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Tafeltennisvereniging ODT 

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

Dick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Notulen en acties vorige vergadering (10 september 2018) 

- In het verslag worden enkele vervolgdata genoemd waarop dit overleg plaats gaat vinden. Nu 
blijkt dat enkele van deze data aangepast moeten worden. De datum van het eerstvolgende breed 
overleg is 15 april 2019. Ook de datum van de ALV wordt aangepast en gaat naar 25 maart 2019. 

Actie overzicht 

- Actief trainer(s) werven blijft staan. Er is nog geen externe trainer gevonden. Er is volgens Joost 
nog een Vereniging Van Tafeltennistrainers (VVTT). Zinvol is om daar ook nog eens navraag te 
doen. Ties en Wesley willen de beginnende trainerscursus volgen.  

- Voorstel thema avond. Ad heeft eerder dit punt opgevoerd. Heeft nu een mindere ervaring bij de 
tennisvereniging opgedaan waardoor hij er nu even genoeg van heeft. Na de voorjaarscompetitie 
willen we wel een toernooi organiseren met daar aansluitend bijvoorbeeld een buffet of BBQ.  

- Clinic met Bettine Vriesekoop; Er worden nu voorwaarden aan gesteld waardoor het minder 
aantrekkelijk is geworden. Besloten is om dit niet meer te doen. 

- Promotiefilmpje: Kees Nuijten heeft een filmpje gemaakt van de buitenkant van ons gebouw. De 
zonnepanelen zijn erg goed zichtbaar en deze opzet ziet er goed uit. Het vervolg hierop zal verder 
nog uitgewerkt worden. 

 

3. Wielerexperience 

Op 15 en 16 juni 2019 vindt er op het voormalig Red Band sportpark het evenement plaats 
 “Samenloop voor hoop”. “Samenloop voor hoop” is een evenement speciaal voor iedereen die  
 – direct of indirect- met kanker te maken heeft gehad. Gedurende een 24 uur durende 
 wandelestafette wordt stilgestaan bij kanker en het vieren van het leven. Tijdens de loop zijn er 
 verschillende ceremonies, muziekoptredens en acties van deelnemers die op een bijzondere  
 wijze geld inzamelen voor kankeronderzoek. Gevraagd is om na te denken in welke vorm we  
 hieraan mee willen doen.   
  
 Vanuit het laatste gebruikersoverleg zijn de volgende punten besproken:  
 * Verlichting pumptrack. ’s Avonds om 19.00u gaat het licht uit en om 21.00u sluit de poort. Hierop   
 is door ons gereageerd omdat om 21.00u de poort sluiten geen optie is. Na 21.00u zijn er nog  
 genoeg spelers van ODT die komen spelen. Dus de poort moet zeker tot 22.00u open blijven.   
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    * Er staat nog geen zout gereed om bij glad weer op de helling te strooien. De vraag is ook wie 
    er gaat strooien als het nodig is. 
    * Er is een sluiproute ontstaan die mogelijk tot gevaar kan leiden.  
   
 
4. Veilig sportklimaat 
 
Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook  
als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter,  
vrijwilliger of bijvoorbeeld scheidsrechter is. Tafeltennis wil je altijd kunnen beoefenen in een   
leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. Uitgangspunt is dat  
iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en daar ook op mag worden aangesproken.  
 
We vinden het wenselijk om een soort vertrouwenspersoon te hebben die als het ware boven alle 
partijen staat en die voor iedereen benaderbaar is. In de aanstaande Algemene Ledenvergadering 
is dit een punt van bespreking.    
 

 

6. Rondje langs de velden 

- Accommodatiecommissie 

Reparatie muur en kozijn. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Verder zijn er plannen om op deze 
muur een graffiti tekening te laten maken, die uiteraard alles met tafeltennis van doen heeft.   

Voor wat betreft de elektra is verdere besparing mogelijk door de verlichting in de speelzaal vanuit 
de kantine uit te kunnen zetten. Er ligt nu een offerte (€ 795,--) om dit te realiseren. Hierin zit 
tevens een loopverlichting van kleedruimte naar kantine. 

Schilderwerk in de kantine pakken we in januari weer op.  

De verwarmingsketels en de boiler zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dat gaat een 
flinke investering worden. Misschien dat we of bij de NTTB of bij de Gemeente een 
subsidieaanvraag kunnen doen.      

- Technische- en Jeugdcommissie 

De clubkampioenschappen staan gepland voor 13 januari 2019. 

De jeugdtraining van maandagavond is komen te vervallen ivm te weinig belangstelling en die van 
donderdagavond is verhuisd naar de woensdagavond. In januari zal dit opnieuw bekeken gaan 
worden. We gaan de trainingsopzet van de diverse groepen bekijken en zo veel mogelijk op elkaar 
afstemmen. Jeroen maakt trainingsopzet. (actie Jeroen)  

- Barcommissie   

De nieuwe koelkast is verplaatst en zorgt daardoor voor een betere doorloop en ruimte voor de 
lege kratten. Aandacht wordt gevraagd voor het regelmatig vervangen van het fritesvet.  

Er zal een betere afstemming zijn van voorraad en behoeften. Zo is gebleken dat bijvoorbeeld bij 
een jeugdevenement meer vraag is naar tostí’s en één tostiijzer lang niet voldoende is. Ook is er 
meer behoefte aan drankjes zonder prik, bijvoorbeeld chocomel, fristi, appelsap e.d.   
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- 50+ 

Op zaterdagochtend 29 december 2018 staat een eindejaartoernooi gepland waarbij alle 50+ ers 
van de woensdagmiddag en zaterdagochtend zijn uitgenodigd om mee te doen. De organisatie wil 
graag zorgen voor oliebollen. Aangezien hiervoor budget beschikbaar is kunnen ze de oliebollen 
bestellen.  

Zowel op de woensdagmiddag als op de zaterdagochtend is ruimte voor nieuwe leden. Gevraagd 
is om dit publiekelijk kenbaar te maken via sociale media en via de Bode.  

Ad Voorbraak deelt mee dat hij, gezien de thuissituatie, zich terugtrekt als het gaat over diverse 
club- klusactiviteiten. Alleen de woensdagmiddag blijft hij nog doen.   

 

- Recreanten 

Peter meldt dat ook op de donderdagavond ruimte is voor nieuwe leden.  

 

Rondvraag 

- In de berging liggen nog een aantal “oude shirtjes”. De vraag is of deze nog ergens een goede 
bestemming kunnen krijgen. Verschillende opties komen naar voren. Voor de meest recentste 
shirts is misschien belangstelling om die bij toernooien weg te geven. De oudere shirts kunnen we 
altijd nog weggooien in een kledingcontainer 

- Hoe de stand van zaken is mbt bankverhogers is niet bekend. Joost vraagt dit na bij kennis. 

 

Volgende overleg: 

Maandag 15 april 2019  Locatie: kantine TTV ODT 

 

 

Actielijst  

Datum Actie Wie 

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

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

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

2018-09-10 In eerstvolgende nieuwsbrief: Lichtkrant  Dick 

2018-12-01 Trainingsopzet maken Jeroen 

 


