d. Heuvel (J) 01-12 Cathinca Hak (J) 

01-01  Gulia v.d. Heuvel (J) 01-01 Chimène v.d. Schans (J) 

01-01 Peter de Bijl (S) 01-01 Harno van Delft (S) 
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