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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT beknopt 
 
Maandag  14 Januari 2019 
 
 
De notulen worden goedgekeurd met aanpassing van enkele vergaderdata. Dit zijn: 

Eerstvolgende vergadering breed overleg naar 15 april 2019 

Algemene ledenvergadering naar 25 maart 2019 

 

Nieuwe shirts 
 
Een proefdruk van de sponsornamen en ons eigen clublogo is ontvangen. Het clublogo komt op   
de rechter voorzijde van het shirt. De nieuwe shirts zijn besteld. Zodra de shirts met opdruk 
binnen zijn zullen deze aan de leden worden overhandigd. De lijst met namen en aantal shirts 
en broeken en maten dient men bij ontvangst af te tekenen.  
 
ALV (algemene ledenvergadering) 
 
De datum voor de ALV wordt definitief vastgesteld op 25 maart 2019. De stukken hiervoor   
dienen uiterlijk 21 februari 2019 bij Frits ingeleverd te zijn. Evenals vorig jaar is het de bedoeling  
om de ALV te gebruiken om gezamenlijk een aantal onderwerpen te bespreken. Dit gebeurt in  
het tweede gedeelte van de vergadering. Het eerste deel is het formele gedeelte.  
In onze volgende vergadering van 18 februari willen we de te bespreken punten definitief vast  
stellen. Enkele punten kunnen zijn: gezonde kantine; bepalen van evenement; samenloop voor  
hoop en eventueel punten van vorig jaar die niet besproken zijn.  
 
Accommodatie 

 

Verlichting: Binnenkort start men met het verleggen van de zaalverlichting, zodanig dat deze vanuit 
de kantine aan- en uit gezet kan worden. 

Pin automaat: De pinautomaat is besteld en wordt deze of volgende week verwacht. Een instructie 
zal nodig zijn zodat meerdere personen hiermee om kunnen gaan.  

  

Financiële zaken 
 
De baropbrengst over 2018 is € 2000,-- lager uitgevallen dan gepland. We gaan komende weken 
samen met de barcommissie kritisch naar onze prijzen kijken. In vergelijking met andere 
verenigingen liggen onze prijzen voor bijvoorbeeld frisdranken redelijk laag. Mogelijk dat we 
besluiten om in de aanstaande ALV-vergadering toestemming te vragen tot verhoging van enkele 
prijzen. 
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Tafeltennisvereniging ODT 

Competitie en toernooien   

- Het familietoernooi kende in vergelijking met andere jaren een iets mindere bezetting. Met in 
totaal 10 koppels werd er in een A- en B-klasse gestreden om de winst. Al met al een gezellig en 
geslaagd evenement.  

-Jeugdteam 1 en 2 staan ingedeeld in dezelfde klasse en poule. Er is al contact geweest met de 
competitieleiding. In een uitgebreid antwoord is uitgelegd waarom voor deze indeling is gekozen. 
Vanuit team 2 zijn al geluiden ontvangen om niet deel te nemen aan de competitie omdat het 
niveau (1ste klasse) te hoog is. Aan de andere kant is het ook een uitdaging om toch de strijd in de 
1ste klasse aan te gaan. Je wordt er nooit slechter van.     

 
Barcommissie 
 
Al eerder is geconstateerd dat de houdbaarheidsdatum van enkele biersoorten is overschreden. 
Nu blijkt dit ook zo te zijn bij enkele frisdranken. Vanuit het bestuur zal contact opgenomen worden 
met de barcommissie om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. 

 
    

Technische commissie 
In de TC is besproken om de trainingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Jeroen heeft 
schema gemaakt met oefeningen die binnen een bepaald tijdsbestek gevolgd kunnen worden. Op 
deze manier proberen meer structuur binnen de diverse trainingsgroepen aan te brengen.  

 
 

 
     

- Bij de NTTB kunnen we flyers en stickers over alcohol aanvragen om bij de bar in onze  
kantine te hangen. De vorige die er hingen zijn verdwenen. Het schenken en gebruik van alcohol 
dient verantwoord te gebeuren. Aan personen die met de auto zijn en die al meer dan het  
toelaatbare hebben ingenomen dient verder geen alcohol meer geschonken te worden. Dit punt is  
mogelijk ook een onderwerp voor de komende ALV.  

 
- De gedachten zijn om een regionaal 50+ toernooi te organiseren. Omdat al meer  
verenigingen zo’n toernooi organiseren is afstemming noodzakelijk. Ook is navraag bij de OTC  
(oldtimersclub) aan te raden.  
 

   
   


