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- AVG (algemene verordening gegevensbescherming): 

Het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden is aangepast. Daar staan nu 2 vragen bij 
waarmee we toestemming willen vragen om hun gegevens te gebruiken conform onze privacy 
verklaring. Voor bestaande leden gebruiken we het toestemmingsformulier. De 
privacyverklaring is opgesteld en de geheimhoudingsverklaring is in de maak. Zodra al deze 
documenten gereed zijn worden ze voorgelegd aan het bestuur. 

Verder worden onze statuten nagekeken in hoeverre er iets vermeld staat over geheimhouding 
en privacy.  

 

- Wielerexperience 

     Er zijn nog enkele actiepunten die de Gemeente op moet lossen.  
     Verder staan een aantal evenementen op het programma waardoor het park door veel  
     belangstellenden bezocht zal worden. Met name op zaterdag 22 september is er een  
     evenement van Red Bull. Er is sprake dat het park alleen toegankelijk is door betaling van  
     entree. Aangezien er wel wordt getafeltennist zal dit vooraf goed afgestemd moeten worden.  
      
     De vlaggenmasten voor ons gebouw mogen door de gebruikers van het park gebruikt worden.  
     We gaan ervoor zorgen dat er een vlag van ODT komt te hangen. Daarnaast is dit een goede  
     gelegenheid om ook de lang geleden besproken banner te laten maken.  
 
 
     - Afspraken huren zaal/kantine 
 
    Onlangs is een vraag gesteld over het gebruik van onze kantine om daarin een  
    bijeenkomst/feestje te geven. Omdat we tot op heden hierover geen beleid hebben afgesproken  
    is het onduidelijk hoe het bestuur hierover denkt. Na discussie hierover blijkt het moeilijk om  
    algemene richtlijnen af te spreken. Wat wel duidelijk is dat voor niet leden en de  
    bijeenkomst/feest heeft geen relatie tot tafeltennis er geen toestemming is. Verder zal er ook  
    gekeken worden of betreffend lid die het verzoek doet actief binnen onze vereniging is. Een  
    voorwaarde is verder dat er altijd consumpties gebruikt worden van TTV ODT tegen de normale  
    ODT prijzen. Per verzoek beoordeelt het bestuur of onze locatie gebruikt mag worden en tegen  
    welke kosten.   
 
    Het gebruik van onze kleed- en doucheruimten (bijv bij wielerevenementen) is mogelijk. Hiervoor     
    is nog geen vast tarief voor vastgesteld. Dit is mede afhankelijk van de tijd dat deze opengesteld  
    is en het aantal personen die hiervan gebruik van gaan maken.        
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    - Niet-leden toelaten tot spelen in vakantieperiode 
 
    Een probeersel van onze voorzitter om tafeltennissers van een andere vereniging (dicht ivm  
    vakantieperiode) naar onze locatie te krijgen. Tegen betaling van € 4,00 kunnen ze dan bij TTV  
    ODT een balletje komen slaan. Er volgt een bericht op onze website.  
 

- Accommodatie  

- reparatie muur en kozijn.  

Zoals de informatie nu is zal voor de bouwvakvakantie dit in orde gemaakt zijn. Kost 1 dag 
werk.  

- schilderactiviteiten 

Eén zaterdagmiddag is er geschuurd en geverfd. Het laat zich aanzien dat er nog enkele 
zateragmiddagen voor nodig zijn voordat het beoogde resultaat is bereikt. Na de vakantie 
pakken we dit weer op.  

 

Financiële zaken   

In de maand juli incasseren we de halfjaarlijkse contributie. Verder heeft de Gemeente een 
restitutiebedrag toegezegd in verband met de energie afrekening van voorgaande jaren.  

JTC (jan tinbergen college) heeft afgelopen jaar veelvuldig gebruik gemaakt van onze 
accommodatie waar de leerlingen onder begeleiding van een trainer van ODT hebben kunnen 
tafeltennissen. JTC heeft aangegeven waarschijnlijk ook volgend schooljaar weer deze 
constructie te willen voortzetten. 

 
THOR  
- Thor heeft ons meegedeeld dat ze besloten hebben om te stoppen met het huren van onze 
zaal op de maandag- en donderdagochtend. De beide gymgroepen van Thor gaan na de 
vakantie starten in hun eigen sportzaal op Vierhoeven. De sleutels van onze zaal worden 
ingeleverd en de eigen spullen halen ze op.  
 


