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Wielerexperience (samenloop voor hoop) 

     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. Tijdens het breed overleg van 10 december a.s.      
     bespreken we in welke vorm we hieraan mee willen doen.   
 
    
    Binnenkort is er weer een gebruikersoverleg. Er worden enkele punten genoemd die hierin  
    besproken moeten worden.  
    * Verlichting pumptrack. ’s Avonds tijdens slecht weer brand het licht volop terwijl er niemand op  
    de pumptrack aanwezig is.  
    * Er staat nog geen zout gereed om bij glad weer op de helling te strooien. De vraag is ook wie 
    er gaat strooien als het nodig is. 
    * Er is een sluiproute ontstaan die mogelijk tot gevaar kan leiden.  
   
    
     Sponsoring nieuwe shirts 
 
    De shirts kunnen worden besteld. Eerst dienen we de juiste maten helder te krijgen. Hiervoor  
    zijn passhirts bij ODT aanwezig. Op de ledenlijst dient dan achter de betreffende naam de maat  
    ingevuld te worden. De mogelijkheid om een tweede shirt aan te schaffen kan tegen betaling  
    van € 15,00. Ook zijn er sportbroeken aanwezig om te passen. De prijs voor een sportbroek is  
    nog niet bekend.  
    Voor eind 2018 willen we de shirts besteld hebben zodat we met de start van het volgende 
    seizoen in de nieuwe shirts kunnen spelen.   
     
    Veilig sportklimaat 
 
   Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook  
   als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter,  
   vrijwilliger of bijvoorbeeld scheidsrechter is. Tafeltennis wil je altijd kunnen beoefenen in een   
   leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. Uitgangspunt is dat  
   iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en daar ook op mag worden aangesproken.  
 
   In het breed overleg van 10 december a.s. bespreken we dit punt met de bedoeling om een start  
   te maken met als doel een uitgewerkt actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”. Ook in de  
   Algemene Ledenvergadering is dit een punt van bespreking. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

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 

     Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021  
    
     Gemeente Roosendaal dient iedere 4 jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te     
     stellen. Dit is bepaald in de Drank- en Horecawet. Het huidige plan liep tot en met 2017 en  
     daarom is er nu een vervolg op gekomen die loopt van 2018 tot 2021. Dit plan gaat door op de  
     lijn van het vorige plan. 
 
     In het verlengde van dit plan is er nog gesproken over of we wel alert genoeg zijn op het  
     alcoholgebruik in onze kantine. Bijvoorbeeld de leeftijdsgrens van 18 jaar. Of is het wel  
     verantwoord om iemand te laten vertrekken die teveel heeft gedronken om met de auto terug te  
     rijden. 
 
   

 
      Financiële zaken 
 

Marcel heeft verschillende mogelijkheden onderzocht om pinbetaling te realiseren bij TTV 
ODT. De kosten kunnen per mogelijkheid erg variëren. Een beslissing voor een bepaalde 
toepassing is nog niet genomen. 

    

Competitiezaken en toernooien 

- Het beginnerstoernooi is weer een groot succes geworden. Met een deelname van 38 
beginnende jeugdspelers is dit toernooi goed bezet. Spelers van veel verschillende clubs 
deden mee.  

- Op 16 december vindt het familietoernooi plaats. Vrijwilligers voor het draaien van de bar zijn 
erg welkom. 

 
Accommodatiecommissie 
In een van de volgende jaren zullen de verwarmingsketels vervangen moeten worden. We zijn 
nu al bezig om onderzoek te doen wat voor TTV ODT de beste opties zijn. Zodra duidelijk is 
wat de kosten hiervan zijn dient dit in de ALV besproken te worden.  
Het verplaatsen van de schakelaar om de verlichting in de zaal in de kantine aan en uit te doen 
gaat naar verwachting € 750,00 kosten.  
 
Muurschildering wordt in gebruikersoverleg Wielerexperience meegenomen. 

 
 
 
 


