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Jaarverslagen van de afdelingen over het verenigingsjaar 2016. 

 

 

Autohobbyclub 
 

Afdelingsleider  : H.J. Bouman 

Garagebeheerder : R.B. Witte     

Technisch adviseur : J. Schutten 

Materiaalbeheer : H. Hogendoorn 

Sleutel uitgifte : garagebeheerder (in kantooruren tfn: 0651224914) 

Aantal leden  : 25 

Garages  : 6 stuks op het terrein WKC Mbg Immerlooplein 18, Arnhem. 

 

 

-  de smeerputten van de garages 1 en 2 hebben last van grondwater. Een dompelpomp is aanwezig. 

-  de andere vier garages zijn in goede conditie. 

- de verlichting is hersteld. 

-    er zijn gereedschappen vervangen of aangevuld o.a. een booster. 

-  de kerstattenties zijn ook dit jaar weer beschikbaar gesteld. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Henk Bouman 

Roekenstraat 32 

6828 CP Arnhem 

Tel: 0264420711 
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Biljarten. 

Voor ons is het biljartjaar 2016 niet zo goed begonnen . Wij verloren onze voorzitter en afdelingslei-

der en grote biljartvriend Charles Oranje. Dit verlies kwam voor ons hard aan. In  overleg met Char-

les en bestuur heeft Fred Slangewal het overgenomen. 

In Maart zijn wij met 4 personen naar de KPN kampioenschappen geweest in Den Haag. Met  R. Moot  

F. Slangewal  W. de Vet en H. Wamsteker. R. Moot kampioen en Fred Slangewal  2de .Het was een 

gezellige dag. 

Thuis hebben wij een gewestelijke finale georganiseerd 

,waaraan het 3e team heeft meegedaan en zijn 4e gewor-

den. 

20 mei hebben wij het 80-jarig bestaan van onze vereni-

ging gevierd in onze biljartzaal met een hapje en een 

drankje en een warm en koud buffet en diverse artiesten. 

Het was een zeer geslaagde avond. Om 23.30 uur bedankte 

Fred iedereen voor de aanwezigheid en organisatie. 

December NK finale 4e klas aangevraagd. Deze klasse kre-

gen wij omdat wij 80 jaar bestaan. De wethouder Elfrink 

van sportzaken heeft deze finale geopend met een afstoot .Hij vond de biljartzaal prachtig en wenste 

onze vereniging succes toe  .Ook de KNBB bedankte ons voor de goede organisatie. Daarna het Wil-

helmus gespeeld voor de kampioen en als klapstuk van de dag een oorkonde die S&O PTT mocht ont-

vangen van de KNBB 

Ik wens iedereen een sportief en gezond 2017 toe. 

Fred Slangewal.              
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Bowling. 

Het eerste hoogtepunt in het kalenderjaar is het einde van de competitie. In het verslag van vorig 

jaar stond dat we hoopten op een verrassende nummer 1 in april. We hebben een nieuwe nummer 1, 

maar geen verrassende. Van de top 4 van vorig jaar staan er nu 3 in de top 3. 

Na de laatste competitieavond in april wordt in mei de zomerstop ingeluid. Dit keer viel het samen 

met het 80 jarig bestaan van S&O PTT. Omdat dit jubileum per afdeling is gevierd is dit niet groots 

aangepakt. Wij zijn met onze leden uit eten geweest, wat we meestal in mei doen. Daarnaast was er nu 

ruimte voor een cadeaubon waar je altijd iedereen blij mee maakt. 

In september zijn we weer gestart met een nieuw competitieseizoen. De uitslag van deze eerste 

avond belooft een leuke competitie.  Van de 4 wedstrijden (8 teams) eindigden er 3 in een gelijk spel. 

 

In november is daar helaas weinig meer van te merken. 

In oktober zijn er 2 spelers van 1 team, 1 vaste speler en 1 invaller die bijna een 300 game (13 stri-

kes) maken. 

De manier waarop dit gevierd wordt, is discutabel. 

In november worden de banen vlak voor de wedstrijd opnieuw geolied. Aan het einde van deze avond 

wordt er door een aantal spelers gesuggereerd dat 1 wedstrijd op een ander oliepatroon is gespeeld, 

zodat 1 van de 2 teams kan trainen. Een ander pijnpunt is dat er ook teams zijn die geen invallers 

hebben. Ook dit heeft invloed op de uitslag. Om die redenen willen wij het komend jaar het inzetten 

van invallers bespreken met de leden. Zo hopen we 

in september opnieuw te kunnen starten  met een 

schone lei in een goede sfeer. 

 

De doelstelling van de traditionele laatste speel-

avond van het jaar is ontspanning en gezelligheid. 

Over de invulling van deze avond hebben we dit 

jaar de leden geraadpleegd middels een enquete. 

In deze enquete werd naar hun mening gevraagd 

over de sinterklaasactiviteit en die van de kerst-

activiteit. Ze mochten ook zelf ideeën aandragen. 

Daarnaast vroegen we om suggesties voor de klei-

nigheid die we altijd in december geven. 

De meningen over de activiteiten liepen dusdanig uiteen, dat we besloten hebben om vrij te gaan bow-

len, wat 1 van de suggesties was. 

Voor het kleinigheidje kwam het meest naar voren om iedereen hetzelfde te geven. Zo gezegd, zo 

gedaan. 
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Met een consumptie en een hapje bij de baan wordt de doelstelling van deze avond wel gehaald. 

 

De competitieleiders, 

Ingrid en Stef Velberg. 
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Computerclub. 
 

Jaarverslag / Mededelingen 
In 2016 hebben we 26 clubavonden gehad deze werden allen goed bezocht.  

In 2016 is het hele jaar door geroosterd. Ondanks de vakantie waren de avonden  toch goed bezocht  

Ledenaantal 

Bij de afsluiting in december 2016 hebben we 27 leden. 

Homepage 

S&O PTT Arnhem beschikt over een eigen homepage, in deze homepage kan men naar alle aangesloten 

afdelingen waaronder de computerclub. Het homepage adres = http://www.s-en-o-ptt-ah.nl/. Op de 

site zijn de clubavonden; jaarverslagen; foto’s clubhonk en nieuwsbulletin (S&O ptt Arnhem) op te 

vragen. Tevens is op de site een reactie formulier in te vullen die semi / automatisch naar het mail-

adres van computerclub wordt verzonden. 

Activiteiten 

Reparaties van computers en randapparaten (hardware). Adviezen geven m.b.t. software o.a video-

capture, foto slidshows maken etc.  

Clubavond 

Om de twee weken, wisselend op dinsdag, woensdag of donderdag zie de bijlage met het rooster van 

de clubavonden van 2017. Het adres van de Computerclub is in de tfc Oosterbeek. 

Kosten: 

Het clubhonk is gratis in bruikleen van KPN. 

Alleen kosten voor de ADSL moeten we zelf opbrengen. 

Contributie 

De contributie is € 1,80 per/maand per automatische inhouding 
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Klaverjassen.  

Zaterdag 2 januari, was voor ons een heugelijke dag, want wij konden voor het eerst gebruik maken 

van ons nieuwe “stekkie” in de kantine (met bar) van tafeltennisvereniging Tian op de Hoogkamp, met 

dank aan Paul van Dinteren en ons onvolprezen voortvarend bestuur. Ook onze leden voelden zich met-

een op hun gemak en met 17 regelmatig kaartende leden kunnen we voorlopig vooruit. 

Op 26 maart vlak voor Pasen werd traditioneel iedereen getrakteerd op een “reuze”chocolade Paasei. 

Zaterdag 23 april zijn we na het kaarten 

met z’n allen even de weg overgestoken om 

bij Restaurant Trix te genieten van ons 

keuzemenu, naar aanleiding van het 80jarig 

bestaan van de personeelsvereniging S & O. 

Het werd een gezellig etentje en we hebben 

het ons goed laten smaken, met recht een 

goede keuze. 

Zaterdag 14 mei was onze laatste kaart-

middag voor de zomervakantie en werden de 

prijzen uitgereikt aan alle 17 deelnemers en 

wensten we elkaar een mooie zomer en va-

kantie toe en keken we alweer uit naar een 

nieuwe start op zaterdag 27 augustus. In-

middels hadden zich 2 nieuwe leden gemeld. 

 

4 december was het weer tijd voor de chocolade letters en 14 dagen later vond ons kersttoernooi 

plaats en konden de nrs. 1 t/m 10 kiezen uit leuke kerstprijzen, en ging iedereen naar huis met een 

lekkere tulband, en wensten we elkaar fijne feestdagen toe. 

Al met al een gezellig en geslaagd 2016 met dank aan Corrie en Greet. 

Hans Kramer. 

 



 

7 

 

Tafeltennis.  

Voorjaar competitie 2016 ABTF 

Team 1: 

Teamleden: Hans, Leo, Paul, Willem. 

 

Op verzoek is Willem alleen inzetbaar als een van de andere teamleden niet kan spelen. 

Team 1 is in de voorjaarscompetitie geëindigd  in de klasse 2 op plaats 4. 

Hierdoor net de degradatie ontlopen. 

In de najaarscompetitie 201 6 weer in de klasse 2 aanwezig. 

 

Team 2: 

Teamleden:  Gerrit, Harrie, Linda, , Nico, Tineke. 

 

Team 2 is in de voorjaarscompetitie geëindigd in de klasse 3 op plaats 2. 

Helaas net het kampioenschap in die klasse gemist. 

In de najaarscompetitie weer aanwezig in klasse 3 

 

Najaar competitie 2016 ABTF 

Team 1 

Geëindigd in de klasse 2 op plaats 3 

Hierdoor weer in het seizoen 2017 (voorjaar) aanwezig in de 2e klasse. 

 

Team 2  

Kampioen in de klasse 3 (gefeliciteerd). 

Hierdoor in het seizoen 2017 (voorjaar) aanwezig in de  2e klasse. 

 

Voor het seizoen 2017 hebben we er een nieuw lid bij. 

Dit is oud lid Ruud Derksen.(welkom Ruud) 

Hij zal lid worden van team 1. 

Overige leden van de afdeling tafeltennis komen uit in de NTTB. 

Hierover wordt geen verslag gemaakt. 

 

Ik wens iedereen een sportief maar vooral een gezond 2017. 

 

 

Afdelingsleider Tafeltennis 

Paul van Dinteren,   


