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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 

WAT U WETEN MOET ... 
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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 

 

 

mailto:info@fstwaalwijk.nl
mailto:webmaster@fstwaalwijk.nl
mailto:voorzitter@fstwaalwijk.nl
mailto:jfmvanwees@hetnet.nl
mailto:competitie@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 2012: 

                                              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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Van de Voorzitter 
 

Hallo allemaal, 

 

In deze Smash vinden jullie weer heel veel informatie voor 

de Algemene Ledenvergadering, voor jullie van belang om 

actief mee te kunnen vergaderen, wij staan altijd open voor 

ideeën en/of suggesties. 

De diverse datums zijn weer bijgewerkt, zodat we weer 

klaar zijn voor het nieuwe seizoen. 

 

We zijn nog in onderhandeling met betrekking tot de nieuwe 

sporthal de Zeine, wanneer we iets meer weten, houden wij 

jullie uiteraard op de hoogte. 

 

Verder is er een kaart gekomen uit Spanje, speciaal voor 

onze jongste jeugd, zie verderop in deze Smash. 

 

Graag zie ik jullie in grote getale verschijnen op onze A.L.V. 

20 maart 2014.                                                                                                  

 

Jullie voorzitter  

Jan 
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Agenda 2014 
 

 

 

Feb.  08 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

  15 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

  22 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

 

Mrt.  15 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

  20 Algemene Ledenvergadering  

22 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

 

Apr.  5 Clubkampioenschappen 

  13 jeugdtoernooi Ned. - België 

 

Mei  17 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

 

Jun.  15 Fietstocht FST 

  20-21-22  Jeugdkamp 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20 maart 2014 
 

Op donderdag 20-03-2014 vindt de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering plaats van b.c. F.S.T. Waalwijk. 

 

Waar: 

In Sporthal de Slagen, vergaderruimte boven. 

 

Hoe laat: 

De vergadering begint om 19:30 uur. 

 

Het bestuur bepaalt geen eindtijd. Na de vergadering mag er nog 

tot 23.00 uur badminton gespeeld worden. Tijdens de A.L.V. is er 

GEEN BADMINTON mogelijk. 

 

Koffie en thee staat voor iedereen klaar.  

 

De agenda van de A.L.V. 2014 en de notulen van de A.L.V. 2013 

ontvangen jullie via email. 

 

Punten voor de vergadering die zich niet eigenen voor de 

rondvraag, dienen schriftelijk, doch uiterlijk 4 weken voor de 

vergadering, te worden ingediend. 

 

Diegene die zich geroepen voelen om zitting te nemen in het 

bestuur kunnen zich  melden bij het bestuur. 

 

Het bestuur 
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 NOTULEN VAN DE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 

B.C. F.S.T. 

donderdag 28 februari 2013 
 

 
Aanwezig: Jan van Wees, Jos Verlaan, Stefan de Kloe, Harno v. Delft, Kevin van Dieën, Daphne v.d. 

Loo, Jan v. Cromvoirt, Corine Tripadelli, Kirsten Brust, Jay Ekkel, Patrick Hultermans, Martin de 

Jong, Erwolt Pullens, Louise Strijk, Rob Langermans, Sander v.d. Hoek, Robin de Bruyn, Marcel v.d. 

Laar, Sheng Huang, Erik Kraneveld, Jurgen Dumoulin, Sander de Jongste, Erik Pooters, Jean Paul v. 

Beveren, Elo Martens, Juliëtte Bijnen, Sanne de Vos, Manon de Vos, Anouk de Vos, Nico 

Vervoordeedonk, Hetty Dekkers, Co Stolwijk, Chris van Hassel, Lucia van Hassel, Gerben van Dijk, 

Linda Sterrenburg, Anton van Himbergen, Kees de Kort 

 

Afgemeld met kennisgeving, Corry Terhorst, Will ten Bosch, Renate de Negro, Meindert Tand, 

Diana de Rooij, Jac Vermeer, Martin Dekkers, Jan v.d. Sande, Anouk van Dijk, Alex v.d. Water, 

Dennis Pullens. 

 

1. Opening van de Voorzitter 

Om 19.40 u opent de voorzitter de vergadering en heet 

iedereen welkom. 

Opkomst: 38 leden zijn aanwezig. 

Hij deelt mede dat door ziekte zowel Corry Terhorst als Will 

ten Bosch helaas niet aanwezig zijn.   

  

2. Notulen van de ALV 1 maart 2012 

   De notulen worden per bladzijde van de Smash doorgenomen. 

Er zij geen op- en/of aanmerkingen.. 

De notulen van de ALV 2012 worden goedgekeurd. 

 

3. Verslag Algemene zaken 

Bij afwezigheid van Will ten Bosch vraagt de voorzitter of er 

op- en/of aanmerkingen zijn. Die zijn er niet. 
Verslag Algemene zaken wordt goedgekeurd. 
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4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

Stefan geeft uitleg over de jeugd, die gestaag groeiende is. 

Wat betreft de deelname aan de schoolinloop, waarbij het 

afgelopen jaar niet één kind is geweest, heeft Louise Strijk de 

opmerking dat dit jaar deze schoolinloop gepland is voor 

zaterdag 27 april, de dag dat de mei-vakantie begint. 

Suggestie voor Stefan: Informeer bij Louise wanneer je zo'n 

dag plant, want zij kent alle data wat betreft schoolvakanties.  

Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd. 

 

5. Verslag competitieleider 

Stefan doet verslag van de competitie. Geen kampioenen dit 

jaar. Volgend jaar zullen er enkele teams wijzigen wat betreft 

samenstelling. Als leden zich opgeven kunnen zij een voorkeur 

uitspreken over het team. Daar zal zoveel mogelijk rekening 

mee worden gehouden.. 

Verslag competitieleider goedgekeurd. 

 

6. Verslag penningmeester 

Financieel overzicht 2012. 

Verslag uitgedeeld en de penningmeester geeft uitleg en 

toelichting op de gestelde vragen door de vergadering. 

Jean Paul van Beveren stelt voor om de lopende rekening zo 

laag mogelijk te houden en het overtollige deel  te storten op 

de telebank spaarrekening. Scheelt in de rente-opbrengst. 

Goed plan, wordt geregeld. 

Chris van Hassel vertelt dat er toch nog een klein bedrag van 

de Stichting SOBW beschikbaar komt in 2013 en 

waarschijnlijk ook in 2014. 

De opzet is om budgetneutraal te blijven draaien. 

Verslag penningmeester goedgekeurd. 
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7. Kascontrole commissie 

Martin Dekkers en Patrick Hultermans hebben de controle 

uitgevoerd.  

Uitleg kascontrole commissie door Patrick Hultermans, bij 

afwezigheid van Martin Dekkers wegens ziekte 

Diverse steekproeven gehouden, alles keurig in orde. Goed 

werk geleverd. 

De voorzitter dankt Patrick en Martin voor hun inzet. 

Verslag is opgemaakt en overhandigd. 

 

8.  Begroting 2013 

Uitleg door Jos Verlaan, de penningmeester, hoe de begroting 

is opgebouwd. 

Begroting voor 2013 goedgekeurd. 

 

9. Verkiezingen 

Kascontrole Commissie:  

Martin Dekkers is aftredend.  

Sander van de Hoek meldt zich aan, waarvoor onze dank.  

Aangenomen door de vergadering.  

Kascommissie 2013: Patrick Hultermans en Sander van de 

Hoek. 

 

Bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar: Voorzitter: Jan van Wees. 

Jan van Wees stelt zich beschikbaar als voorzitter, maar weet 

niet of hij de volle 3 jaar uit zal zitten, i.v.m. zijn leeftijd.  

Aangenomen door de vergadering. 
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10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

Clubkampioenschappen 9 maart: inschrijven bij Stefan de 

Kloe. 

Na afloop is er de prijsuitreiking, een drankje en enkele 

hapjes. Deze laatste worden beschikbaar gesteld door de 

Gemeente. Geen feestavond ivm. feest t.g.v. 50 jarig bestaan 

op 20 april. 

De voorzitter bedankt de commissie die het jubileum hebben 

georganiseerd. Uitnodigingen zijn leuk en origineel, ook die van 

de jeugd. 

Op de vraag van Chris van Hassel wat betreft het programma 

op 20 april geeft de voorzitter uitleg wat er die dag allemaal 

te gebeuren staat: 's Morgens feest voor onze jeugd in de 

bowling, met bowlen en een lunch. 's Middags van 14.00 tot 

16.00 een reunie met gelegenheid tot het spelen van een 

partijtje badminton en daarna van 16.00 tot 17.00 uur 

receptie. 's Avonds feestavond in Castle City. 

Verder geeft de voorzitter uitleg over het gesprek dat onlangs 

plaatsgevonden heeft met de Gemeente. Een belangrijk punt is 

de vraag over EHBO en/of BHV. De Gemeente gaat op korte 

termijn trachten cursussen te organiseren waarbij ook 

verenigingen kunnen inschrijven. Wij zijn als vereniging zelf 

verantwoordelijk voor de eerste hulp. Wij gaan dan ook bij 

onze leden inventariseren wie er een EHBO- en/of BHV-

diploma heeft en daarvan een lijst maken, zodat bij 

calamiteiten direct bekend is wie hulp kan bieden. 

Unna en Süderlügum op bezoek: 24-25-26 mei 2013. 

Binnenkort wordt het inschrijfformulier via mail. verzonden. 

Feest- en treurniet commissie: Lucia van Hassel gaat 

hiermee na zoveel jaar  stoppen. Hetty Dekkers stelt zich 

kandidaat om samen met Diana de Rooij dit te gaan  doen. 
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Jubilarissen:  Niet tijdens de vergadering, zoals dat  normaal 

gebeurt, maar tijdens  de receptie op het jubileum zullen 2 

leden worden gehuldigd, Meindert Tand, 40 jaar  lid en Kees 

de Kort, 25 jaar lid. 

Netten: Renate de Negro heeft een schriftelijke opmerking 

ingezonden over de  nieuwe netten, die nu al weer stuk 

gaan. Ook daarover hebben wij de Gemeente  aangesproken. 

Zij vertelde dat alleen wij deze netten gebruiken, maar naar 

later  bleek worden deze ook door de  school gebruikt. Wij 

zullen de Gemeente hiervan op  de hoogte stellen en vragen 

om  de netten te herstellen. 

 

11. Rondvraag  

Jan van Cromvoirt: wordt de nieuwe hal net zo groot als de 

Slagen. De voorzitter legt uit hoe de nieuwe hal er uit komt te 

zien. 

Kirsten Brust: welke hal gaan wij gebruiken? De voorzitter 

vertelt dat het de bedoeling is om op de zaterdag en evt. 

dinsdag naar de nieuwe hal te gaan en op donderdag in de 

Slagen te blijven spelen. Deze optie hebben wij bij de 

Gemeente kenbaar gemaakt. 

Anton van Himbergen: hoe gaat de uitbreiding van de Slagen er 

uit zien? De voorzitter vertelt dat er een aanbouw komt aam 

de bestaande hal. De hal is wel bereikbaar via de gang, maar 

staat niet rechtstreeks in verbinding met de grote hal. Er 

komen 3 badmintonvelden in te liggen. Wij zullen voor de 

donderdagavond geen gebruik gaan maken van deze extra hal. 

Anton: Wellicht een idee om op de zaterdag als we ruimte 

tekort komen voor de competitie, deze ruimte extra te huren. 

Harno van Delft: is er al iets bekend over het merk veren 

shuttles voor het volgende seizoen? Stefan antwoord dat 

gekeken zal worden welke shuttle de beste prijs-kwaliteit 
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verhouding heeft. Wellicht zullen we enkele kokers van diverse 

merken kopen om deze de komende tijd te testen, zodat we 

voor de volgende competitie een juiste keus kunnen maken. 

Wat betreft de clubkleding, Stefan stuurt ieder lid een mail 

met de eisen waaraan onze clubkleding moet voldoen. Ieder 

team is dan vrij om zelf voor shirts te zorgen, mits deze aan 

de door ons gestelde eisen voldoen. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en 

inbreng en sluit de vergadering om 21.05 uur 
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Ledenadministratie 
 

In 2013 is het ledenaantal niet significant teruggelopen en bewoog 

zich gemiddeld rond de 155 leden.  

Wij mochten 24 leden verwelkomen (15 junioren en 9 senioren) en 

namen van 26 (12 junioren en 14 senioren) afscheid. 

De grootste aanwas gebeurde van september tot begin december 

en de opzeggingen waren het grootst in de periodes maart tot mei 

en september tot november.  

 

Het aandeel jeugd was wederom ca. 30% van het totaal. 

 

Ook nu weer waren de redenen om op te zeggen verhuizing, 

blessureleed, wijzigende interesses en tijdgebrek.  

 

Algemene zaken 
 

In het verslagjaar is het verzenden van mededelingen via de e-mail 

succesvol verlopen. Vrijwel iedereen is op deze manier bereikbaar. 

Wel is het, door het niet tijdig doorgeven van wijziging van 

mailadres of het vollopen van de mailbox, voorgekomen dat enkele 

berichten niet de plaats van bestemming bereikten. 

Een aantal leden is daardoor een enkele keer niet van noodzakelijk 

nieuws op de hoogte gebracht kunnen worden.  

 

Eind 2013 is de mogelijkheid geopend om automatisch een 

mailbericht te ontvangen als er een nieuw bericht aan de website 

van FST is toegevoegd.  

Om van die mogelijkheid gebruik te kunnen maken is er een 

handleiding in een rondmailing verstrekt. 

Wellicht levert dit een frequenter bezoek aan de FST website op.   
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ZONDAG 1 JUNI FAMILIE-FIETSDAG F.S.T. 
 

Hij lijkt nog wel ver weg, maar zondag 15 juni a.s. organiseren wij 

weer een gezellige fietsdag voor het hele gezin.  

De mensen die de vorige keer (juni 2011) zijn mee geweest, weten 

ongetwijfeld nog wel hoe gezellig het toen was. 

 

Ieder lid mag meedoen. Onze seniorleden mogen hun kind(eren) 

meenemen en onze jeugdleden mogen hun ouders of hun broertjes 

en zusjes meenemen. 

 

Hoe deze dag ingedeeld wordt, waar het startpunt is, wat de prijs 

voor leden en niet-leden is, weten wij op dit moment nog niet.  

Het is de bedoeling om een fietstocht te houden en daarna met z'n 

allen te barbecueën. Noteer deze datum vast in je agenda voor onze 

sportieve fietstocht. 

 

Wij hebben besloten om na afloop een barbecue te houden om op 

deze manier alle leden, dus ook onze jeugdleden, de mogelijkheid te 

geven om aan een feestje mee te doen, want dat wordt het zeker.  

Na afloop van de clubkampioenschappen (5 april) zal  tijdens de 

prijsuitreiking, net als afgelopen jaar, enkel een hapje en drankje 

beschikbaar zijn. 

 

Zodra meer gegevens over de fietstocht bekend zijn zullen wij 

jullie per mail hierover berichten, waarna jullie kunnen inschrijven 

voor deze dag. We hopen op een grote opkomst. 
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    Jeugdkamp 2014 

Van 20 tot 22 juni 2014 staat het jeugdkamp weer voor de 

deur voor onze FST leden. Er zal een leuk thema aan gekoppeld 

worden, maar dat laten we nog even een verassing! In januari 

was alweer de aftrap van de organisatie. De komende maanden 

zal er nog veel overleg gepleegd worden en we hopen dat zoveel 

mogelijk leden mee gaan met ons welbekende kamp.Het 

maximum aantal  dit jaar is 36 jeugdleden. We hopen dan ook 

dat er zoveel mogelijk inschrijvingen binnenkomen. Dus schrijf 

de agenda in je datum, geef het formulier dat je binnenkort 

uitgedeeld krijgt, aan je ouders als je nog geen 18 jaar bent en 

schrijf je in! 

   

We gaan dit jaar naar Liempde, een prachtige locatie. Voor 

meer info kun je terecht bij Angela of Stefan. 

Namens de  Jeugdkamp Commissie,  Anton van Himbergen 
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Van de Sint uit Spanje 

 
Hier zit ik dan in mijn luie stoel 

En laat even de boel de boel. 

Heerlijk in de Spaanse zon, 

Ik zou willen dat ik dat altijd kon. 

Maar nee, op mijn verjaardag ben ik weer in Nederland, 

Met duizenden pakjes en cadeautjes in mijn hand. 

 

Dus kinderen, ben maar niet bang. 

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. 

Begin maar vast met dromen, want ik zal zeker weer naar jullie 

komen. 

En, zoals jullie mij al jaren kennen, 

Zal ik de kinderen blijven verwennen. 
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F.S.T. FELICITEERT: 

 
 Januari    Maart  

1-1 Kees de Kort (S)  2-3 Pascal Kipping (S) 

5-1 Remco Klerks (J)  4-3 Pascal Dinjens (J) 

11-1 Theo Koolen (S)  9-3 Imke Nordmeijer (S) 

20-1 Anouk van Dijk (J)  14-3 Belinda van Sluisveld (S) 

21-1 René Kuijsters (S)  15-3 Renate de Negro (S) 

24-1 Carola Rzemieniecki (S)  16-3 Hossein Sarkeshikian (S) 

26-1 Jac Vermeer (S)  16-3 Manou van Wijlen (J) 

27-1 Erik van der Klooster (S)  21-3 Milan van Alphen (J) 

30-1 Bert Streppel (S)  25-3 Mari Spikmans (S) 

31-1 Chris van Hassel (S)  29-3 Daphne v.d. Loo (S) 

    30-3 Erik van de Leur (S) 

    31-3 Erik Pooters (S) 

       

       

 Februari    April  

4-2 Menno Keur (J)  9-4 Anton van Himbergen (S) 

5-2 Sander de Jongste (S)  13-4 Hetty Dekkers (S) 

8-2 Frank Leenheers (S)  14-4 Erik Kraneveld (S) 

8-2 Farah Iffa Tuarita (J)  16-4 Linda Sterrenburg (S) 

9-2 Sander van den Hoek (S)  17-4 Patrick Hultermans (S) 

10-2 Diederik van Himbergen (J)  20-4 Gerben van Dijk (S) 

10-2 Chimène van der Schans (J)  20-4 Meike de Negro (J) 

15-2 Lize van Dongen (J)  21-4 Suus van Elzelingen (J) 

17-2 Will ten Bosch (S)  22-4 Jan van Cromvoirt (S) 

26-2 Sheng Huang (S)     

27-2 Martin Dekkers (S)     

28-2 Joep van Kempen (J)     
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.09.2013 t/m 01.12.2013 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-10 Jelte Timmers (J) 1-9 Tom Wingelaar (J) 

   1-9 Pascal Wingelaar (J) 

   1-10 Anna Wingelaar (J) 

   1-10 Matt Vugts (S) 

   1-10 Lize van Dongen (J) 

   1-10 Farah Iffa Tuarita (J) 

   1-11 Willem Kant (J) 

   1-11 Kees Elsman (J) 

   1-11 Anne de Bree (J) 

   1-11 Imke Nordmeijer (S) 

   1-11 Meike de Negro (J) 

   1-12 Joan Peeters (S) 

   1-12 Iris Heurter (J) 

   1-12 Chairudin Tuarita (J) 
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