
  

 

Notulen algemene ledenvergadering 2016 
tafeltennisvereniging ODT 

 

Maandag 14 maart 2016, aanvang 20:00 uur 
kantine op het Red Band sportpark. 

 
 
Aanwezig: 21 
J.Somers, A. Voorbraak, F. Nouwens, P.v. Dissel, F. Knobel, Fr.vd Wijngaard, D. Krabbendam, J. 
Mijs, C.vd Brand, W. de Heide, R. v. Dorst, M.v.Dorst, C. v. Eekelen, E. v.Dorst, W. Klasen. F. 
Konings, C, Rops, R. Broumels, A. Theunis, J. Schoenmakers, M. Gommers    
 
Afwezig met melding: 9 
2xJ.Schoenmakers,J.Christianen, W.v. Eekelen, B. Jacobis, T. Bogers, R. Matthijssen, B. Vermeulen 
(vader van Jannolica), N. Schuit  
 

 
 

1. Opening / welkom 
Dick opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het is niet voor de eerste 
keer dat Dick een ALV bijwoont. Het is wel de eerste keer dat hij aan de andere kant van de tafel 
zit in zijn rol als voorzitter. Hij heeft er alle vertrouwen in.  
Aan de voorliggende agenda worden geen wijzigingen of aanvullingen aangebracht.  
 
 
2. Vaststellen / goedkeuren notulen ALV 16 maart 2015  
Naar aanleiding van de notulen worden nog enkele vragen gesteld.  
Punt 14:  Bij de rondvraag wordt gevraagd naar de mogelijkheden van bewegingssensoren. Hier 
is wel iets over te melden en komt terug onder punt 12. 
Punt 6: Accommodatie: Op de vraag hoe het ervoor staat met de opstallen van THOR is het 
antwoord dat we dat niet weten. Naar horen zeggen is de Gemeente bezig met het bekijken en 
uitwerken van een toekomstplan van het park. De bedoeling is om rond de zomer hier iets meer 
over te kunnen zeggen.  
Barprijskaartjes: De bedoeling is nog steeds om kaartjes te maken met de barprijzen erop. Is nog 
een actie die we binnenkort gaan oppakken.  
  
Dick bedankt Frits voor het maken van de notulen. 
 
3. Vaststellen / goedkeuren verslag 2015 secretaris 
Er wordt kort nog even stilgestaan bij de diverse activiteiten waarmee het bestuur in 2015 zich 
heeft bezig gehouden. Met name het meer profileren van onze vereniging in de regio is van groot 
belang. Dit heeft positieve invloed op het binnen halen van sponsors, maar ook de aanwas van 
nieuwe leden zal daarvan een gevolg zijn. Zeker met het oog op het dalende aantal jeugdleden 
vorig jaar is het een must om in deze doelgroep meer energie te stoppen. Dit deden we al met het 
organiseren van het beginnerstoernooi en het kindertafeltennisfeest. Nu dit jaar hebben we ons 
aangemeld om mee te doen met Sjors Sportief, waarbij basisschoolleerlingen zich voor diverse 
sporten op kunnen geven. Op een viertal dagen/avonden kunnen deze kinderen gratis kennis  
maken met de door hun uitgekozen sporten.  
Het vertrek van jeugdleden heeft diverse oorzaken. Daar kunnen we als vereniging niet erg veel 
aan doen als alleen het tafeltennis zo leuk en uitdagend mogelijk te maken. 
 
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
     
 



4. Vaststellen / goedkeuren verslag 2015 wedstrijdsecretaris  
Het verslag van Wouter wordt goedgekeurd. In het verslag worden de prestaties van de jeugd- en 
seniorencompetitie uitgebreid beschreven. Ook de diverse gespeelde toernooien zijn voorzien van 
commentaar en de behaalde resultaten zijn vermeld. Ook de recreantencompetitie is in het 
verslag niet vergeten.  
 
Er is gevraagd waarom de jeugd zo snel bij de senioren zijn gaan spelen terwijl ze zeker nog een 
jaar (2 competitiehelften) bij de jeugd uit konden komen. De reden is voor ieder jeugdlid anders. 
De een zit met werk op de zaterdagmiddag, de ander heeft een verminderde motivatie omdat ze 
in de landelijke klasse niet verder kunnen. Weer een ander denkt dat het op de vrijdagavond 
spelen gezelliger is. Kortom allemaal legitieme redenen waarmee we als bestuur niet zo veel 
kunnen.  

 
 
5. Vaststellen / goedkeuren verslag 2015 bestuurslid technische zaken en 

accommodatiezaken. 
Het verslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 
 
 
6. Vaststellen / goedkeuren verslag penningmeester balans / exploitatierekening 2014  
Goedgekeurd door kascommissie, zie ook bij punt 7 de aanbevelingen die door de kascommissie 
zijn gedaan. Marcel geeft een toelichting op de Balans 2015 en de exploitatierekening. Door de 
vergadering worden nog enkele vragen gesteld die door Marcel beantwoord zijn. 
 
  
7. Verslag kascommissie 
De kascommissie doet de volgende aanbevelingen: 

a. probeer sponsors en huurders bij tafeltennis vrije uren aan de vereniging te binden, deze 
opbrengsten zijn hard nodig om investeringen en kosten op te vangen. 

b. Probeer meer leden te werven en probeer deze goed op te vangen. Houdt hierin ook de 
activiteiten voor behoud van leden goed in de gaten. Een goede structuur en stabiele 
basis van de vereniging is hiervoor een vereiste en vrijwilligers  kunnen hierbij niet 
ontbreken. 

 
De kascommissie stelt verder dat het dit jaar met de baropbrengsten beter is gegaan. De 
opbrengsten uit de verhuur van onze zaal en de sponsoropbrengsten zijn in 2015 stabiel 
gebleven. Ook de contributie opbrengsten zijn ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven.  
De commissie adviseert de leden en de algemene ledenvergadering de penningmeester en 
daarmee het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.  

 
8. Decharge penningmeester en bestuur over gevoerde beleid 2015 
De ALV gaat akkoord met het dechargeren van het bestuur over het gevoerde beleid over het 
financiële jaar 2015. 
 
9. Verkiezing en (her-)benoeming kascommissie 
De maximale zittingstermijn van Jeroen Christianen is verstreken en treedt hierbij af. Nico Schuit 
(niet aanwezig op de vergadering) heeft op verzoek van het bestuur erin toegestemd om zitting te 
nemen in de kascommissie. Hiermee is deze weer voltallig en bestaat naast Nico uit Rob 
Broumels en Johnny Mijs.      
 
 
10. Verkiezing en (her-)benoeming bestuursleden 
In de uitnodiging van deze  Algemene Ledenvergadering is al aangekondigd dat Frans te kennen 
heeft gegeven te willen stoppen als bestuurslid van TTV ODT. In de uitnodiging hebben we onze 
leden gevraagd om kandidaten die de plaats van Frans in het bestuur willen innemen. We zijn erg 
verheugd dat zich een kandidaat heeft gemeld. Dit is Corina van Eekelen. Ze is ter plekke tijdens 
de ALV benoemd als nieuw bestuurslid. 

 
De termijn van Wouter en Frits is ook verstreken maar zijn herkiesbaar. Aangezien er geen 
tegenkandidaten zijn worden ze voor weer een periode van 3 jaar benoemd. 



 
11. Vaststellen / goedkeuring begroting 2015 
De begroting voor 2016 komt exclusief de aflossing van € 6000,- uit op € 0,-. Door het wegvallen 
van de ecotaks subsidie en op enkele vlakken de verwachting dat de kosten iets zullen stijgen valt 
dit dus lager uit. De aannames in de begroting zijn volgens de kascommissie reëel. De begroting 
wordt door de vergadering goedgekeurd.   
 
12. Samenvatting beleidsplan  
Het bestuur heeft het nieuwe beleidsplan bijna op orde. Om de leden een indruk te geven welke 
onderwerpen in het beleidsplan voorkomen is er een samenvatting van het beleidsplan gemaakt 
en heeft ieder lid dit toegestuurd gekregen.   
 
Bestuur en Commissies  
Het bestuur is van plan om een aantal commissies (her) op te richten. Uiteindelijk willen we de 
volgende commissies operationeel hebben:   
- Technische commissie  coördinatie van trainingen, competitie en toernooien  kartrekkers 

Jeroen Christianen en Wouter de Heide 
- Jeugdcommissie  weerklank geven aan ideeën onder de jeugd, (mee)organiseren van  

activiteiten voor de jeugd   kartrekker Joost Schoenmakers   
- PR/Sponsoring  Joost heeft aangegeven om zich voor het PR onderdeel in te willen zetten,  
- Barcommissie deze is al een aantal jaar actief 
- Accommodatie commissie deze is tot op heden een eenmansfractie, Frans heeft zich 

hiervoor altijd ingespannen    
 

Leden 
Omdat in het beleidsplan staat dat we actief aan de slag gaan met het werven van (jeugd)leden 
wordt gevraagd of er al in die richting concrete plannen zijn. Er wordt geopperd om in dat kader 
basisscholen actief te benaderen. We doen op dit moment al mee aan het programma Sjors 
Sportief, dit is van toepassing op de basisscholen en uiteraard ons jaarlijks Kindertafeltennisfeest. 
Ook bij deze worden de basisscholen in onze Gemeente aangeschreven. Wat hiervan als nieuw 
lid overblijft is echter minimaal. Ook hebben we de kennismakingstermijn van gratis 3 keer 
meespelen verlengd naar 2 maanden. 
 
Accommodatie 
Er is een energiescan door een extern bureau uitgevoerd waaruit adviezen zijn voortgekomen mbt 
duurzaamheid, energievoorziening inclusief een financiële onderbouwing. Deze adviezen komen 
terug in het onderhoudsplan. Gezien de veelheid aan taken en de staat van het gebouw hebben 
we een accommodatiecommissie nodig met zeker 3 personen erin.  
 
Alcoholbeleid  
De horecavergunning is bijna toegekend. Aan alle voorwaarden is inmiddels voldaan en we 
verwachten binnen 1 a 2 weken hiervan een schriftelijke bevestiging.  
Na een korte discussie besluit het bestuur om de alcoholvrije zaterdagmiddag bij jeugdwedstrijden 
te handhaven.  
 
Veilig sportklimaat   
ODT zet zich in om een veilige vereniging te zijn voor haar leden. We doen ook mee aan het door 
NOC-NSF gestarte programma “naar een veiliger sportklimaat”. Van alle bestuursleden, trainers 
en vrijwilligers die jeugdleden begeleiden is een VOG-verklaring (Verklaring omtrent gedrag) 
opgevraagd en ontvangen.   
    
13. Rondvraag 

 
Ad Voorbraak: 
Ad deelt mee dat het 15 jarig bestaan van de 50+ middag op gepaste wijze gevierd gaat 
worden op de woensdag in de 3e week van september.  
Volgens Ad dienen van de AED onderhand de batterijen te worden vervangen. Daarnaast 
deelt Dick mee dat er ook een herhalingscursus gepland gaat worden. Actie is uitgezet.    
Ad vraagt om een nieuwe ledenlijst, hij wil de gegevens van de 50+ groep checken. Wordt 
geregeld.  



         
Joost  Schoenmakers 
Joost vraagt of de datum van het teamtoernooi al bekend is. Deze wordt zo spoedig mogelijk 
via onze site bekend gemaakt. 
 
Joost geeft aan dat de meeste telborden al weer aan vervanging toe zijn. Het bestuur gaat na 
welke telborden het best aangeschaft kunnen worden zodat deze ook wat langer mee gaan.   
 
   

14. Sluiting 
Dick bedankt Frans voor zijn bestuurslidmaatschap van 15 jaar en haalt een aantal feiten aan die 
Frans kenmerken in zijn loyaliteit en betrokkenheid aan onze vereniging. We hopen dat we nog 
jaren gebruik mogen maken van Frans zijn expertise als het gaat om de kennis over ons gebouw 
en zijn technische vaardigheden. Ook richting Gemeente zullen we hem nog regelmatig om hulp 
vragen. Frans bedankt!!   
Verder bedankt Dick de aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng en sluit de vergadering af 
en trekt uit hoofde van zijn functie aan de bel en bied namens de vereniging iedereen een drankje 
aan. 

 
 


