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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT 
 
Maandag  17 Oktober 2016 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 
 

- Overleg met webmasters; Ronnie en Antoine geven aan geen tijd meer te kunnen 
vrijmaken voor de web activiteiten. Joost doet nu het beheer samen met Sjoerd. 

- Aanleg eigen energievoorziening: met het vertrek van Thor zitten we nog maar alleen op de 
gemeente aansluiting. Graag willen we een eigen aansluiting zodat we niet meer 
afhankelijk zijn van de tarieven die de gemeente hanteert. De gemeente heeft toegezegd 
dit te gaan regelen. Kosteloos.  

- Problematiek donderdagavond: Het openen van de zaal is opgelost. De jeugdgroep van 
18.30u is ivm te weinig belangstelling komen te vervallen. Doordat Frank nu ook een sleutel 
heeft is men niet meer afhankelijk van 1 persoon 

- Nieuwe 50+ groep: De laatste keer telde we 5 nieuwe spelers, waarvan er enkele al 
hebben aangegeven lid te willen worden. Positief resultaat. Corina schrijft nog een stukje 
voor de Bode/Gazet en eventueel voor BN De Stem. Het jubileum van de (oude) 50+ groep 
was leuk opgezet en de opkomst was erg goed. Iedereen heeft zich erg vermaakt. 
Complimenten aan Ad en Jan. 

- Verslag gezamenlijk overleg Red Band Sportpark: Er is gesproken over de toekomst van 
het park, over de energievoorziening, over onderhoud van het park en over het inzamelen 
van het vet en de opbrengsten daarvan. Een aantal acties zijn benoemd.    

- Verslag overleg bestuur-recreanten; er zijn een aantal regels afgesproken die gelden voor 
het draaien van de bardienst. Deze zullen verder door Frank en Peter onder de recreanten 
verspreid worden.  

- Aanschaf nieuwe tafels: Door een sponsorbedrag ontvangen te hebben is het nu mogelijk 
om daarvoor 4 nieuwe tafels aan te schaffen. Aan de technische commissie is gevraagd 
om op korte termijn deze te bestellen. Een aantal blauwe tafels kunnen dan opgeruimd 
worden. 

- Er is akkoord gekregen voor het verplaatsen van de fietsenrekken naar ons complex. 
Verder willen we de vlaggenmasten weg laten halen. Op één na. Ook vinden we dat de 
kast in de berging opgeruimd kan worden. Dit zijn al enkele werkzaamheden voor de 
accommodatiecommissie. 

   
- De sponsor Kanjers uitzendbureau sponsort het 2e herenteam met trainingspakken en 

tassen. Deze zijn al aangeschaft en bedrukt. Het bord is nog niet klaar maar hier moet wel 
haast mee gemaakt worden. Dick heeft nog een nieuwe sponsor geregeld: Vishandel 
Schot. Hiervan komt ook nog een bord.   

 
- Bestuurstoernooi: Door te weinig animo vanuit andere verenigingen is dit initiatief even 

geparkeerd. Misschien dat we het volgend jaar nog een keer proberen maar dan op een 
avond en niet op zondag. 
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