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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag vergadering Bestuur en Commissies TTV ODT 
 
Maandag  14 mei 2018 
 
Aanwezig: Marcel van Dorst, Edwin van Dorst, Dick Krabbendam, Ad Voorbraak, Wouter de 
Heide, Wouter van Eekelen, Frits Knobel 
 
Afwezig met kennisgeving: Joost Schoenmakers, Corina van Eekelen, Ben Vermeulen, Jeroen 
Christianen, Peter van Dissel.  
 
 
1. Welkom en opening 

Dick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Antoine Steendijk is als 
vertegenwoordiger van de barcommissie voor dit overleg uitgenodigd. Aangezien de uitnodiging 
voor dit overleg vrij laat is verstuurd en omdat dit voor Antoine de eerste keer is begrijpen we dat 
hij er nu niet is. Het volgende overleg rekenen we erop dat hij of Ronny aanwezig zal zijn.   

 

2. Notulen en acties vorige vergadering (5 februari 2018) 

- De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 Actielijst: 

De meeste acties zijn afgewerkt of in gang gezet. Alleen de onderstaande acties blijven nog even 
als aandachtspunt op het overzicht vermeld.  

 

3. Uitkomsten uit denktank onderwerpen tijdens Algemene Leden Vergadering (ALV) 

 

1. Barbezetting (Barbezetting tijdens toernooien en andere evenementen is 

noodzakelijk. Het is niet goed om steeds op dezelfde personen terug te vallen. Hoe 

kan de barbezetting het beste en het eerlijkst worden gewaarborgd?) 

• Jaaragenda publiceren, wat heb je nodig? 

• Vanuit de barcommissie namen, maar gelet op de doelgroep 

• (misschien afkoopsysteem) 

• Competitie: eventueel teams met meer spelers inzetten 

*Bestuur zorgt voor een jaarkalender met daarbij de benodigde inzet van vrijwilligers voor 

barbezetting. De aangewezen “vrijwilligers” worden hiervoor ruim van te voren benaderd.  

 

2. PR (Hoe kunnen we een goede PR neerzetten? Hoe bereiken we het beste 
verschillende doelgroepen? Welke media moeten we daarvoor gebruiken?) 

• Pers uitnodigen om op woensdagmiddag te komen kijken bij de 50+-groep (BN De 

Stem/Bode) 

• Promotiefilmpje maken dat je kan tonen tijdens evenementen en wat je op Youtube kunt 

zetten 
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• Tafeltennisvlog voor de jeugd 

*Bestuur: hiervoor zijn al enkele personen benaderd die goed thuis zijn op het gebied van 

social media.  

 

3. Vrijwilligersbeleid (Wie beschouwen we als vrijwilliger? Hoe kunnen we hen de 
aandacht geven die ze verdienen?) 

• Iedereen die zich inzet voor de vereniging in zijn of haar vrije tijd 

• Meer opbouwende kritiek dan afzeiken!!! 

• Vrijwilligersavond met aanhang 

  

4a. Ledenopvang (Hoe vangen we nieuwe leden op in onze tafeltennisactiviteiten? Hoe 
 zorgen we dat we ze aan onze vereniging binden?) 

• Mail sturen naar leden op de speelavond om opvang te regelen voor het nieuwe lid 

• Aandacht/uitleg geven van tevoren regelen 

• Vragen hoe ze de opvang hebben ervaren via mail vanuit het bestuur 

• Informatiepakket, link website, commissies, activiteiten  

      * Bestuur: Goede aandachtspunten waarmee we al aan de slag zijn gegaan. 

 

     4b. Ledenwerving (Welke acties/activiteiten zijn er nog om meer mensen enthousiast te 
 krijgen voor het spelletje tafeltennis? 

• Oud-ledentoernooi jeugd/senioren om de 5 jaar 

• Scholen bezoeken 

• Meer sociale media benutten 

• Ouders van nieuwe jeugdleden meer betrekken/informeren 

      *Bestuur: Ook hiermee zijn we bezig en met name de Jeugd- en Technische commissie.  

 

 

4. Wielerexperience 

 - Poort: Er is een klein vluchtpoortje bij de grote poort gemaakt zodat men er altijd met de fiets uit 
kan. Enkele personen krijgen een badge zodat men de poort altijd langs buiten kan openen. 
Bijvoorbeeld bij het afgaan van ons alarm na sluitingstijd van het park. Ook zijn enkele 
telefoonnummers van ons (waaronder die van de kantine) waarmee gebeld kan worden om de 
poort te openen.  

 

 - Voor de woensdagmiddag is voor enkele leden die moeilijk ter been zijn de mogelijkheid om de 
auto op het park te parkeren. Wel duidelijk in het zicht zetten zodat de mensen van de jeu de 
boulevereniging, die de hoofdpoort bij weggaan sluiten, kunnen zien dat er nog personen met de 
auto op het park zijn.  

- Er is geconstateerd dat er regelmatig op het grote parkeerterrein gedeald wordt. Hiervoor is met 
de politie afgesproken dat deze gebeld kunnen worden.  
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5. Rondje langs de velden 

Accommodatiecommissie 

Door de eerdere storm is het raam in de bestuurskamer (1e verdieping) kapot gewaaid. Binnenkort 
zal deze worden vervangen door een kunststof kozijn met dubbelglas.  Kosten hiervoor € 2500,00. 
Ook willen we de buitengevel waar dit raam in zit schilderen. Indien realiseerbaar dan willen we 
een graffiti artiest vragen om iets passends erop te creëren.   

Op 9 juni is de eerste schildersessie gepland. Dit zal voornamelijk binnen te doen zijn. De kantine 
dient danig een opknapbeurt te krijgen. Vrijwilligers hiervoor zijn zeer welkom.  

De AC gaat ook aan de slag om de lang geleden opgestelde meerjaren onderhoudslijst up to date 
te maken.  

 

Technische- en Jeugdcommissie 

Voor de najaarscompetitie 2018 hebben we 4 jeugdteams en 9 seniorenteams bij de NTTB 
opgegeven.  

Op 30 juni staat het jeugduitje gepland. De bedoeling is om de nieuwe tennissport Padel uit te 
proberen bij Tennisvereniging Roosendaal.   

Op 16 juni staat het testevent Game11 op het programma met daarnaast nog andere 
tafeltennisactiviteiten en uiteindelijk tegen de avond de afsluiting van het seizoen met een lekker 
hapje en een drankje.   

 

Barcommissie   

De leden zijn erg te spreken over de uitbreiding van het assortiment eten en drinken. Geregeld 
staan er andere bieren op het menu en ook de snacks variëren. Aandachtspunt is om zeker in de 
minder drukke perioden ivm vakantie de hoeveelheid aanwezige drankjes in de gaten te houden. 
Jack Hoevenaars staat sinds kort weer op de woensdagmiddag achter de bar. Hij heeft gevraagd 
om de indeling van de koelkasten zo te organiseren dat hij voor de meest gangbare niet helemaal 
op zijn knieën moet. Er zal met stickers aangegeven worden waar welk drankje te vinden is. (actie 
Ad).   

 

50+ 

Eelco Ligtenberg en Jack Roosenboom van Tafeltennisvereniging de PinPongers zijn op een 
woensdagmiddag komen kijken hoe we het 50+ tafeltennis hebben opgezet. Ad en Jan de 
kartrekkers van de woensdagmiddag hebben hun ervaring gedeeld met Eelco en Jack.  

De PinPongers zijn namelijk ook van plan om in de Wouwse Plantage zoiets op te zetten. 
Aangezien onze verenigingen geografisch best uit elkaar liggen zal er van concurrentie geen 
sprake zijn.  

Er is onduidelijkheid over de ballen waarmee de 50+ ers mee moeten spelen. De oranjeballetjes 
zijn in principe voor de tafeltennisrobot. De afspraak is nu dat we 1 ster ballen (plastic) bestellen en 
dat daarmee de 50+ ers kunnen spelen. (actie Marcel) 
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Er staat nog steeds een kapotte tafel waarvan de te vervangen onderdelen maar niet afkomen. 
Binnenkort komt Game11 op bezoek waaraan we kunnen vragen of zij iets voor ons kunnen 
betekenen.  

Het tafelvoetbalspel staat in de berging. De vraag van Ad is wat de bedoeling is. Als die niet meer 
gebruikt wordt dan neemt Ad deze weer mee naar huis. Besloten is om het spel weer in de kantine 
te zetten. 

Ad oppert het idee om 1 keer per jaar een soort thema avond te organiseren. Dit kan in feite van 
alles zijn. Ad gaat iets uitwerken.    

 

Rondvraag 

- Dick heeft diverse mensen in de regio gepolst om training te komen geven en te sparren over het 
te volgen trainingsbeleid? Ook in België heeft Dick deze vraag uitgezet. Er zijn op dit moment nog 
geen concrete oplossingen voor handen.   

- Het ledenaantal staat nu op 118. Opgemerkt wordt dat er per 1-7-2018 wel een aantal (5) 
stoppen als lid van TTV ODT. 

- We zijn nog in afwachting van een teruggaaf van teveel betaalde energiekosten vanuit de 
Gemeente Roosendaal. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2500,00  

 

Volgend overleg: 

Maandag 10 september 2018     Locatie: kantine TTV ODT 

 

Actielijst  

Datum Actie Wie 

2018-02-06 Achterban vragen om vrijwilligers voor 
zaterdagmiddag (competitie jeugd) 

TC/JC  

2018-02-07 Actief trainers werven in- en extern Dick en Marcel 

2018-04-01 Koelkast stikkeren, waar staat welk drankje Ad 

2018-04-02 1ster ballen bestellen Marcel  

2018-04-03 Voorstel voor thema avond uitwerken Ad 

 


