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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering beknopt  
 
Maandag  19 februari 2018 
 
 

- Wielerexperience Red Band Sportpark 

- officiële opening op 10 maart is in het gezamenlijk overleg met de betrokken partijen verder 
besproken. Het programma is bekend. De bedoeling is dat jeu de boule vereniging en TTV 
ODT samen zorgen voor de drankverkoop op het terrein. Hoe dit verder in te vullen en te 
organiseren wordt verder uitgewerkt. Veel is afhankelijk van de verwachte aantal bezoekers.  

Binnen onze vereniging gaan we op zoek naar de nodige vrijwilligers. 

- Algemene Leden Vergadering:  

Voor laptop en stembriefjes wordt gezorgd.  

Voor het 2e gedeelte van de ALV schatten we in dat we 4 groepjes formeren m.u.v. de 
bestuursleden die ieder een opdracht meekrijgen om deze met elkaar te bespreken. Na 20 
minuten volgt per groep de terugkoppeling. We hopen dat we hier verder mee komen.  

- Verslag breed overleg dd 5 februari 2018  

Er zijn een paar opmerkingen gemaakt die in het verslag zijn aangepast. Eén van de 
opmerkingen is dat de jeugdteams die kampioen worden of onlangs geworden zijn een blijvend 
aandenken krijgen.  

 

- Accommodatie 
  
Voor één van de banken is de constructie om deze hoog weg te hangen, zodat het zitten 
comfortabeler is, gerealiseerd. We zijn erg enthousiast hierover. Besloten is om Arno te vragen 
om voor nog 4 banken deze constructie te maken. Eerst zal er wel duidelijk moeten zijn wat 
precies de kosten hiervoor gaan worden.   

 
- Financiële zaken 
 
Het ledenaantal staat per 1 januari 2018 op 107. Hierin zitten ook de 50+ ers die per 
aanwezigheid € 3,00 betalen. Ondertussen zijn er weer enkele nieuwe leden ingeschreven 
waardoor we boven de 110 uitkomen. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.  
 
Kanjers uitzendbureau wil graag hun naam op onze TT-shirts hebben. De shirts zijn al 
uitgezocht, dit ivm het gesponsorde 2e herenteam van ons. Naar verwachting zal de insteek 
zijn om in het 2e halfjaar 2018 in de nieuwe shirts te spelen. Hoe dit financieel eruit gaat zien is 
nog niet bekend.  
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 - Competitiezaken/toernooien 
 

- Nick Broos heeft met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opgezegd. Hij gaat ook geen 
competitiewedstrijden meer spelen. Voor het tweede herenteam betekent dit dat er in een 
aantal aankomende wedstrijden invallers nodig zijn.  
- Het 5e herenteam, oorspronkelijk met 3 spelers, is door de langdurige blessure van Pim 
genoodzaakt om iedere wedstrijd met een invaller te spelen. Tot op heden is dat iedere keer 
nog gelukt.  
  
- Commissies 
 
De Jeugdcommissie en de Technische commissie zijn onlangs samengevoegd, dit omdat 
verschillende onderwerpen dezelfde raakvlakken hebben en de continuïteit hierdoor ook meer 
is gewaarborgd.  
 
Marnik is verhuisd naar Oost-Brabant en heeft daarom zijn lidmaatschap bij TTV ODT 
opgezegd. Zijn taken als trainer zijn of worden overgenomen door Dion en/of Jeroen. 
 
De jeugd- en technische commissie onderzoekt of een middelbaar scholentoernooi een kans 
van slagen heeft.  
  

 
- 50+ 
 
- De 50+ groep van woensdagmiddag zit vol. Omdat nieuwe 50+ ers nu doorverwezen worden 
naar de zaterdagochtend loopt het daar ook al aardig vol. De vraag die nu voorligt is of we een 
derde 50+ groep moeten opstarten. Nu is dit nog niet urgent maar als dit zich nog verder gaat 
ontwikkelen zal daar in de nabije toekomst zeker een optie zijn. Dit onderwerp bespreken we 
het eerstvolgende brede overleg. 


