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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  3 april 2017 
 
Besproken punten 
 
 

Ingekomen stukken/te behandelen onderwerpen 

- ALV-vergadering :  

o Notulen ALV: Eén toevoeging nodig onder de rondvraag van Frank Konings. De 
opmerking over het familietoernooi dat er geen 2 ODT leden in één team mogen 
zitten terwijl ze ook nog eens geen familie van elkaar zijn. Dit is ontstaan doordat 
we op het laatst nog een afmelding ontvingen. Wordt in het vervolg beter op gelet.  

o Kasgeldprocedure: De kascommissie adviseert een aangepaste procedure van de 
verwerking van kasgeld. Het bestuur is akkoord dat de barcommissie dit verder 
oppakt en uitvoert. 

o Oude shirts: De kascommissie adviseert om de waarde van de oude shirts af te 
boeken. Deze zijn onverkoopbaar.  

o  Johnny stelt voor om iets zoeken ter vervanging van de banken die nu in de zaal 
staan. Ze zitten niet goed en tassen staan altijd in de weg. Bij opklapbare banken 
kunnen de tassen onder de banken gezet worden waardoor er meer ruimte 
overblijft. Kostenpost ongeveer tussen € 2.000,00 en € 2.500,00. Bestuur is voor het 
idee. De vraag is of we dit kunnen betalen.  

 

Accommodatie 
 
-  Het isoleren van de voorgevel is afgerond. Als 2e stap zal er, als alles naar wens verloopt,  

eind mei gestart worden met het plaatsen van de zonnepanelen.  
- Voor wat betreft de plafondisolatie is de uitgebrachte offerte niet correct. ASR bouw heeft 

geconstateerd dat de plafondplaten een risico vormen. Hoe de isolatie aangebracht moet 
worden is nog niet helemaal duidelijk.  

 - De planning van de doe-dagen wordt doorgeschoven naar het volgend overleg. Eerst is het 
van belang om duidelijk te hebben wat er op deze doe-dagen aangepakt moet worden.  

 
 
Financiële zaken 

 
-  Van enkele leden komen de verstuurde mails terug omdat het email adres niet (meer) klopt. 

Daarnaast is het zo dat er vanuit verschillende ledenbestanden mails worden verstuurd met 
als gevolg dat bij een wijziging van email het risico bestaat dat deze niet in alle bestanden 
wordt veranderd. We zullen er naar moeten streven om 1 bestand aan te houden en in 
geval van wijzigingen deze bij te werken. Marcel kijkt na of dit vanuit zijn systeem kan 
gebeuren. De voorwaarde is wel dat er meerdere personen gebruik van kunnen maken.     
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Tafeltennisvereniging ODT 

Competitiezaken/toernooien 
 
- Jeugd- en seniorencompetitie: We stellen onze zaal weer beschikbaar voor het spelen van 

PD-wedstrijden. Voor 2 x 5 teams (5 tafels) is er plaats om deze in onze zaal af te werken. 
Wouter geeft dit door aan de wedstrijdcompetitie leider.  

- Opgaven van de teams voor het najaar seizoen dienen al snel (juni) gedaan te worden. 
Daarom is het van belang om kort na afloop van de competitie duidelijk te hebben wie er 
aan de volgende competitie weer wil meedoen. Binnenkort wordt verzoek verstuurd om het  
inschrijfstrookje in te vullen.       

- Technische commissie: In het laatste overleg met de TC en het bestuur is een scenario 
afgesproken waarbij het trainen van de jeugd volledig begeleid wordt door de TC. Ben gaat 
zich puur richten op de senioren van woensdagavond.   

- Het open teamtoernooi is het eerste aankomende toernooi onder de naam Kanjers 
Uitzendbureau. Dit toernooi staat gepland voor 1e pinksterdag. De uitnodigingen zijn 
verstuurd. 

 
- Er wordt melding gemaakt dat er op donderdag nadat Thor is geweest soms het alarm er 

niet op staat. Eén keer is de deur niet afgesloten. Soms laten ze de lichten aan of vergeten 
het koffiezetapparaat uit te zetten. Kortom er zal beter op deze zaken gelet moeten worden. 

 
- Dion en Stefan hebben mogelijk interesse om de trainerscursus te volgen. Dat is een 

positieve ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


