
 
 
 

 
 
 

Adres accommodatie E-mail: info@ttv-odt.nl Correspondentieadres 
Red Band Sportpark Internet: www.ttv-odt.nl TTV ODT 
Buijenstraat 14 KvK: 20100907 Citroenberg 227 
4705 RD Roosendaal Bank:  4707 DB  Roosendaal 
Telefoon: 0165-397091 NL72INGB0006890574 

Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  20 November 2017 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 
 

- De mogelijkheid om via telebankieren de barrekening te betalen blijkt toch te omslachtig. Ook 
controle technisch is het niet waterdicht. Marcel onderzoekt of er nog andere mogelijkheden zijn.    

 

- Wielerexperience Red Band Sportpark 

In het laatste overleg zijn de volgende punten besproken: 

- Invalidenparkeerplaats: op de locatie van de voormalige tribune zullen een aantal 
invalidenparkeerplaatsen gerealiseerd worden. 

- om te voorkomen dat we vanuit onze tafeltenniszaal over de wielerbaan naar bijv de 
parkeerplaats moeten lopen zal er een soort viaduct over de baan gemaakt worden. 

- hoofdpoort gaat dicht en de poort van de parkeerplaats gaat elektronisch op bepaalde tijd 
open en ’s avonds weer dicht.  

- onderhoud van het park ligt in handen van de gemeente 

- we hebben gevraagd om fietsenrekken 

- verlichting: er is baanverlichting en loopverlichting, deze gaan centraal aan en uit 

- sanitair heeft de aandacht, ook is sprake van de komst van een wielerzaak 

- bij glad weer wordt er gestrooid   

- officiële opening staat gepland op 2 maart en op 3 maart een open dag 

- Sportkermis 

Donderdag 4 januari een soort van Roosendaals treffen maar dan indoor. Afhankelijk van 
de ons toebedeelde ruimte plaatsen we 1 of meerdere tafels. Het programma is in de maak 
waarbij we ons richten op de jeugd en 50+. 

- Algemene Leden Vergadering:  

Deze wordt gehouden op maandag 12 maart 2018 om 20.00u. De bedoeling is om deze 
een iets andere invulling te geven. Omdat we onderwerpen willen bespreken waar iedere 
doelgroep mee te maken heeft is het van groot belang dat er ook uit alle geledingen leden 
aanwezig zijn.  

- Barbezetting:  

Tijdens evenementen/toernooien streven we naar een voldoende barbezetting. Om te 
voorkomen dat we oneindig veel leden moeten benaderen om de bezetting rond te krijgen 
is een andere systematiek gecreëerd. Het uitgangspunt is dat iedereen geacht wordt om 
iets voor de club vrijwillig te doen. Om een vereniging draaiende te houden is dit van 
essentieel belang. Daarom is besloten om leden te benaderen om op en bepaalde datum 
bardienst te draaien.  
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Mocht dit bij het betreffende lid niet uitkomen dan zal deze zelf een vervanger moeten 
zoeken. Deze systematiek willen we vasthouden tot de ALV-vergadering. In deze 
vergadering bespreken we de werkbaarheid ervan. 

 
- Jeugd- en seniorencompetitie 2e helft  
   

Wouter benadrukt dat er weer snel (voor 8 december) de teams voor de nieuwe competitie 
opgegeven moeten worden. De brief voor opgave voor de competitie, 1ste helft 2018, sturen 
we deze week naar onze leden. 

 
- Communicatie   
 

“Het verbeteren van de communicatie” is niet alleen een onderwerp dat door het bestuur 
van een antwoord moet worden voorzien. Dit gaat de hele vereniging aan. Daarom vinden 
wij dat we hierover met alle groepen in gesprek moeten. Een idee is om dit tijdens de 
komende ALV  vergadering als te bespreken punt op te voeren.   
 
Als eerste initiatief om de communicatie te verbeteren is het opstarten van een periodiek 
overleg (4x per jaar) met bestuur en afgevaardigden van de diverse commissies en 
vertegenwoordigers van recreanten en beide 50+ groepen. Het eerste overleg is gepland 
op maandag 18 december om 20.00uur.  

   
 

- Commissies 
 

Jeugdcommissie: Eén van de taken van deze commissie is om te proberen om de ouders 
van onze jeugdleden meer te betrekken bij onze vereniging. Hoe dit vorm te geven is een 
taak die we in 2018 graag van de jeugdcommissie willen zien.    

 
Technische commissie: Na het seizoen vindt de evaluatie plaats van de trainers die het 
afgelopen seizoen actief zijn geweest. Jeroen evalueert met de trainers en stelt een 
evaluatierapport op. Ook gaat deze commissie binnenkort aan de slag met het formeren 
van de nieuwe competitieteams. 
 
Barcommissie: Van Wilco hebben we bericht ontvangen dat hij per 1 januari aanstaande 
stopt met lid te zijn van de barcommissie. De consequentie hiervan is dat er nog 2 leden 
overblijven. Voor even is dit voldoende maar wenselijk is om een nieuw commissielid erbij 
te krijgen.    

 
 

 
 


