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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  8 januari 2018 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 
 

 - Wielerexperience Red Band Sportpark 

- officiële opening staat gepland op zaterdag 10 maart.  

- er is een bewonersbijeenkomst geweest waarin voornamelijk de zorg uitgesproken werd     
over mogelijk overlast door verhoogde verkeersdrukte en lawaai ’s avonds. 

      - Sportkermis 

De Sportkermis, gehouden op donderdag 4 januari, was leuk en druk bezocht.  
Er waren ruim 200 kinderen gekomen. De aanwezige kinderen waren vrij jong, het 
merendeel zat in groep 3-4. De meesten waren vrij breed aan het rondkijken, een tiental 
waren specifiek geïnteresseerd in tafeltennis. Iedereen die we spraken hebben we 
geïnformeerd en uitgenodigd. Daarbij steeds wel benadrukt, meestal op vraag van ouders, 
dat tafeltennis voor groep 3-4 jong is, maar dat we zeker spel- en trainingsvormen daarvoor 
weten. Daarnaast waren er ook een paar senioren, een die op woensdagmiddag komt 
kijken en een die waarschijnlijk op dinsdag komt kijken. 
Mbt het inhoudelijke verloop: de bezetting met 5 man was krap. Het was ook voortdurend 
aanpassen aan het aanbod, zowel qua aantal kinderen als qua leeftijd/niveau. We waren 
op deze aantallen en leeftijden niet maximaal voorbereid, maar improviserenderwijs hebben 
we het goed gered, heeft iedereen het goed naar zijn zin gehad en hebben we mooi 
reclame voor onze club kunnen maken. 
 

      - Algemene Leden Vergadering: 
  
           Deze wordt gehouden op maandag 12 maart 2018 om 20.00u. We willen op deze avond   
           naast het formele gedeelte een drietal onderwerpen bediscussiëren. Voor het versturen van  
           de agenda en de ALV-rapportage dienen deze 3 onderwerpen bekend en voorzien te zijn  
           van een adequate omschrijving. 

Van Dick loopt zijn 3 jaartermijn af maar heeft al aangegeven herkiesbaar te zijn.   

      - Convenant Alcohol gebruik:  

Onlangs is een schrijven van de gemeente ontvangen over het convenant alcoholgebruik. 
De gemeente vraagt ons het convenant te ondertekenen. Door ondertekening stemmen we 
in met een goede naleving van de regelgeving rond de drank- en horecawet. Dick tekent ter 
plaatse het convenant.  

      - Accommodatie 

 De constructie om de banken in de zaal hoog weg te hangen zodat het zitten comfortabeler 
 is en tegelijk de tassen eronder geschoven kunnen worden, is nog niet gereed. Het streven 
 is om voor de competitie de eerste banken tegen de muur te hangen.  
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- Financiële zaken 
 
De financiële situatie is redelijk. Door de aanwas van een aantal nieuwe leden gaat het al beter  
eruit zien. Hopelijk dat deze trend de komende maanden zich doorzet. De verwachting is dat  
we door de plafond- en muurisolatie aanzienlijk minder gas gaan verstoken. Dit zou al direct  
een financieel voordeel opleveren.  
  

      - Competitiezaken/toernooien 
 

- Het 2e herenteam heeft voor het komend competitieseizoen de 1ste klas toegewezen 
 gekregen, dit conform ons verzoek.   
- De aanvangstijd van de 3 jeugdteams staat op zaterdag 12.00uur. Dit is in combinatie met de 
 50+ groep die stoppen om 12.00u geen handige tijd. Als oplossing is nu gekozen voor een 
 begintijd van 13.00 voor de jeugdteams 1 en 2. Jeugdteam 3 blijft beginnen om 12.00u ivm 
 scouting van 2 spelers. Het omkleden zal in de kantine gebeuren zodat de 50+ groep geen 
 hinder heeft en ongestoord kunnen douchen.   
- In het voorjaar zijn er nog 2 toernooien die op het programma staan. Het eerste is het Open 
 team toernooi en de tweede is het toernooi dat in de regel samenvalt met de afsluiting van het 
 seizoen. 
- eerder is afgesproken dat het organiseren van toernooien door 2 personen dient te gebeuren. 
 Dit om de continuïteit te waarborgen. Niet altijd is een tweede persoon te vinden die als 
 medeorganisator het toernooi begeleid. Om dan het toernooi geen doorgang te laten vinden 
 gaat net iets te ver. Het streven blijft om met minimaal 2 personen het toernooi of evenement 
 te organiseren.   

 
    

-  Commissies 
 
Jeugdcommissie: Marcel stelt voor iedere commissie een budget vast. Met het beschikbare 
geld dienen ze hun activiteiten uit te voeren. 

 
Technische commissie: Door het vertrek van Dave als trainer op de dinsdagavond en door het 
wegvallen van het eerste herenteam (3e divisie) is de vraag of er nog behoefte bestaat aan een 
dinsdagavond training. De TC stuurt binnenkort een enquête rond om te peilen of een 
trainingsgroep op dinsdagvond gewenst is.   
 
 


