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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  02 Mei 2016 
 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 

- Het verslag van de Algemene Ledenvergadering is met aanpassing van de datum 
goedgekeurd. Deze zal spoedig naar de leden worden verstuurd. 

 
- Herhaling AED cursus, Corina gaat de animo peilen onder de leden en de 50+groep 

 
- Inspiratiedag met diverse andere West Brabantse verenigingen heeft op 25 april 

plaatsgevonden in de kantine van onze vereniging. De bijeenkomst was een succes.  
Vanuit ODT waren Corina en Dick aanwezig. 
 

- De nieuwe accommodatiecommissie is een feit. Frans v/d Wijngaard, Edwin van Dorst en 
Antoon Nagtzaam zullen hierin plaats nemen. Er zal op korte termijn een overleg/aftrap 
plaatsvinden. 

 
- Sjors Sportief is afgerond: De deelnemers krijgen tot einde seizoen de mogelijkheid om 

gratis te trainen. Verwachting is dat er een aantal deelnemers lid worden na de 
zomervakantie. 

 
- Dick heeft met sportservicebureau overleg gehad met betrekking tot het opstarten van een 

nieuwe 50+ groep. In samenwerking met sportservicebureau zal er een nieuwe groep 
worden opgestart. Speeldag Zaterdagochtend vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 
- Technische commissie: Samenstelling Jeroen Christianen, Marnik Gommers, Wouter de 

Heide, zullen zich gaan buigen over de technische zaken. Opstart heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Commissie is nog zoekende, beleidsplan ODT zal hierbij een rol spelen. 

 
- Jeugdcommissie: Samenstelling Vader van Ties Keijzer, Ties Zelf, Wouter van Eekelen, 

vader van Jannolica Vermeulen, Vader van Celina en Celina Zelf. Aftrap zal plaatsvinden 
op 03 Mei 2016. 

 
- Concretiseren 5-jaren beleidsplan: Zodra de technische en de accommodatie commissie 

geïnstalleerd zijn wordt het beleidsplan hiermee aangevuld. Het beleidsplan is geen 
statisch document. Regelmatig passen we dit aan als daar aanleiding voor is. 

 
- Accommodatie: Diverse offertes zijn opgevraagd. Hoogste prioriteit is het isoleren van de 

zaal. Alarminstallatie zal worden hersteld. Daarna kan er verder  gekeken worden naar de 
verduurzaming. Investeringen zullen plaatsvinden als gemeente meer duidelijkheid geeft 
over de toekomst van RedBand sportpark. 
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- Financiële zaken: Besloten is dat het bedrag € 7.50 van inschrijfgeld, van nieuw lid, wordt 
uitbetaald aan een ODT lid, die een nieuw lid aandraagt. 

 
- Competitiezaken/toernooien: Er is afgesproken om alle toernooien een jaar van te voren al 

in te plannen en vast te leggen op de website agenda. 

 
- Er zal een voorstel worden gedaan met het invullen van de bardiensten op 

donderdagavond. Een en ander valt samen met hoe de nieuwe recreanten competitie vorm 
krijgt.  

    
 
 
 
 
 


