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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  28 augustus 2017 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 

 - Wielerexperience Red Band Sportpark 

Onlangs weer een bijeenkomst geweest over de voortgang van de bouwwerkzaamheden voor het 
wielerexperience parcours. Hierin is uitgelegd dat er gepland staat om half december met alles 
klaar te zijn. De officiële opening zal ergens in maart plaatsvinden. Gedurende de werkzaamheden 
kan het zijn dat we hinder ondervinden om bij onze zaal te komen. We willen de bezoekende 
verenigingen ivm de aanstaande competitie in kennis stellen van deze mogelijke hinder.  

 

- Vrijwilligersuitje 

Er is contact geweest met jeu de boule vereniging De Bommequet en ondertussen is al een offerte 
ontvangen. Besloten is om het vrijwilligersuitje te houden op een zondag omdat de zaterdagen 
zowel aan onze kant maar ook bij de jeu de boule vereniging veelal bezet zijn.  

 

- Accommodatie 
  
Als gevolg van de hoge stookkosten is het belangrijk om de ketels na te kijken. Misschien kan er 
iets gedaan worden met de instellingen of komen we tot de conclusie dat de ketels gewoon niet 
zuinig zijn.  

De boiler die boven staat is aan vervanging toe. Besluit is genomen om een nieuwe aan te 
schaffen. Verstandig om te kijken of deze ook op zonne-energie kan draaien. Conclusie zou 
kunnen zijn dat er meerdere zonnepanelen bij geplaatst moeten worden. Kosten-Baten analyse 

De grote koeler (cocacola) gaat weg en ook de kleinere die achter de bar staat. Onder de bar 
komen drie nieuwe koelingen.  

De klusdag van 9 september gaat niet door. Er zijn op dit moment te weinig klussen die we kunnen 
oppakken.  

Het opknappen van de kantine parkeren we voorlopig. Hiervoor is eerst onderzoek nodig wat we 
zoal kunnen aanpakken en hoeveel dat gaat kosten.       

 
- Financiële zaken 

 
De aanvraag voor jeugdsubsidie is ingediend. Ook kijken we of we subsidie kunnen aanvragen 
voor de binnen- en buitenschoolactiviteiten van Sjors Sportief.  

 
 
 
 

  
- Competitiezaken/toernooien 
 
Jeugd- en seniorencompetitie: De indeling is bekend. 4 wedstrijden dienen verzet te worden.  
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Tafeltennisvereniging ODT 

Het 3e jeugdteam uitkomend in de startersklasse speelt hun thuiswedstrijden op 
zaterdagochtend om 10.00u. De reden van dit vroege en afwijkend tijdstip ligt aan het feit dat 2 
spelers ’s middags naar de scouting gaan. Er is verzuimd om dit met de zaterdagochtend 50+ 
groep te communiceren. Naar een andere oplossing wordt gezocht. 
 

-  Stijvespierentoernooi:  Er zijn al behoorlijk wat aanmeldingen binnen (23). Wouter zorgt er 
nog voor dat de aankondiging op de voorpagina van onze site terecht komt.  

 
-  Duo-cup: Op de volgende dagen wordt er in onze zaal weer de Duo-cup gespeeld. 16 

november; 11 januari en 22 maart. 
 

-  Dion en Ben V. hebben belangstelling om de trainingscursus 2 te volgen. Vooraf dienen 
goede afspraken te worden gemaakt zodat alle partijen weten waar ze aan beginnen. Voor 
de financiële consequenties zullen we een contractje opstellen. Ook voor de nu actieve 
trainers is het verstandig om dit contractueel vast te leggen. 

 
- Commissies 

 
Barcommissie: Antoine is het nieuwe lid van de barcommissie. Bij de start van het nieuwe seizoen 
bespreekt Dick de verantwoordelijkheden en legt uit wat het bestuur van de BC verwacht. Met 
name het draaien van bardienst zal komend seizoen de nodige aandacht krijgen.  
De bardienst die gedraaid wordt tijdens de Duo-cup wedstrijden dient onder de Duo-cup spelers 
van ODT geregeld te worden. 

 
Accommodatiecommissie: Op dit moment is deze commissie met 2 personen bemand. Graag 
willen we nog minimaal 1 persoon erbij hebben. Binnen de vereniging kijken we wie hiervoor 
interesse en kennis heeft. 

 
Activiteitencommissie: Deze commissie is nog niet opgericht. Het gaat hierbij onder andere om het 
organiseren van niet-tafeltennis activiteiten. Ongeveer 2x per jaar. 

 
PR-commissie: Deze commissie bestaat nu uit 2 personen die zich voornamelijk bezighouden met 
het up to date houden van onze website. Naast deze 2 zoeken we nog personen die zich bezig 
gaan houden met de communicatie naar buiten. Te denken valt hierbij aan contacten met 
sponsoren, dagbladen e.d.  
 
 
- Recreanten: Dick zal aan het begin van het seizoen alle geledingen langs gaan om iedereen 
succes te wensen en een aantal andere zaken door te nemen. Bij de recreanten vinden we het van 
belang dat de thuisspelende ODT-ers op tijd aanwezig zijn. Het mag niet zo zijn dat de 
bezoekende vereniging er eerder is dan de eigen spelers. Ook m.b.t. de bardienst zal besproken 
worden hoe dat komend seizoen geregeld moet zijn. 
Als bestuur willen we de recreanten meer betrekken bij het verenigingsgebeuren. De komende 
periode gaan we kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. 
 


