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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  29 mei 2017 
 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 
- NTTB ALV van 22 mei 2017:  

Verenigingen die in een competitie helft, boetes hebben gekregen van € 5,00 of minder, worden 
kwijtgescholden.   

Er is besloten om in het voorjaar 2018 te starten met een pilot “duo competitie”. Dit zijn teams van 
2 spelers of 3 spelers die in totaal 5 wedstrijden spelen. Dat zal de speeltijd met de helft 
verminderen. Deze proef zal alleen van toepassing zijn voor de startersklasse.  

De bondsraad van de NTTB gaat terug naar een verenigingsstructuur met één betalende kracht. 
Dit betekent dat verenigingen hiervoor een bestuurslid kunnen leveren. Dick is gevraagd om hierin 
zitting te nemen. Dick geeft aan hier niets voor te voelen en het ook niet gaat doen.   

 

- Mededelingen: 

 Informatie-maand aangepast sporten: Dick licht toe dat op 25 juni de Para games Breda 
plaatsvinden. Voor het onderdeel Rolstoeltafeltennis vragen ze nog vrijwilligers om deze dag goed 
te laten verlopen. De flyer hiervoor sturen we door naar al onze leden.  

Het bestuur is van mening dat het thema aangepast sporten niet een onderwerp is dat door ons 
actief zal worden opgepakt. We hebben onvoldoende capaciteit aan vrijwilligers/trainers dan wel 
de financiële middelen om dit op te tuigen. We willen wel meedenken en eventueel onze zaal ter 
beschikking stellen. Hoe het onderwerp “aangepast sporten” in onze regio leeft is een item dat we 
wel blijven volgen.   

 

- Accommodatie 
 
Zoals nu bekend is vindt in de week van 24 juni tot en met 8 juli de plafondisolatie plaats. Besloten 
is om in die week de zaal voor alle activiteiten te sluiten. Zodra dit definitief is dienen alle 
betrokkenen hierover geïnformeerd te worden.   
Na de plafondisolatie starten we met het aanbrengen van de zonnepanelen. Vermoedelijke datum 
hiervoor 10 juli.   
 
Op  1 juli staat een Doe-middag gepland. De bedoeling is dat de fietsenrekken verplaatst worden, 
het opruimen van het berghok achterin de zaal, aanbrengen buitendeurhaakje en eventueel 
andere klusjes. Voor een tweede Doe-dag waarbij we de kantine willen moderniseren is het eerst 
van belang om te weten hoe we dit willen hebben. Willen we iets aanpassen aan de inrichting, 
kleurstelling, verlichting e.d. dat zijn vragen die we onze leden willen voorleggen.  
 
Het schoonmaken van de vloer in de sportzaal staat gepland voor eind augustus/ begin 
september.  
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- Financiële zaken 

 
Consumpties tijdens bardienst: Er is onduidelijkheid over de gratis consumpties die 
bardienstdienstmedewerkers krijgen. Na discussie is het volgende besloten. 

 - bardienst tijdens competitiewedstrijden: de consumpties zijn niet gratis. 
 - bardienst tijdens evenementen: consumpties gratis ter waarde van ongeveer € 5,00 
 - in beide hierboven genoemde situaties geldt:  geen alcohol tijdens de bardienst, met 

uitzondering na de gespeelde wedstrijden. 
 

Vrijwilligers: Het bestuur is erg blij met de inzet van de vele vrijwilligers die de club rijk is. Om 
hiervoor iets terug te doen is het plan om in het najaar weer iets voor deze groep leden te 
organiseren.  

  
 
- Jeugd- en seniorencompetitie:  
 
De teamindeling voor de volgende competitie helft leverde weinig tot geen problemen op. Ten 
opzichte van afgelopen competitie is er voor wat betreft teamsamenstelling weinig veranderd. Er 
zijn nu 3 jeugdteams en 10 herenteams opgegeven.  

 
De aanvangstijd van de thuiswedstrijden van het eerste herenteam zal weer gelijk zijn aan die van 
de thuisspelende jeugdteams. Dus vroeg in de middag.   

  
Jeugdcommissie: Het teamuitje staat gepland voor 1 juli a.s. Wat de activiteit gaat worden is nog 
niet bekend.     

 
De TC heeft een toekomstvisie doorgestuurd. Het bestuur is hierover positief gestemd en wil graag 
met de TC hierover verder van gedachten wisselen. Een datum hiervoor wordt binnenkort 
vastgesteld. Verder vindt het bestuur het belangrijk om periodiek met de TC en JC in overleg te 
gaan.    
 
Toernooien/evenementen: Het open team toernooi zal gespeeld worden met 15 teams. Iets minder 
dan de afgelopen jaren.  
 
 
- Overig:  
 
Normaal gesproken blijft in de vakantiemaanden juli en augustus alleen de dinsdagavond open 
voor spelers die nog een balletje willen slaan. Het blijkt dat ook de 50+ groep van 
woensdagmiddag en zaterdagochtend gedurende deze maanden graag willen doorgaan. Ook de 
groep van woensdagavond wil door blijven tafeltennissen. Het openen en sluiten van de zaal wordt 
onderling geregeld. Corina is hiervoor aanspreekpunt. 

 
Voor de commissies bar, sponsor en pr, accommodatie, technische commissie zoeken we nog 
nieuwe mensen. Op onze site zal een oproep worden geplaatst. 
  

 
 


