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1. Inleiding 

Dat we bij  Victoria Squash in staat om heel veel mensen op een positieve manier in aanraking te 

laten komen met squash en onze vereniging hebben we ook 2018 weer kunnen laten zien. Het 

afgelopen jaar stond  in het teken van verder uitbouwen van wat al goed was.  

Zo bereikten we met onze jaarlijkse clubkampioenschappen een record aantal deelnemers, 

evalueerde we de Rotterdam open in een closed statelite toernooi en ontstond vanuit onze 

jeugdafdeling een professionele squashacademy.  Ook onze website kreeg een complete make-



over waardoor (potentiele) leden en huurders nog beter kunnen vinden wat Victoria hen te 

bieden heeft.  

Met de gehele vereniging, die in 2018 bestond uit honderden leden, tientallen vrijwilligers en zes 

bestuursleden hebben we ons hiervoor ingezet vanuit onze liefde voor de squashsport. Met dit 

jaarverslag leggen we verantwoording af voor hoe we dat het afgelopen deden en welke keuzes 

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

2. Bestuur 

In 2018 is het bestuur grotendeels gelijk gebleven t.o.v. 2017, met uitzondering van het vertrek 

van Johan Camps in september 2018.  

Tabel 1: Samenstelling bestuur 2018 

Functie Naam Mutatie 

Voorzitter Mei Haighton - 

Penningsmeester Rita Ramkisoen  - 

Secretaris Elma Lammers - 

Sportzaken Ronald Permentier - 

Sponsoring en zakelijke relaties Johan Camps Tot september 2018 

Jeugd Dennis Huisman - 

 

3. Verenigingsbeleid 

In 2018 is verder gewerkt langs de pijlers van het in 2017 vastgestelde beleidsplan vastgesteld 

voor de vereniging: Squash 17+7. Dit plan werd opgesteld voor een periode van zeven jaar om zo 

richting te kunnen gegeven aan de plannen voor de vereniging over de besturen heen en te 

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

Hoewel inmiddels duidelijk is geworden dat squash in 2024 weer geen Olympische Sport zal zijn 

doet dit niet af aan onze (missie) die we ook in 2018 opnieuw hebben weten uit te dragen: 

    “Victoria ♥ Squash. Wij brengen zoveel mogelijk 

mensen in aanraking met de squashsport. We vinden het belangrijk dat squash 

op zijn best wordt ervaren door iedereen die met Victoria Squash in aanraking 

komt.” 

Ook in 2018 hebben we weer ingezet op goede squashbanen en faciliteiten, squashmogelijkheden 

& ontwikkeling, sponsoring en zakelijke relaties, jeugdsquash en clubleven. 

In ons beleidsplan stelden we vast dat al deze pijlers zich richten op een overkoepelende 

doelstelling: ledengroei (werving en retentie). Inmiddels moeten we concluderen het realiseren 

van groei in het aantal huurders eenvoudiger is dan ledengroei. Hier gaan we in paragraaf 4 nader 

op in.  

  



4. Leden 

 

4.1. Ledenaantallen 

Op 31 december 2018 telde onze vereniging 366 leden. Dit aantal is vrijwel gelijk aan 2017, toen 

telden we op dezelfde datum 369 leden. Gezamenlijk met de stijging in het aantal verhuurde 

banen (zie hiervoor ons financieel jaarverslag) hebben we hierdoor meer squashers bereikt dan 

voorgaand jaar. 

Figuur 1: ledenverloop 

 

Enerzijds draagt het binnenhalen van meer huurders ook bij aan onze missie om zoveel mogelijk 

mensen in aanraking te brengen met squash en aan de financiële groei van onze vereniging. 

Anderzijds wijkt dit af van de doelstelling uit ons beleidsplan: ledengroei. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat dit in lijn is met de maatschappelijke trend dat mensen meer behoefte hebben aan 

flexibiliteit en zich minder bereid zijn voor langere tijd ergens aan te verbinden. Dat stelt het 

bestuur de komende jaren voor de vraag hoe de doelstelling ledengroei zich dient te verhouden 

tot groei in de losse verhuur. 

4.2. Lidmaatschap soorten 

Net als voorgaande jaren had in 2018 verreweg het grootste deel van onze leden een senior 

lidmaatschap, gevolgd door de dag- en student/junior lidmaatschappen. Het aantal 

seniorlidmaatschappen is minder hard terug gelopen en het aantal minilidmaatschappen is ligt 

toegenomen. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van het aantal leden per 

lidmaatschapsvormen door de jaren heen. 
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Tabel 2:Lidmaatschapsvormen peildatum 31 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Nieuwe lidmaatschappen & supplementen 

In september 2018 hebben we een nieuw sponsorlidmaatschap geïntroduceerd. Zie hiervoor 

paragraaf 7. 

5. Communicatie 

In 2018 verbeterden we samen met Max Sand van Mindwarp één van onze belangrijkste middelen 

voor communicatie: onze website www.squash-rotterdam.com. Het voornaamste doel hiervan 

was om mensen die geïnteresseerd zijn in squashen bij Victoria, een beter beeld te geven van wat 

Victoria hen te bieden heeft en hen zo te verleiden om lid te worden of een baan te huren. Een 

groep leden heeft meegedacht over hoe we dit konden realiseren en meegeschreven aan de 

content.  

Waar op onze oude website de homepage voornamelijk gevuld werd met interne 

nieuwsberichten, is hier sinds 2018 informatie te vinden over het huren van een baan en de 

voordelen van een lidmaatschap. Ook de rest van de website is opnieuw ingericht om zo beter 

aan te sluiten bij de wensen van de verschillende doelgroepen. 

6. Squashbanen en faciliteiten 

6.1. Baanonderhoud 

 

In 2018 heeft de onderhoudscommissie verder gewerkt aan de ontwikkeling van een meer jaren 

onderhoudsplan. Doel is om vanaf 2019/2020 met dit plan van start te gaan om zo de kwaliteit van 

onze banen over de jaren heen financieel te borgen. 

  

Soort lidmaatschap 2014 2015 2016 2017 2018 

Daglid  32 34 25 32 28 

Daglidsponsor . . . . 1 

Erelid  6 6 4 6 6 

Flex . . . . 1 

Mini 6 10 22 8 14 

Minisponsor . . .  1 

Senior 303 295 284 269 265 

Seniorsponsor . . . . 3 

Sponsor 21 21 17 20 19 

Student 43 39 40 34 28 

Eindtotaal 412 405 392 369 366 

Commissie: Gerard Schrader (tot medio 2018), Marc Veldkamp 



6.2. Racketverkoop 

In 2018 hebben we de in december 2017 gestarte racketverkoop bij Victoria Squash 

gecontinueerd. Via een speciaal ingerichte ruimte in ons clubhuis worden test- en verkooprackets 

gepresenteerd: vier rackets van het merk Harrow, drie van Karakal en drie van Victor. 

6.3. Clubkleding 

In seizoen 2018/2019 is gespeeld in de in 2017 volledig in de stijl en kleuren van Vitoria squash 

ontworpen clubkledinglijn. Daarnaast zijn stappen gezet om in het seizoen 2019/2020 met behulp 

van een andere aanbieder weer een geupdate lijn te kunnen aanbieden om zo de professionele 

uitstraling van onze vereniging te kunnen blijven behouden. 

6.4. Bedrijfsruimten 

De verhuur van onze bedrijfsruimten hebben we in 2018 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 de fitnessruimte, 

waar in 2017 een yogaruimte gevestigd was, is per februari 2018 verhuurd aan Arnout van Geest. 

Hij geeft hier trainingen voor persoonlijke weerbaarheid. 

7. Squashmogelijkheden & Ontwikkeling 

In 2018 zijn er  diverse squash- en ontwikkelingsmogelijkheden georganiseerd en gefaciliteerd.  

7.1. Competitie1 

Eredivisie 2017/2018 

 

Op het hoogste niveau in de competitie namen we in seizoen 17/18 met zowel een heren- als een 

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

gebrek aan sponsoren maakten dat ons herenteam slechts mee kon doen om te handhaven. Dat 

we uiteindelijk zelfs laatste werden werd veroorzaakt door een, naar onze mening onterechte, 

boete vanuit de SBN. 

                                                           
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 2018 is dit seizoen 2017/2018. 

Captain H1: John de Paauw/Johan Camps 

Spelers heren 1: Stephen Cooke, David Evans, Borja Golan, Cameron Pilley, Piëdro 

Schweertman, Joeri Hapers, Joris Wagenaar, Yasser Fayez (invaller), Evan Williams en Julien 

van Pelt (invaller) 

Captain D1: Ronald Permentier 

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

Tessa ter Sluis, Sanne Veldkamp en Carlijn de Zwijger. Nienke Veldkamp heeft 1x als invalster 

gespeeld, Lianka Radzyminski heeft 2x als invalster gespeeld. 



Reguliere competitie 2017/2018 

 

In seizoen 2017/2018 namen naast twee eredivisieteams 9 heren en 3 dames teams deel in de 

volgende onderdelen van de SBN competitie 

Tabel 2: Victoria SBN competitie 2016/2017 

Team Divisie Plaats/ Resultaat 

Heren 2 Eerste divisie down 3 

Heren 3 Eerste divisie 2 

Heren 4 Tweede divisie 7 

Heren 5 Promotieklasse 2 

Heren 6 Promotieklasse 2 (promotie) 

Heren 7 Eerste klasse 2 

Heren 8 Eerste klasse 7  

Heren 9 Eerste klasse 7 

Heren 10 Tweede klasse 7 

Heren 11 Derde klasse 6 

Heren 12 Derde klasse 3 

Dames 2 Tweede divisie 5 

Dames 3 Tweede divisie 3 

Dames 4 Promotieklasse 6 

Mix-competitie 

De mix competitie wordt enkel in het voorjaar gespeeld. Hierin nam Victoria in 2018 met twee 

teams deel, één in de C- en één in de A-categorie. 

Jeugdcompetitie 

In de jeugdcompetitie speelde in het voorjaar van 2018 één jeugdteam mee in de A-divisie. In het 

najaar van 2018 speelde er twee team mee, een in de A-divisie en een Mini-team. 

7.3 Open toernooien 

 

In 2018 is voortgebouwd op toernooien  succesvol georganiseerde in de voorafgaande jaren. Ons 

doel was om geen nieuwe toernooien neer te zetten maar voort te bouwen op wat er was en dit 

groter te maken. 

Zo hebben we in september 2018 door  de Rotterdam Open Squash een ‘closed satelite’ toernooi 

te maken aanstormend internationaal toptalend aangetrokken. Deze beginnende professionele 

spelers speelden mee in de A-categorien. Daarnaast speelden amateurs uit het hele land mee in 

de lagere categorieën en werden er op zondag jeugd- en dubbel partijen gespeeld. In totaal 

speelden 144 spelers mee.   

Wedstrijdleiders: Remco Muller & Nathalie van Zeijl  

 

Commissie: Richard Advocaat, Leon Weemen 



In november hebben we ook weer een succesvol Dutch Open Masters toernooi neergezet waar 

85 spelers van over de hele wereld aan deelnamen. 

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

neergezet. Op het NK jeugd werden Lianka Radzyminski (<15), en Fleur Maas (<19, <23) kampioen.  

Op het NK voor senioren werd eredivisiespeler Piëdro Schweertman kampioen bij de heren A, en 

eredivisiespeelster Carlijn de Zwijger bij de Dames B. 

7.4 Trainers 

Om duurzaam training te kunnen blijven aanbieden aan leden van Victoria Squash is in 2018 het (in 

2017 opgestelde) trainersbeleid gecontinueerd. 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 2018 werd er aan volwassenen op commerciële basis training verzorgd door 

Stephen Cooke en Willem van Kleeff. Fitness trainingen werden verzorgd door Peter Soek. 

Daarnaast waren er op Victoria Squash ook een groot aantal trainers voor de jeugd actief, zie 

hiervoor paragraaf 8. 

8. Sponsoring en zakelijke relaties 

 

In de eerste helft van 2018 is verder gewerkt aan het verder vormgeven van ons aanbod voor 

sponsoren en zakelijke relaties. 

Zo zijn er in maart, april, mei en juni speciale businessevents georganiseerd voor (potentiele) 

sponsoren van Victoria Squash. De eerste drie keer werd een busisnessbreakfast georganiseerd, 

inclusief workshop voor ondernemers. Het laatste event was een businessborrel op locatie bij het 

Rotterdam Makersdistrict/RDM. 

Ook is er in augustus  een speciaal BUSINESS-abonnement gelanceerd. Dit abonnement maakt 

deel uit van het ‘sponsorpakket-XS’en is bedoeld voor squashers met een eigen onderneming. Het 

BUSINESS-abonnement kost de ondernemer netto evenveel als een regulier squashabonnement, 

maar Victoria Squash ontvangt het dubbele bedrag. Dit wordt mogelijk gemaakt door dat 

ondernemers dit abonnement bij de belastingopgave van de opbrengsten van hun onderneming 

kunnen aftrekken. Hier hebben voor het seizoen 18/19 drie seniorleden en één minilid gebruik van 

gemaakt. 

Net als in het voorgaande seizoen konden leden in seizoen 17/18 ook weer een TOP-abonnement 

afsluiten en hiermee de eredivisie ondersteunen voor een bedrag van 100 euro per seizoen. 26 

leden maakten hier gebruik van. Als dank hiervoor verzorgde Joeri Hapers samen met Joris 

Wagenaar een clinic voor deze leden. 

Vanaf september 2018 zijn de sponsoractiviteiten wegens vertrek van bestuurslid sponsoring op 

een wat lager pitje komen te staan. Wel is door de penningmeester een slag geslagen in het 

Commissie: Joke Slotboom, Johan Haijer 

  

 



binnenhalen van achterstallige sponsorinkomsten en het actief benaderen van huidige en nieuwe 

sponsoren. Voor de opbrengsten hiervan zie ons financieel jaarverslag. 

9. Jeugd 

 

In 2018 is er verder gewerkt aan de doelstellingen van het in 2017 gestarte jeugdplan. 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 2018 werden er voor de jeugd trainingen verzorgd op dinsdag en woensdagmiddag en 
zaterdagochtend. Op woensdagmiddag werd gestart met een het trainen van een groep van 6 – 8 
mini’s door Lars en Alexandros.  
 
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. 
  
Met de methode SquashStars is er een scholenproject gestart in 2018. Er zijn ongeveer 300 
kinderen getraind in de gymzalen van scholen in Rotterdam. zeven kinderen zijn naar de SJR 
gekomen waarvan er twee lid zijn geworden. Een groep van tien vrijwilligers heeft verschillende 
dinsdagen op scholen deze kinderen enthousiast gemaakt voor onze sport. 
 
De Friendship Cup is in 2018 gewonnen door de SJR. Een grote groep enthousiaste spelers 
speelde in Rotterdam tegen Liverpool. Het groepsgevoel was geweldig en heel veel 
vriendschappen zijn geboren tijdens deze drie dagen. 
 
In september is op de banen van Victoria Squash de Rotterdam Squash Academy (RSA) van start 
gegaan, 0p 20 oktober vond de officiële opening plaats. De RSA is ontwikkeld door Victoria 
Squash maar functioneert zelfstandig. Bij de RSA kunnen nationale en internationale top 
jeugdspelers een intensief trainingsprogramma volgen met als doel door te breken in de 
Europese- en wereldtop. Ken Flynn en Stephen Cooke hebben de leiding over de trainingen die 
grotendeels op woensdag en donderdag plaatsvinden. In 2018 werden 16 jeugdinternationals en 
jonge PSA professioneel ondersteund in hun loopbaan.  
 

10. Clubleven 

Ter bevordering van het clubleven is in 2018 voortgebouwd op succesvolle activiteiten van 

voorgaande jaren: de leagues en de clubkampioenschappen. Ook werd er maandelijks weer ten 

minste één nieuwsbrief gestuurd waarmee leden werden geïnformeerd over praktische zaken 

maar ook over activiteiten en prestaties van clubgenoten. 

9.1. Leagues 

 Trainers: Waldo Radzyminski, Peter de Vroed, Ronald Permentier, Jochem Verkaik, 

Jelle ten Velden, Marcel Hallema, Wilco Otte, Remi O'Rourke, Willem van Kleeff, Henry 

Greenfield, Soufiane Seif El Islam, Lars van Dongen, Moghaddam Alexandros 

 Commissieleden: Leonie van Eck, Natasja Radzyminski, Angela Oreel, Han van Dongen 

 SJR buddy’s: Piëdro Schweertman, Joris Wagenaar, Julien van Pelt, Nathalie van Zeijl, 

Sanne Veldkamp, Juliette Permentier 



 

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

9.2. Toernooien 

 

Op 16 juni de clubkampioenschappen gehouden. Dit jaarlijkse evenement hebben we in 2018 

uitgebreid door aansluitend niet alleen een barbecue te organiseren maar ook een clubfeest met 

DJ. Dankzij grote inzet op de promotie bereikten we een record aantal deelnemers: 76. 

Bij de heren werd Joris Wagenaar kampioen, bij de dames was dit Fleur Maas. Tristan Keenan 

werd jeugd kampioen bij de Rookies Jamero O’Rourke en Sijmen van Ardenne bij de mini’s. 

Om meer zichtbaarheid te geven aan de clubkampioenschappen en clubkampioenen, is in het 

clubhuis een bord geïnstalleerd waar jaarlijks de kampioenen met foto worden gepresenteerd. 

 

 

Leaguemaster: Hans Stockman 

Commissie: Richard Advocaat, Marloes van Hoeven 


