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1. Inleiding 

Vanuit onze liefde voor squash zoveel mogelijk mensen op een positieve manier in aanraking 

brengen met de squashsport, daar hebben in 2017 ook weer hard aan gewerkt. Honderden leden 

en tientallen vrijwilligers waaronder zes bestuursleden hebben hier aan bijgedragen. Met dit 

jaarverslag leggen we verantwoording af voor hoe we dat vorig jaar deden en welke keuzes we 

maakten om onze missie de komende jaren nog beter te verwezenlijken.  

Meer dan ooit heeft Victoria Squash zich in 2017 geprofileerd als een professionele vereniging. 

Waar onze leden competitie spelen worden ze direct herkend aan de clubkleding die we helemaal 

op maat hebben laten ontwerpen. En wie bij Victoria speelt hoeft zich ook geen zorgen meer te 

maken of het online bestelde racket wel past bij zijn of haar speelstijl: een racket test en koopt 

een squasher sinds 2017 gewoon op de vereniging. 

2017 was ook het jaar waarin achter de schermen veel gebeurde: nog niet meteen zichtbaar voor 

alle leden maar van belang om ook voor hen in de toekomst de ultieme Victoria Squash ervaring 

te kunnen blijven garanderen. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe jeugdbeleidsplan dat er toe 

moet leiden dat er binnen 15 jaar leden van de onze jeugdtak, de SJR, doorstromen naar het 

eerste heren- en damesteam van Victoria. Ook die leden die in 2017 van andere squashcentra naar 

ons overstapten vanwege de goede kwaliteit van onze banen hoeven zich geen zorgen te maken. 

Met het meer jaren onderhoudsplan garanderen wij deze kwaliteit door de jaren heen. 

Ondanks de nog licht teruglopende ledenaantallen durven we daarom toch te zeggen dat onze 

vereniging het afgelopen jaar is gegroeid. Een groei die naar verwachting de komende jaren zijn 

vruchten af zal werpen. 

  



2. Bestuur 

In 2017 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de bestuursleden, hun portefeuille en eventuele mutaties. 

Tabel 1: Samenstelling bestuur 2017 

Functie Naam Mutatie 

Voorzitter Mei Haighton - 

Penningmeester Peter Groenhuizen Tot 1/10/17 

 Rita Ramkisoen  Officiële benoeming januari 
2018, tot die tijd waarnemend 

Secretaris Elma Lammers - 

Sportzaken Ronald Permentier - 

Sponsoring en zakelijke 
relaties 

Johan Camps Voorheen algemeen 
bestuurslid en 
penningmeester 

Jeugd Dennis Huisman Per 8/6/17 

 

3. Verenigingsbeleid 

 

In 2017 is een nieuw beleidsplan 

vastgesteld voor de vereniging: Squash 

17+7. Dit plan bouwt voort op ons eerdere 

beleidsplan en is gebaseerd op onze missie 

(zie kader). 

Door een beleidsplan op te stellen voor een 

periode van zeven jaar hebben we richting 

gegeven aan de plannen voor de 

vereniging over de besturen heen en 

eindigen we bij een Olympisch jaar waarin squash als sport zich kan profileren. 

Tijdens de jaarvergadering op 8 juni 2017 is met de leden besproken hoe de pijlers uit het 

beleidsplan zich gezamenlijk op één overkoepelende doelstelling richten: ledengroei (werving en 

retentie). Door in te zetten op goede squashbanen en faciliteiten, squashmogelijkheden & 

ontwikkeling, sponsoring en zakelijke relaties, jeugdsquash en clubleven willen we dit de 

komende jaren realiseren.  

4. Leden 

 

4.1. Ledenaantallen 

In mei 2017 kende onze vereniging 412 betalende leden, bij de aanvang van het seizoen in 

september waren dit er nog 357. Deze jaarlijks terugkerende daling laat zich verklaren door de 

Ledenadministratie: Yvon Bles 



mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen per 31 augustus. Ondanks onze ambitie om het 

ledenaantal te laten groeien hadden we in september 2017 minder leden dan bij de start van het 

seizoen het jaar hieraan voorafgaand. De daling in het aantal leden vindt een tegenhanger in de 

groeiende inkomsten vanuit de losse baanverhuur waarvan de cijfers zijn terug te vinden in ons 

financieel jaarverslag. 

Na september zijn er zoals gebruikelijk weer nieuwe leden bijgekomen waardoor we het 

kalenderjaar 2017 afsloten met 369 leden in ons bestand.  Figuur 1 maakt inzichtelijk hoe deze 

ledenaantallen zich verhouden tot voorgaande jaren. 

Figuur 1: ledenverloop              Tabel 2: Lidmaatschapsvormen  

                (peildatum 31/12/2017) 

 

Verreweg het grootste deel van onze leden heeft een senior lidmaatschap (73%), gevolgd door de 

dag- en student/junior lidmaatschappen. Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal leden per 

lidmaatschapsvormen op 31/12/18. 

4.2. Nieuwe lidmaatschappen & supplementen 

In september 2019 is een nieuwe lidmaatschapsvorm geïntroduceerd: het flex-lidmaatschap. Dit 

abonnement is per maand opzegbaar en kost 52 euro per maand. (potentiële) leden die vanwege 

kort verblijf in de omgeving Rotterdam vroegen om een korting of tijdelijk lidmaatschap zijn 

in2017 op dit lidmaatschap gewezen. Vanwege de prijs hebben al deze leden voor een regulier 

abonnement gekozen. Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren 

waarin in deze gevallen vaak een korting werd geboden. 

Daarnaast is de strippenkaart, waarmee niet leden samen met een lid op een ledenbaan kunnen 

squashen, geïntroduceerd.  

5. Squashbanen en faciliteiten 

5.1. Baanonderhoud 
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Commissie: Gerard Schrader, Marc Veldkamp 



In 2017 is een onderhoudscommissie samengesteld die verantwoordelijk is voor het beheer van 

een meer jaren onderhoudsplan. Hiermee hebben we gerealiseerd  dat de kwaliteit van onze 

banen over de jaren heen zowel financieel als procedureel geborgd is. 

5.2. Racketverkoop 

In december 2017 is gestart met racketverkoop bij Victoria Squash. In ons clubhuis is een ruimte 

ingericht waar test en verkoop rackets worden gepresenteerd: zes rackets van het merk Harrow, 

drie van Karakal en drie van Victor. 

5.3. Clubkleding 

In 2017 is een nieuwe lijn clubkleding geïntroduceerd, die volledig ontworpen is in de stijl en 

kleuren van Victoria. Vanaf seizoen 2017/2018 speelden alle competitiespelers in dit tenue, en ook 

een aantal niet competitiespelers heeft de kleding afgenomen. Hiermee is de uitstraling van onze 

vereniging verder geprofessionaliseerd. 

5.4. Bedrijfsruimten 

De verhuur van onze bedrijfsruimten hebben we in 2017 gecontinueerd. De ruimte aan de 

rechterzijde van baan 8 werd verhuurd aan NRP en de ruimte rondom deze baan werd op 

huurbasis gebruikt door Peter Soek om training te verzorgen. De zaal boven fitnessruimte, waar 

voorheen de winkel was gevestigd, is van januari t/m mei verhuurd aan een yogastudio.  

6. Squashmogelijkheden & Ontwikkeling 

In 2017 zijn er  diverse squash- en ontwikkelingsmogelijkheden georganiseerd en gefaciliteerd.  

6.1. Competitie1 

Eredivisie 2016/2017 

 

Op het hoogste niveau in de competitie namen we in seizoen 16/17 met zowel een heren- als een 

damesteam deel aan de eredivisie. Dames één werd kampioen en heren één eindige op de 

tweede plaats. 

  

                                                           
1
 De competitie wordt met uitzondering van de mix- en de jeugdcompetitie gespeeld in een seizoen dat over 

twee kalenderjaren verspreid is. In het jaarverslag wordt steeds verslag gedaan van het seizoen dat eindigt in 
het betreffende kalenderjaar. Voor het jaarverslag 2017 is dit seizoen 2016/2017. 

Captain H1: John de Paauw 

Spelers heren 1: Roee Avraham, Stephen Cooke, David Evans, Borja Golan, Raphael Kandra, 

Cameron Pilley, Piëdro Schweertman, Joris Wagenaar. 

Captain D1: Ronald Permentier 

Spelers dames 1: Marjon Dingemans, Milja Dorenbos, Nele Gilis, Tinne Gilis, Fleur Maas, Juliette 

Permentier, Tessa ter Sluis, Sanne Veldkamp en Carlijn de Zwijger. 



Reguliere competitie 2016/2017 

 

In seizoen 2016/2017 namen naast twee eredivisieteams 12 heren en 3 dames teams deel in de de 

SBN competitie. Tabel 2 geeft een overzicht van de verdeling over de verschillende divisies en het 

behaalde resultaat. 

Tabel 2: Victoria SBN competitie 2016/2017 

Team Divisie Plaats/ Resultaat 

Heren 2 Eerste divisie down 3 

Heren 3 Eerste divisie 1, na beslissing SBN  2e 

Heren 4 Tweede divsie Degradatie naar promotieklasse 

Heren 5 Promotieklasse 6 

Heren 6 Promotieklasse 2 (promotie) 

Heren 7 Promotieklasse 2 

Heren 8 Eerste klasse 7 (degradatie naar tweede klasse) 

Heren 9 Derde klasse 9 

Heren 10 Tweede klasse 2 

Heren 11 Tweede klasse Kampioen 

Heren 12 Derde klasse 3 

Dames 2 Tweede divisie 5e 

Dames 3 Promotieklasse 2e 

Dames 4 Promotieklasse 6e 

 
  
Heren 11 werd kampioen in de tweede klasse. In dit team speelden de volgende leden mee: 

Norman Benschop, Paul van Cleef, Florian Maissan, Edward van de Sande, Manuel Schönberger, 

Marco Sneevliet, Jeroen Spruit, Martijn van der Struijs en Harry van Vliet. 

Mix-competitie 

De mix competitie wordt enkel in het voorjaar gespeeld. Hierin nam Victoria in 2017 met één team 

deel in divisie C. 

Jeugdcompetitie 

In de jeugdcompetitie speelde in het voorjaar van 2017 één jeugdteam mee in de B-divisie waar 

het kampioen werd. In het najaar van 2017 speelde er één team mee in de C-divisie. 

6.2. Open toernooien 

 

In september 2017 is een open squash toernooi georganiseerd bij Victoria: de Rotterdam Open 

Squash. Hierin namen 160 spelers deel. In november organiseerden we de Dutch Open Masters 

waarmee we 80 deelnemers trokken en waar Ronald Permentier winnaar werd in de categorie 

H50+. 

Wedstrijdleiders (per 1/8/17): Remco Muller & Nathalie van Zeijl  

 

Commissie: Richard Advocaat, Leon Weemen 



Daarnaast namen Victorianen deel aan diverse landelijke toernooien en werden goede resultaten  

neergezet. Op het NK jeugd werden Lianka Radzyminski (<15), Fleur Maas (<17, <19) en 

eredivisiespeelster Tessa ter Sluis (<23) kampioen. Op het NK voor senioren werden 

eredivisiespelers Piëdro Schweertman en Tessa ter Sluis Nederlands kampioen. 

6.3. Trainers 

Om duurzaam training te kunnen blijven aanbieden aan leden van Victoria Squash is in 2017 een 

trainersbeleid opgesteld. In dit beleid zijn richtlijnen opgenomen voor het gebruik van onze banen 

door trainers en met betrekking tot de diensten die hier tegenover dienen te staan. In 2017 werd 

er, naast de trainers van de SJR (op vrijwillige basis), op commerciële basis training verzorgd door 

Stephen Cooke en Willem van Kleeff.  

7. Sponsoring en zakelijke relaties 

Op gebied van sponsoring en omgang met zakelijke relaties zijn in 2017 de eerste stappen gezet 

om deze meer structureel vorm te geven. Gedurende de periode mei/juni heeft stagiaire Enid 

Duut vanuit de opleiding Sportmarketing & Management een aantal zaken verkend om beter de 

behoeften te begrijpen van onze sponsoren en zakelijke relaties. Ze heeft behoefte-interviews 

gehouden met bestaande sponsoren, een opzet gemaakt voor een Clubsponsoring concept en 

een bedrijfs-event opgezet. Voor het bedrijfs-event heeft ze contacten gelegd met 

ondernemingen in de buurt. Dit leverde een aantal nieuwe potentiële zakelijke relaties en 

bruikbare informatie voor verdere uitrol in 2018. In 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid 

voor sponsoring en zakelijke relaties belegd bij bestuurslid Johan Camps. Dit om aandacht en 

structuur te geven aan de relaties met onze sponsoren. Op basis van herkende behoeften uit de 

interviews door Enid Duut zijn er voor 2018 een aantal maandelijkse initiatieven gepland om de 

sponsoren en potentiële sponsoren met elkaar beter te laten netwerken. 

Ook in het sponsor aanbod vanuit de vereniging is meer structuur gekomen. Er is een overzicht 

gemaakt van de sponsoren op alle banen, sponsorbedragen en resterende looptijden. Daarbij is 

besloten de tarieven voor baansponsoring bij een contractverlenging te uniformeren door middel 

van een tarievenkaart. 

Naast de gebruikelijke wijze van sponsoren konden leden in seizoen 2016/2017 voor het eerst een 

TOP-abonnement afsluiten waarmee zij voor een bedrag van 100 euro per seizoen de eredivisie 

sponsorden. In 2016/2017 maakten 29 leden hier gebruik van, in 2017/2018 waren dit er 26. 

8. Jeugd 

 

 Trainers: Waldo Radzyminski, Boetimann Isaac, Peter de Vroed, Ronald Permentier, 

Jochem Verkaik, Jelle ten Velden, Marcel Hallema, Wilco Otte, Remi O'Rourke, Willem 

van Kleeff 

 Commissieleden: Boetimann Isaac, Leonie van Eck, Natasja Radzyminski, Angela Oreel, 

Han van Dongen 

 SJR buddy’s: Piëdro Schweertman, Joris Wagenaar, Julien van Pelt, Juliette perMentier 

Sanne Veldkamp, Nathalie van Zeijl 



In 2017 is er een nieuw jeugdplan gestart. De doelstelling van het plan is om in vijf jaar de 
trainingsmogelijkheden uit te breiden van één naar vijf trainingen per week, zodat er binnen 15 
jaar SJR-talenten kunnen doorstromen naar het eerste dames- en herenteam van Victoria. In 
september is de eerste extra training gestart met een select groepje jeugdleden. 
  
Met een grote groep vrijwilligers zijn er iedere twee maanden activiteiten georganiseerd om de 
jeugd te vermaken en het groepsgevoel wordt met de maand groter. 
  
De Friendship Cup heeft in 2017 geen winnaar opgeleverd. Met een groep enthousiaste spelers 
werd er in Liverpool gestreden voor ieder punt en werd het uiteindelijk een gelijkspel. 
 

9. Clubleven 

Ter bevordering van het clubleven zijn er in 2017 diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast is 

er maandelijks minstens één nieuwsbrief gestuurd waarmee leden werden geïnformeerd over 

praktische zaken maar ook over activiteiten en prestaties van clubgenoten. 

9.1. Leagues 

 

Maandelijks waren er tussen de 15 en de 20 leagues waarin elk vijf leden tegen elkaar speelden. 

9.2. Toernooien 

 

Op 19 en 20 mei werden de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden waaraan 41 leden 

deelnamen. Bij de dames werd Fleur Maas clubkampioen en bij de heren was dit Joris Wagenaar. 

Lex Oreel werd jeugdclubkampioen. 

Daarnaast is er in mei een klein toernooi georganiseerd tegen studenten squashvereniging Tick in 

de Nick en in december een dubbeltoernooi voor leden van Victoria. 

 

 

Leaguemaster: Hans Stockman 

Commissie: Richard Advocaat, Marloes van Hoeven 


