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- Wielerexperience 

      De RedBull kampioenschappen op de pumptrack en het sponsorevenement die onlangs zijn  
      gehouden blijken groter te zijn gemaakt dan het in werkelijkheid is geweest. De grote  
      belangstelling die werd verwacht is er niet gekomen.   
 
     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.  
     De intentie is uitgesproken om op welke manier dan ook betrokken te worden bij dit evenement.  
     Dit kan zijn om als vereniging mee te lopen en/of onze accommodatie op wat voor manier dan  
     ook beschikbaar te stellen. Komende maanden zal daar meer duidelijkheid in komen. 
 
     - Sponsoring nieuwe shirts 
 
    De verwachting is dat binnen nu en een paar weken het financiële plaatje rond is. De passhirts  
    zijn al in huis zodat ieder competitie spelend lid (NTTB of recreant) zijn of haar maat op kan  
    geven. Er zal een ledenlijst komen te liggen waarop ieder lid de maat in kan vullen.  
     
 
    - JTC 
 
    Gemiddeld 2 keer per maand is JTC een paar uur in onze zaal bezig met tafeltennis. Onder   
    begeleiding van een docent van JTC en een trainer van ODT. Ook komend jaar lijkt het erop dat  
    we hiermee doorgaan. 
 
 
     Accommodatie 
 

- schilderactiviteiten 

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

 
      Financiële zaken 
 

De huidige subsidieregeling vanuit de Gemeente komt te vervallen. De gemeente ontwikkelt 
een nieuwe methode om vanaf 2020 de subsidies te verdelen. Zodra deze bekend is gaan we 
proberen om hiervoor ook in aanmerking te komen. 
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Tafeltennisvereniging ODT 

Competitiezaken en toernooien  

- de PD-wedstrijden om die in onze zaal te spelen kunnen we weer aanvragen. 

- het valt op dat we veel wedstrijden moeten verzetten.  

- beginnerstoernooi: TC organiseert en vindt plaats op 25 november, voor barbezetting wordt 
een beroep gedaan op onze leden. De bedoeling is om vanuit iedere groep, dinsdagavond- 
woensdag- donderdagavond en de zaterdaggroep 1 vrijwilliger te krijgen.    

De aankondiging van dit toernooi zal binnenkort op de NTTB agenda verschijnen. 
  
 
Commissies 
 
PR   Wesley en Johnny gaan zich inzetten om TTV ODT op internet wat meer te promoten. Dit 
kan via facebook, Instagram, e.d maar ook via bijvoorbeeld Google. Door wat euro’s te betalen 
kan ervoor gezorgd worden dat we voor een breder publiek zichtbaar worden. Hiervoor willen 
we maximaal € 50,-- beschikbaar stellen. Ook gaan ze aan de slag om onze website wat 
dynamischer te maken.  
 
Barcommissie 
Aandacht wordt gevraagd voor de barvoorraad van diverse dranken. Er staan bijvoorbeeld 6 
kratten Hoegaarden waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. De planning van 
voorraden is lastig zeker met zo’n uitgebreid assortiment.   
 
Technische commissie 
Aan de TC is gevraagd om een profielschets te maken voor het werven van een nieuwe 
trainer.  Zodra die er is sturen we die door naar de NTTB om in het nieuwsbulletin te plaatsen. 
 
De TC maakt nog een overzicht van de wervingsactiviteiten 2018/2019 met daarin onder 
andere sjors sportief, jeugdtoernooien en andere clinics. 
 
 


