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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  5 september 2016 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 

-  De belangstellenden uit de 50+ groep die zich in eerste instantie hadden opgegeven voor 
de AED-cursus hebben zich teruggetrokken. Het voorstel is om op de di- wo- en do- avond 
te polsen of er uit die groepen zich nog kandidaten aanmelden. 

-  IVA certificaat: nog een grote groep leden hebben het IVA certificaat nog niet gehaald. Dit 
zijn voornamelijk recreanten en 50+ ers van de woensdagmiddag. Besloten is om nog 1 
poging te doen met een individuele benadering.  

- Trainingsgroepen: De technische commissie is begonnen met het starten van de training in 
de laatste week van de zomervakantie. Dit in tegenstelling tot andere jaren waar we altijd 
van start gingen in de eerste schoolweek. De opkomst was maar 4 personen. Marcel legt 
uit de er een budget is vastgesteld om daar de trainingen van te betalen. Door vroeger te 
beginnen is het goed mogelijk dat de trainingen ook vroeger stoppen omdat het geld op is. 
Marcel geeft dit nog door aan de TC.  

- 50+ groep: de nieuwe 50+ groep gaat zaterdag 17 september van start. Er komt binnenkort 
een bericht hierover in de Bode en in BN de Stem. Er zal zo veel mogelijk ruchtbaarheid 
aan gegeven moeten worden om dit project een kans van slagen te geven.  

-  Bardienst: Voor degene die bardienst hebben is de afspraak om tenminste tot 01.00u 
aanwezig te zijn. De rekeningen worden opgemaakt en betaald, flessen worden aangevuld 
en er wordt afgesproken wie er afsluit. Er hangt eventueel een sleutel in het sleutelkastje, 
mocht dat nodig zijn.   

- Sjors Sportief; voor wat betreft het naschoolse van Sjors Sportief ontvangen we binnenkort 
weer een mail met daarin de startdatum om ons aan te melden. Voor de binnenschoolse 
Sjors Sportief (sport clinic aanbieden op de scholen tijdens de gymlessen van de 
betreffende school) wordt aan ons gevraagd of we volgend jaar hier iets in willen doen. 
Omdat het overdag is leggen we deze vraag voor aan de technische commissie. Misschien 
zijn er mogelijkheden.  

-  Accommodatie commissie: De eerste bijeenkomst is geweest. Er zijn verschillende 
onderhoudspunten besproken, er is echter nog geen vervolg aan gegeven. Om toch het 
één en ander in gang te zetten zal het bestuur zelf concrete zaken aanleveren met de 
opdracht om die voor een bepaalde datum op te pakken.     

 
-  Enkele leden hebben gekozen om zich op te geven als algemene reserve bij een team. De 

bedoeling is dat deze spelers alleen in uiterste noodzaak aan een competitie wedstrijd 
meedoen. De vraag die zich nu voordoet is of we bij deze spelers NTTB-bijdrage in 
rekening moeten brengen. Het bestuur neemt het standpunt in dat als de speler zich zelf 
opgeeft als reserve er NTTB bijdrage betaald moet worden door deze speler. In het geval 
de wedstrijdsecretaris deze speler opgeeft (om wat voor reden dan ook) dan is er geen 
NTTB-bijdrage verschuldigd. Dan neemt de club deze voor zijn rekening.    
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- Kanjers sponsor: de trainingspakken en tassen voor het 2e herenteam zijn besteld. Ook het 

bord is in de maak. Voor wat betreft de trainingspakken en tassen zullen we moeten kijken 
of het sponsorbedrag financieel wel toereikend is. De sponsor heeft al aangegeven, indien 
nodig,  meer te betalen. 
 

- Schoonmaken van tafels: Om er voor te zorgen dat de tafels er netjes en schoon uit blijven 
zien maakt Wouter een overzicht op welke momenten en door wie de tafels schoon 
gemaakt worden. Met een paar bereidwilligen is dit een klein klusje.  
 

- Geconstateerd is dat de container die in gebruik is door de klimhal en door ons, regelmatig 
zonder slot staat. Het resultaat is dat er door iedereen rotzooi ingegooid kan worden 
waardoor deze zeer snel weer vol is. Nagegaan wordt waar het slot is en waarom die niet 
wordt gebruikt.  
 

- De vetcontainer staat nu bij de jeu de boule vereniging. We zouden graag willen weten 
waar de opbrengst nu naar toe gaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


