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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  27 Augustus 2018 
 

 

AVG (algemene verordening gegevensbescherming): 

De volgende formulieren zijn goedgekeurd:  

- Het aangepaste aanmeldingsformulier voor nieuwe leden.  

- Privacy verklaring (komt op onze website) 

- Toestemmings formulier (dient door alle bestaande leden ingevuld te worden) 

- Geheimhoudingsformulier ( voor bestuurs- en commissieleden)  

De komende weken zetten we de formulieren uit aan onze leden met de bedoeling om ze allemaal 
weer ingevuld en ondertekend terug te krijgen. 

  

Wielerexperience 

Op zaterdag 22 september zal de voorronde van de Red Bull wereldkampioenschap  
plaatsvinden op de pumptrack van de wielerexperience. Het programma zal aanvangen om  
09.00u en eindigen om 17.30u. Op deze dag wordt er zoals het er nu uitziet gewoon  
getafeltennist.  
’s Morgens door de 50+ groep en ’s middags door de jeugd. Aan ons de vraag of we toilet- en  
douchegelegenheid kunnen aanbieden. We gaan proberen om de jeugdwedstrijden om te  
draaien. Dus de thuiswedstrijden eerst uit spelen. Hierdoor zijn de kleed- en doucheruimten  
’s middags beschikbaar. Ook op vrijdag 28 september is er iets te doen op het park namelijk  
een fietsdag Metec-TKH, van 09.30u tot 21.00u. Ook hiervoor is de vraag om kleedruimte incl  
douches. We wachten even af hoe concreet deze vragen gaan worden. We zijn wel bereid onze  
ruimte ter beschikking te stellen tegen een redelijke vergoeding mits we zelf hierdoor niet in de  
knel komen.    
     
Het ter beschikking stellen van de kantine aan evenementen die niets met tafeltennis te maken  
hebben ligt bij de gemeente gevoelig ivm concurrentie ten opzichte van de horeca 
gelegenheden. In het convenant dat door ons met de gemeente is ondertekend wordt hier  
melding van gemaakt. 
 
 
Sponsoring nieuwe shirts 
 
Het nieuwe shirt is uitgekozen. De sponsors die erop komen zijn Kanjers uitzendbureau en  
REMAX (Johnny Mijs). Voor het financiële plaatje zijn we nog in onderhandeling met beide  
partijen. Op korte termijn zijn de passhirts in huis zodat ieder lid zijn of haar maat op kan geven.  
Er zal een ledenlijst komen te liggen waarop ieder lid de maat in kan vullen. Ook bestaat de  
mogelijkheid om een bijpassende broek te bestellen. Deze laatste geheel op eigen kosten.  
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Tafeltennisvereniging ODT 

AH sportactie 
 
Van 17 t/m 30 september ontvangen klanten in alle AH winkels bij elke keer boodschappen doen  
een sportvoucher. Deze voucher is twee keer gratis sporten waard en kan tot 25 november bij de  
deelnemende sportclubs verzilverd worden via www.ahsportactie.nl.  
De bedoeling is dat we onze vereniging hiervoor aanmelden. 
 
 
Accommodatie  
    
- schilderactiviteiten 

Eén zaterdagmiddag is er geschuurd en geverfd. Het laat zich aanzien dat er nog enkele    
zaterdag middagen voor nodig zijn voordat het beoogde resultaat is bereikt. De 
accommodatiecommissie pakt dit verder op.   

 
Financiële zaken 
 
JTC (jan tinbergen college) heeft afgelopen jaar veelvuldig gebruik gemaakt van onze 
accommodatie waar de leerlingen onder begeleiding van een trainer van ODT hebben kunnen 
tafeltennissen. Ook komend schooljaar krijgt dit een vervolg.   

Voor wat betreft de elektra kosten is verdere besparing mogelijk door de verlichting in de speelzaal 
vanuit de kantine uit te kunnen zetten. Dit is al jaren geleden de bedoeling geweest maar is er nog 
niet van gekomen. Deze actie ligt nu bij de accommodatiecommissie. 

 

Competitiezaken en toernooien 

- De aanvangstijd van de thuiswedstrijden van de 3 teams jeugd is voor de teams 1 en 2 13.00u en 
voor team 3 12.30u. Dit is niet wenselijk en nu is besloten om vanaf volgende competitiehelft alle 
jeugdteams om 12.30u te laten beginnen.    

      - Het stijvespierentoernooi wordt georganiseerd door Joost dit door de afwezigheid van Wouter. 
 

 
Rondvraag    

 
- Aandacht wordt gevraagd om nieuwe leden die competitie spelen ook de IVAR te laten 
maken. 
- Besproken is om de kapstok om te wisselen met het prikbord in de hal. Het prikbord wordt  in  
ieder geval vervangen door een whiteboard.   
- Er is een brief van Enexis ontvangen om onze meters te controleren. Wouter van E die  
onlangs bij Enexis is gaan werken neemt deze actie op zich.  

 
 

Datum volgende vergadering 
 
Maandag 22 oktober 2018 aanvang 19.30u   
ODT accommodatie Red Band sportpark 

http://www.ahsportactie.nl/

