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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  26 juni 2017 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 
 
- Wielerexperience Red Band Sportpark 

Onlangs is er een bijeenkomst geweest waarin de stand van zaken besproken werd over de 
ontwikkelingen en tijdspad van het aan te leggen wieler terrein. Zoals het er nu naar uit ziet starten 
ze half juli 2017 met het slopen van de tribune en aangrenzende gebouwen. In de bijeenkomst is 
verteld dat men verwacht half oktober klaar te zijn met het opruimen van de gebouwen en het 
aanleggen van het wielercircuit.  

 

- Accommodatie 
  

Om te laten zien dat wij als vereniging ons gebouw aan het verduurzamen zijn en stappen hebben 
gezet om te besparen op het verbruik van energie is het idee geopperd om een bord te maken met 
daarop de drie bedrijven die hieraan hebben meegewerkt.  

Op 1 juli staat de Doe-middag gepland. Het verplaatsen van de fietsenrekken gaat voorlopig niet 
door. De Gemeente heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Deze gaan waarschijnlijk gebruikt 
worden als onderdeel van de herinrichting van het Red Band Sportpark. Wat wel op deze middag 
opgepakt moet worden is het opberghok opruimen. Alles wat we niet meer gebruiken of nodig 
hebben kan naar de stort. Net voor de start van de nieuwe competitie te weten op 9 september 
staat de volgende klusmiddag gepland. Tijdstip van 12.00u tot 16.00u. In het volgend overleg 
bespreken we de uit te voeren werkzaamheden. 

- Besproken is om het rokerskastje niet meer bij de ingang van onze accommodatie te laten 
hangen. Het voorstel is om dit bij de andere deur te hangen zodat dit een beetje uit het zicht is. De 
bedoeling is dan ook dat alle rokers of gebruik maken van de rokersruimte op de 1ste verdieping of 
bij de zijdeur gaan staan waar het rokerskastje hangt.    

 
 
- Competitiezaken/toernooien 
 
In verband met de zomervakantie zijn er aangepaste openingstijden. Op dinsdagavond is er 
gedurende de gehele periode vrij spelen voor alle leden. Voor het openen van de zaal is een 
schema gemaakt. De 50+ groep op woensdagmiddag en die op de zaterdagochtend gaan in de 
zomer ook gewoon door. Er blijkt voldoende belangstelling te bestaan. Woensdagavond blijft ook 
open zolang het openen en sluiten van de zaal is geregeld. Het nieuwe seizoen start op 28 
augustus.  
 
De info-krant die op de TV in de kantine is gepland zal in de loop van het nieuwe seizoen 
gerealiseerd worden. 
 
 
 
- Commissies: 
 Jeugdcommissie: Jeugdleden uitnodigen voor het uitje van 1 juli a.s.     
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Samenwerking met TC; TC verzorgt trainingstechnische gedeelte, JC wordt 
mee ingeschakeld bij behoud leden (kennismaking/opvang nieuwe jeugdleden/ouders, 
activiteiten voor jeugd/ouders opzetten, opzet coaching);  
bestuur, JC en TC stemmen regelmatig af met elkaar. 
 
Technische commissie: De TC heeft al veel op de rails gezet. De doelen en plannen voor 
komend seizoen zijn helder. Ook de samenwerking met de JC zal de nodige aandacht 
krijgen. Evaluatiemomenten zijn onderkend en worden ingepland. Op 11 juli worden de 
nieuwe trainingsgroepen en tijdstippen bekend gemaakt. Hieruit komt naar voren dat er een 
nieuwe avond (maandag) bij komt.  
Deze zal voornamelijk gebruikt worden om 2 jeugdgroepen training te geven. Daarnaast 
wordt door de TC gekeken naar mogelijke kandidaten die de TTC2 trainingscursus willen 
volgen.   
 
Andere commissies: Het bestuur wil erg graag nog 2 commissies opstarten. Dit zijn een 
activiteitencommissie en een PR commissie. Aankomend seizoen zal hiervoor bij de leden 
aandacht worden gevraagd. Wat deze commissies voor taken krijgen en wie (profiel) we 
hiervoor zoeken zal binnenkort bekend worden gemaakt.  
 
Het is al vaker ter sprake gekomen dat het erg handig is om te weten wat onze leden voor 
competenties hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welk beroep ze uitoefenen of welke 
studie ze hebben gevolgd. Door deze kennis kunnen we gericht onze leden benaderen met 
de vraag of ze iets voor de club kunnen betekenen. Besloten is om het 
aanmeldingsformulier voor nieuwe leden hierop aan te passen.   

 
 


