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De volgende punten zijn besproken:  
 

 Het voorstel is om de diverse werkzaamheden die op het onderhoudsoverzicht van ons 
gebouw vermeld staan te rubriceren. Hierdoor ontstaat er meer zicht welke werkzaamheden 
waar onder vallen en wellicht tegelijk uitgevoerd kunnen worden.  

 Er zijn wat ideeën genoemd om de uitstraling van onze vereniging te verbeteren. Peter  
Schoenmakers heeft een logo ontworpen dat we aan zouden kunnen brengen op de witte muur 
in de kleedlokalen. Ook willen we een vlag en een banner bestellen met tekst die we in de zaal 
kunnen hangen. 

 Dick heeft het idee geopperd om weer eens een bestuurstoernooi te organiseren. Er is contact 
opgenomen met de NTTB en deze heeft geen bezwaar. We gaan nu andere verenigingen 
polsen om zodoende de haalbaarheid vast te stellen.  

 Herhaling regelen voor AED; Frans heeft navraag gedaan, de kosten zijn € 10,-- per persoon 
met een minimale deelname van 8 personen. De kosten zijn voor rekening van de vereniging. 
We gaan nu de belangstelling peilen om aan deze 8 persoenen te komen.    

 Joost heeft aangegeven om met het jeugdsecretariaat te stoppen. Ook achter het training 
geven op de donderdagavond wil Joost een punt zetten. Wel stelt Joost voor om zich meer te 
richten op het PR gebeuren en het organiseren van toernooien.   

 De geplande inspiratiedag, georganiseerd door de NTTB ging, door te weinig belangstelling, 
niet door. De NTTB wil met de aangemelde verenigingen (waaronder ODT) een alternatief 
zoeken. Dit kan per vereniging maar het is ook mogelijk om met een aantal verenigingen 
samen iets op te zetten. Voor wat betreft het initiatief en organisatie ervan laten we dat aan de 
NTTB. Een onderwerp zou kunnen zijn om een soort top-klasse te creëren waar de betere 
spelers van verschillende verenigingen in zijn vertegenwoordigd.  

 Er ligt een uitgebreid rapport van Green Liz Energiescan over mogelijke energiebesparende 
maatregelen. Voordat we hiermee verder kunnen is het voor ons van belang om te weten wat 
er met het sportpark gebeurt in de nabije toekomst. Om nu flink te investeren en daarna te 
horen dat we over bijvoorbeeld 4 jaar van het park af moeten is geen verstandige keuze. 

 Sjors Sportief: De aanmelding van onze vereniging voor Sjors Sportief is definitief. De 
inschrijvingen via internet op het aanbod van de diverse verenigingen kunnen vanaf eind 
februari starten. Het boekje zal begin Maart op de scholen worden verspreid. 

 Verhuur zaal: Het Kellebeek college huurt in de komende 3 maanden een aantal uur de 
gymzaal. Voorlopig voor zo’n 30 uur. Na April kijken ze of er een vervolg aan gegeven kan 
worden. We zullen er voor moeten zorgen dat onze tafels tijdig opgeruimd zijn zodat het 
Kellebeek college geen last heeft van tafeltennistafels die nog op staan.      

 Concretiseren 5-jaren beleidsplan. Het beleidsplan is aangepast en er zijn enkele nieuwe items 
toegevoegd. Het is al een heel eind klaar. Besloten is om een verkorte versie te maken waarin 
wel alle punten in voorkomen maar niet zo uitgebreid. Deze verkorte versie sturen we mee met 
de uitnodiging ALV. Na de ALV maken we het beleidsplan verder definitief af. 
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- Frans geeft aan zich niet meer verkiesbaar te stellen als bestuurslid. Wel blijft hij nog 

activiteiten verrichten zoals het trainen van de groep op donderdagavond en het 
schoonmaken van de zaal.   

 
 
 
 


