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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag vergadering Bestuur en Commissies TTV ODT 
 
Maandag  10 september 2018 
 
Aanwezig: Marcel van Dorst, Edwin van Dorst, Dick Krabbendam, Corina van Eekelen, Wouter de 
Heide, Frits Knobel, Antoine Steendijk, Peter van Dissel, Jeroen Christianen 
 
Afwezig met kennisgeving: Joost Schoenmakers, Ad Voorbraak, Ronny Matthijssen, Wouter van 
Eekelen 
 
 
1. Welkom en opening 

Dick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aangezien Ben Vermeulen niet 
meer betrokken is bij onze vereniging is er vanuit de JC (jeugdcommissie) niemand uitgenodigd. 
Afgesproken is om hiervoor in het vervolg de vader van Ties Keijzer te vragen.  

 

2. Notulen en acties vorige vergadering (14 mei 2018) 

- De notulen worden goedgekeurd waarbij vermeld moet worden dat bij de rondvraag een bedrag 
van € 2500,-- wordt genoemd, als zijnde teruggaaf energiekosten door de Gemeente, dit € 3000,-- 
is geworden.  

Actie overzicht: 

- Het overzicht voor de thuis- en uitwedstrijden voor begeleiding van de jeugd en met name voor 
team 3 wordt door Wouter de H. bijgewerkt en doorgestuurd. (actie Wouter) 

-Actief trainer(s) werven blijft staan. We gaan proberen om via de Nieuwsbrief van de NTTB een 
oproep te doen voor het vinden van een nieuwe trainer. Jeroen maakt opzet. (actie Jeroen). 

Dion dient nog als deelnemer aan de trainerscursus aangemeld te worden. (actie Marcel) 

-Voorstel thema avond uitwerken door Ad blijft staan 

 

3. Wielerexperience 

 Op zaterdag 22 september zal de voorronde van de Red Bull wereldkampioenschap  
 plaatsvinden op de pumptrack van de wielerexperience. Het programma zal aanvangen om  
 09.00u en eindigen om 17.30u. Op deze dag wordt er zoals het er nu uitziet gewoon  
 getafeltennist. ’s Morgens door de 50+ groep en ’s middags door de jeugd. Aan ons is de vraag of    
 we toilet- en douchegelegenheid kunnen aanbieden. We gaan proberen om de jeugdwedstrijden  
 om te draaien. Dus de thuiswedstrijden eerst uit spelen. Hierdoor zijn de kleed- en doucheruimten  
 ’s middags beschikbaar. Ook op vrijdag 28 september is er iets te doen op het park namelijk  
 een fietsdag Metec-TKH, van 09.30u tot 21.00u. Ook hiervoor is de vraag om kleedruimte incl  
 douches. We wachten even af hoe concreet deze vragen gaan worden. We zijn wel bereid onze  
 ruimte ter beschikking te stellen tegen een redelijke vergoeding mits we zelf hierdoor niet in de  
 knel komen.    
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Het ter beschikking stellen van de kantine aan evenementen die niets met tafeltennis te maken  
hebben ligt bij de gemeente gevoelig ivm concurrentie ten opzichte van de horeca  
gelegenheden. In het convenant dat door ons met de gemeente is ondertekend wordt hier  
melding van gemaakt. 
 
4. AVG (algemene verordening gegevensbescherming)    
 

De volgende formulieren zijn goedgekeurd:  

- Het aangepaste aanmeldingsformulier voor nieuwe leden.  

- Privacy verklaring (staat op onze website, link werkt nog niet, actie Dick) 

- Toestemmings formulier (dient door alle bestaande leden ingevuld te worden) 

- Geheimhoudingsformulier (voor bestuurs- en commissieleden)  

De komende weken zetten we de formulieren uit aan onze leden met de bedoeling om ze allemaal 
weer ingevuld en ondertekend terug te krijgen. (actie Frits) 

Voor toernooien die we organiseren dienen we ook een vermelding over privacy op het 
aanmeldingsformulier te zetten. Daarnaast is het handig om een bordje in de kantine te hangen 
met de tekst dat we ervan uit gaan dat iedereen die bezwaar heeft tegen het maken van foto’s of 
vermelding van naam dit bij de organisatie of bestuur kenbaar maakt.(actie Dick)   

 

5. AH sportactie 

 
Van 17 t/m 30 september ontvangen klanten in alle AH winkels bij elke keer boodschappen doen  
een sportvoucher. Deze voucher is twee keer gratis sporten waard en kan tot 25 november bij de  
deelnemende sportclubs verzilverd worden via www.ahsportactie.nl.  
De bedoeling is dat we onze vereniging hiervoor aanmelden. Actie ligt bij de TC commissie. 
 

6. Rondje langs de velden 

Accommodatiecommissie 

Reparatie muur en kozijn. De werkzaamheden hiervoor zijn nog niet uitgevoerd. Het materiaal is 
allemaal aanwezig maar degene die deze klus uit gaat voeren heeft het erg druk. De bedoeling is 
om in de maand september dit afgewerkt te hebben.   

Op 9 juni heeft de eerste schildersessie plaatsgevonden. Er zullen nog enkele zaterdagmiddagen 
nodig zijn om deze klus verder af te ronden. De AC-commissie wil deze na deze competitiehelft 
inplannen. Vrijwilligers hiervoor zijn zeer welkom.  

Voor wat betreft de elektra is verdere besparing mogelijk door de verlichting in de speelzaal vanuit 
de kantine uit te kunnen zetten. Dit is al jaren geleden de bedoeling geweest maar is er nog niet 
van gekomen. De AC gaat hier binnenkort werk van maken.  

 

 

 

http://www.ahsportactie.nl/
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Technische- en Jeugdcommissie 

De doelen voor komend jaar zijn besproken met het bestuur.  

Aan de jeugdcommissie wordt gevraagd om de competitiewedstrijden thuis wat aan te kleden.   

Alle trainers vallen nu onder de technische commissie. Binnenkort vindt er een trainersbijeenkomst 
plaats waarin onder meer inhoud, houding en opzet van de trainingen wordt besproken. 

 

Barcommissie   

De aquarius koelkast achter de bar gaat weg. Er komt weer een grotere koelkast voor in de plaats. 
Deze komt in de keuken te staan.  

 

50+ 

Er heeft zich op de zaterdagochtend een nieuw lid gemeld. Deze persoon heeft nog nooit 
getafeltennist en heeft dus continue begeleiding nodig. Dat lukt niet met de leden die op de 
zaterdagochtend tafeltennissen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om deze door te sturen naar de 
woensdagmiddag. Wellicht dat ze hier de nodige tijd en expertise voorhanden hebben.  

 

Recreanten 

De recreantencompetitie start eind september. Peter stuurt indeling en speelschema door. (actie 
Peter) 

De DUO-cup wordt op maandag- en donderdagavond gespeeld bij ODT. De finale en sluiting van 
de DUO-cup vindt deze keer plaats bij Tanaka in Etten Leur.   

 

Bestuur 

Onlangs vergadering bijgewoond met het hoofdbestuur NTTB. De NTTB gaat er alles aan doen om 
het tafeltennis in de diverse regio’s bekender te maken. Ook zal er in de nabije toekomst meer 
voor de leden gedaan worden. 

Eén van de initiatieven om TT bekender te maken is de introductie van de PingPongbaas. 
Download de app en speel met wie, waar en wanneer je zelf wilt. Via deze app kun je zelf een TT-
tafel reserveren bij een vereniging bij jou in de buurt.   

Het aantal jeugdteams voor de najaarscompetitie is teruggebracht van 4 naar 3 teams. Omdat de 
duo-competitie in de startersklasse geen gevolg meer heeft gekregen is het verstandiger om terug 
te gaan naar 3 teams. Het tijdstip van aanvang van de jeugdwedstrijden is niet goed 
gecommuniceerd. Dit is voor alle teams 12.30u 

 

Rondvraag 

- Via de NTTB is het mogelijk om eenmalig een clinic te organiseren die door Bettine Vriesekoop 
wordt gegeven. De doelgroep zijn ouderen om die aan het bewegen te krijgen. Dick gaat na of 
deze clinic op een zaterdagochtend gegeven kan worden. (actie Dick)  
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- Kees Nuijten heeft een drone waarmee hij foto’s en filmpjes kan maken. Een idee zou kunnen 
zijn om een soort van promotiefilmpje te maken over onze vereniging en het tafeltennis. (actie 
Dick) 

- De lichtkrant op de TV in de kantine komt ter sprake. Het is eigenlijk de bedoeling om deze in 
ieder geval bij competitiewedstrijden aan te zetten. Hierover is, blijkt nu, onvoldoende 
gecommuniceerd. In de eerstvolgende nieuwsbrief besteden we daar aandacht aan. (actie Dick) 

- Op de vraag hoe het zit met de mogelijkheid om de barrekening met pin te betalen geeft onze 
penningmeester aan er nog niet uit te zijn. De ontwikkelingen gaan zo snel dat er iedere keer zich 
weer een nieuwe optie aandient. Er is nog geen beslissing genomen. 

 

Volgende overleggen: 

Maandag 10 december 2018     Locatie: kantine TTV ODT 

Maandag 11 maart 2019 

Maandag 10 juni 2019 

Maandag 9 september 2019 

 

Actielijst  

Datum Actie Wie 

 2018-02-07 Actief trainers werven in- en extern Dick 

2018-04-03 Voorstel voor thema avond uitwerken Ad 

 2018-09-01 Opzet maken om nieuwe trainer te werven via 
nieuwsbrief van NTTB 

Jeroen 

2018-09-02 Overzicht begeleiding team 3 aanpassen en 
doorsturen 

Wouter 

 2018-09-03 Aanmelden Dion voor trainingscursus Marcel 

2018-09-04 Link website privacyverklaring werkt nog niet Dick 

 2018-09-05 AVG: uitzetten toestemmingsformulieren  Frits 

2018-09-06 AVG: Bordje in kantine over toestemming foto’s  Dick 

 2018-09-07 Indeling en speelschema Recreanten doorsturen Peter 

2018-09-08 Clinic met Bettine Vriesekoop aanvragen Dick 

 2018-09-09 Promotiefilmpje door Kees Nuijten via Drone Dick 

2018-09-10 In eerstvolgende nieuwsbrief: Lichtkrant  Dick 

 


