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Verslag bestuursvergadering ODT (verkort) 
 
Maandag  23 november 2015 
 
 
De volgende punten zijn besproken 
 

 DE VOG verklaringen (verklaring omtrent gedrag) van vrijwilligers (die jeugdleden 
trainen/begeleiden) zijn opgevraagd en terugontvangen. We vinden het belangrijk dat onze 
vrijwilligers betrouwbaar zijn en dat de kinderen zich bij ons veilig kunnen voelen. 

 

 Onze website loopt tegen zijn beperkingen aan. We willen steeds meer via de website 
communiceren maar met de huidige software lukt dit niet goed. Oplossing is om andere 
software aan te schaffen. Antoine en Ronny is gevraagd om een voorstel te doen voor 
andere software. 
 

 Vanaf 1-1-2016 is het verplicht om met competitiewedstrijden met plasticballen te spelen 
ipv met de bekende celluloidballen. De recreanten en de 50+ groep kunnen, als ze dit geen 
probleem vinden, nog de aanwezige voorraad celluloid ballen opmaken. 
 

 De dinsdagavondtraining kan wat strakker georganiseerd worden (op tijd zijn, helpen met 
opzetten, tijdig afmelden etc.). De woensdagtraining (18.00u tot 19.00u) loopt niet goed. Er 
zijn eigenlijk te weinig leden voor deze training. Geen nieuwe aanwas. De opkomst op de 
training op woensdag (19.00u) en op donderdag (18.30u) kan beter. 
 

 Het 1ste jeugdteam zal in de huidige samenstelling ophouden te bestaan. Rick gaat bij Irene 
in Tilburg spelen, Vicky keert terug naar The Backhands en Jelle en Paul gaan bij de 
senioren spelen. 
 

 Onze sponsor coördinator Gijs  heeft aangegeven om gezondheidsredenen te willen 
stoppen met zijn activiteiten voor onze vereniging. Het format staat en daar kan verder op 
doorgepakt worden. We gaan dus op zoek naar een vervanger van Gijs die op kan treden 
als coördinator voor de bestaande en nieuwe sponsors. 
 

 Onze tafeltennistafels zijn boekhoudkundig zo goed als afgeschreven. Een aantal zijn ook 
niet meer in een geweldige staat. Veel krassen en putjes in de bladen. Complete nieuwe 
tafels aanschaffen is een dure aangelegenheid. Daarom gaan we een offerte opvragen 
voor alleen nieuwe bladen. 
 

 De aanvraag horeca vergunning is nog niet rond. De gemeente heeft in eerste instantie 
onze aanvraag afgekeurd omdat we niet voldeden aan de eisen voor een goede  
luchtventilatie. Er is nu een extra ventilatie aangebracht die verse lucht aanvoert. 
Binnenkort horen we of de horecavergunning toegekend wordt. 
 

 De klusdag gaan we in het vervolg “opruimdag” noemen en de klussen gaan we anders 
insteken. Deze proberen we te koppelen aan personen die dan een bepaalde tijd krijgen 
om de klus uit te voeren. 
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 Het voorstel om het poetsen van de zaal/kantine en natte ruimten te splitsen is 
goedgekeurd. De vrouw van Wilco en de kleindochter van Jack en Riet willen de natte 
ruimten voor hun rekening nemen en Frans blijft zorg dragen voor de rest.  

 

 We zijn in overleg met Martijn Gommeren over energie besparende maatregelen. Er valt in 
ieder geval financieel voordeel te halen inzake de gasrekening. Dit kan echter niet eerder 
dan half 2016 omdat we tot die tijd gebonden zijn aan de Gemeente.    

 

 De financiën zien er in zijn algemeenheid goed uit en de verwachting is dat we uiteindelijk 
op nul eindigen. Dit terwijl we de jaren ervoor op dik in de min uitkwamen.  

 

 Jeugdcommissie; Om het verloop van de jeugdleden te beperken willen we ons in bijzonder 
gaan richten op het behoud van onze jeugdleden. Dit willen we onder andere bereiken door 
deze leden meer te betrekken bij verschillende activiteiten. Ook gaan we aan deze groep 
vragen wat ze zelf belangrijk vinden. Het oprichten van een jeugdraad of jeugdcommissie is 
een optie om meer door de jeugdleden zelf te laten bepalen.  

 

 Barcommissie overleg; omdat er steeds meer taken naar de leden van de barcommissie 
gaan vinden we het verstandig om periodiek eens samen rond de tafel te zitten om de gang 
van zaken en eventuele knelpunten door te spreken.  

 
 
 
 


