
  

 

Notulen algemene ledenvergadering 2018 
tafeltennisvereniging ODT 

 

Maandag 12 maart 2018, aanvang 20:00 uur 
kantine op het Red Band sportpark. 

 
 

Aanwezig: 21 
J.Somers, A. Voorbraak, P.v. Dissel, F. Knobel, D. Krabbendam, J. Mijs, W. de Heide, R. v. Dorst, 
M.v.Dorst, C. v. Eekelen, E. v.Dorst, W. Klasen, D.  Meesters, N. Schuit, A. Roverts, W. van 
Eekelen, R. Matthijssen, P. Godschalk, R. Hoekstra, J. Hoevenaars, A. Steendijk 

 
Afwezig met melding: 10 
J. Christianen, V. Rijsdijk, F. vd Wijngaard, B. Vermeulen, J. Schoenmakers, C.vd Brand, P. v. 
Delft, W. Wilbrink, R. Broumels, L. Notenboom 

 

 
 

1. Opening / welkom 
 

Dick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij stelt vast dat er 21 leden 
aanwezig zijn en 10 leden hebben zich afgemeld. Al met al een redelijk resultaat. Dick legt uit wat 
de bedoeling is van deze avond. Het eerste gedeelte bestaat uit een aantal agendapunten die 
noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het functioneren van het bestuur. Met name de 
financiële verantwoording is een belangrijk onderwerp. Nadat het eerste formele gedeelte is 
afgerond willen we overgaan naar het 2e gedeelte waarin we een aantal onderwerpen ter 
discussie aan de leden voorleggen. In groepjes zullen de onderwerpen besproken worden met 
daaropvolgend een terugkoppeling ervan.    
  
Aan de voorliggende agenda worden geen wijzigingen of aanvullingen aangebracht.  
 
 
2. Vaststellen / goedkeuren notulen ALV 20 maart 2017 

  
Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 20 maart 2017 wordt door de vergadering 
goedgekeurd.   
 
Verder worden hierover geen opmerkingen gemaakt.  
 
     
3. Vaststellen / goedkeuren verslag 2017 wedstrijdsecretaris 

  
Het verslag van Wouter wordt goedgekeurd. In het verslag worden de prestaties van de jeugd- en 
seniorencompetitie uitgebreid beschreven. Ook de diverse gespeelde toernooien zijn voorzien van 
commentaar en de behaalde resultaten zijn vermeld. Ook de recreantencompetitie is in het 
verslag niet vergeten.  
 
Aangezien er verder geen vragen of opmerkingen zijn wordt het verslag door de vergadering 
goedgekeurd. 
 
 
 
 
 



4. Vaststellen/goedkeuren verslag 2017 Jeugdcommissie, Technische commissie, 
Accommodatiecommissie, barcommissie. 

 
Vanaf 2018 zijn de jeugdcommissie en de technische commissie samengevoegd. Dit ivm een 
aantal overlappende activiteiten. Hierdoor is ook de continuïteit gewaarborgd.   
 
In het verslag van de accommodatiecommissie ontbreekt de naam van het commissielid A. 
Nagtzaam.  
 
Per 1 jan 2018 is Wilco gestopt als barcommissielid. Ook Edwin stopt met ingang van 1 maart 
2018. Dit houdt in dat alleen Antoine nog als commissielid overblijft. Ronnie heeft zich kandidaat 
gesteld om Antoine hierbij te gaan ondersteunen. Roy staat als reserve op de lijst. De voorzitter 
dankt Wilco en Edwin voor hun jarenlange inzet en overhandigt beide een kleine blijk van 
waardering.  
  
5. Ontwikkeling ledenaantal 

 
De statistieken tonen aan dat de daling van het aantal leden voornamelijk wordt veroorzaakt door 
de categorie jeugdleden. Vanaf 2015 is de daling ingezet en we hebben deze nog niet kunnen 
ombuigen. Aangezien een aantal jeugdleden in de afgelopen jaren 18 jaar zijn geworden zijn deze 
van categorie jeugd naar senior gegaan. De conclusie is dan ook dat de senioren daardoor niet 
verder gedaald zijn terwijl er wel een aantal zijn vertrokken. 
 
We zijn en blijven intensief bezig om zoveel mogelijk jeugd te bereiken om ze enthousiast voor 
tafeltennis te maken. 
      

 
6. Vaststellen / goedkeuren verslag penningmeester balans / exploitatierekening 2017  
Goedgekeurd door kascommissie, zie ook bij punt 7 de aanbevelingen die door de kascommissie 
zijn gedaan. Marcel vraagt of er nav de financiële stukken nog vragen zijn. Omdat er geen vragen 
zijn licht Marcel enkele posten eruit die nog een toelichting krijgen. Met name over de post 
Gas/Electra deelt Marcel mee dat de gemeente-aansluiting binnenkort eraf gaat. Vanaf dat 
moment zijn we niet meer gebonden aan de tarieven die de gemeente ons in rekening brengt. We 
verwachten dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. Ook is er door ons bezwaar gemaakt 
over de verhoging die de gemeente over 2016 bij ons in rekening heeft gebracht. Doordat 
atletiekvereniging Thor vertrokken is van het Red Band sportpark zijn de kosten van Gas en 
Electra niet omgeslagen naar 3 maar naar 1 vereniging. Ook verwachten we vanaf 2018 profijt te 
krijgen van de zonnepanelen.    
 
  
7. Verslag kascommissie 
De kascommissie doet de volgende aanbevelingen: 

a. In 2017 is het kasgeld in 7 keer gestort op de bankrekening. De kascommissie adviseert 
om meer frequent af te storten om het risico te verminderen.    

b. Alle financiële activiteiten rondom het kasgeld ligt nog steeds bij 1 persoon. Dat vindt de 
kascommissie niet wenselijk en dringt aan op een aanpassing van de procedure.  

 
De penningmeester stelt de vergadering voor om een pinautomaat aan te schaffen. Hierdoor 
verkleint het risico aanzienlijk omdat er dan nog maar heel weinig kasgeld in roulatie is. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. De kosten schat men op ongeveer € 700,--       

  
De commissie adviseert de leden en de algemene ledenvergadering de penningmeester en 
daarmee het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.  

 
8. Decharge penningmeester en bestuur over gevoerde beleid 2016 
 
De ALV gaat akkoord met het dechargeren van het bestuur over het gevoerde beleid over het 
financiële jaar 2017. 
 
 



9. Verkiezing en (her-)benoeming kascommissie 
 
Van 2 kascommissieleden is de termijn verstreken. Johnny heeft 2 termijnen van 3 jaar erop zitten 
en is daardoor niet herkiesbaar. Rob heeft 1 termijn gehad en is herkiesbaar en geeft aan nog een 
termijn aan te blijven. Om de plaats van Johnny op te vullen heeft Roy zich kandidaat gesteld. De 
nieuwe kascommissie zit er nu als volgt uit: 
 - Nico Schuit 
 - Rob Broumels 
 - Roy Hoekstra 
 
 
10. Verkiezing en (her-)benoeming bestuursleden 
 
De zittingsperiode van 3 jaar is verstreken voor onze voorzitter Dick Krabbendam, hij is 
herkiesbaar en omdat er geen tegenkandidaten zich hebben gemeld is Dick weer aangesteld voor 
de komende 3 jaar. Door tussentijds vertrek van Corina uit het bestuur is er een vacature. Wouter 
van Eekelen heeft zich hiervoor kandidaat gesteld en is direct toegetreden als lid van het bestuur. 
Hij gaat zich voornamelijk bezig houden met het sponsorbeleid. Het onderhouden van de 
bestaande sponsors en het benaderen en aantrekken van nieuwe.  
 

 
11. Vaststellen / goedkeuring begroting 2017 
 
De begroting voor 2018 geeft een positief resultaat van € 1234,--. Dit resultaat is lager dan het 
resultaat van 2017. De gehanteerde voorzichtigheid bij de aannames van de begroting zijn naar 
de mening van de kascommissie reëel. 
 
De post evenementen is een voorziening om in 2018 iets voor de vrijwilligers te organiseren.  
 
     
12. Rondvraag 

 
Corina: 
Afgelopen weekend is de Wielerexperience officieel geopend. Corina was verbaasd om ’s 
morgens al vreemde personen  in de kleedkamers aan te treffen terwijl van te voren uitdrukkelijk is 
gezegd dat vreemden personen niet welkom zijn in ons gebouw. Dick legt uit dat er toestemming 
is gevraagd om op de dag van opening de kleedkamer/WC open te stellen voor bepaalde 
personen. Maar pas vanaf 12 uur zodat de 50+ groep geen hinder hiervan ondervindt. Nu blijkt uit 
de opmerking van Corina dat ze al voor 12 uur in ons gebouw aanwezig waren. Dit is tegen de 
afspraak in.      

         
Ad Voorbraak: 
Ad vraagt naar het schilderij dat van de muur is gekomen tijdens de werkzaamheden aan het 
park. Hij is bereid om het kapotte schilderij te maken en opnieuw op te hangen. Afgesproken is dat 
Corina bij IKEA enkele nieuwe lijsten gaat halen.  
 
Er liggen in de berging nog oude shirtjes. Ad vraagt wat hiermee gaat gebeuren. Ad stelt voor om 
deze bij bepaalde evenementen weg te geven. Bijvoorbeeld bij Sjors Sportief. 
 
In de kassa zitten regelmatig 1 en 2 eurocenten. De bank neemt deze niet meer aan en de vraag 
is wat we ermee aan moeten. Ad verzamelt deze en brengt ze vervolgens naar een winkel om 
deze in te wisselen. 
 
Raam bestuurskamer is nog niet gemaakt. Het probleem is dat daar de muur is gescheurd 
waardoor het kozijn los is gekomen. Voordat er een nieuw kozijn ingaat zal er iets aan de 
scheuren gedaan moeten worden.  
 
Ad vraagt hoe het zit met de telecom verbinding. Deze is in orde en we beschikken nu over een 
werkend internet met WIFI.   
 



Peter: 
De koffie op de donderdagavond was laatst op. Dit is ook een opmerking die we vanuit de Thor-
dames een paar keer hebben ontvangen. De barcommissie zal er op toezien dat dit in het vervolg 
niet meer voorkomt. 
 
Jack:  
Er wordt gevraagd naar het schilderwerk. De bedoeling is dat de accommodatie commissie in 
mei/juni met een plan komt om het schilderwerk aan te pakken. Hoe en wat zal later bekend 
worden gemaakt. 
 
Jan: 
Het is opgevallen dat het in de zaal soms warmer als in de kantine. De warmte voorziening in de 
kantine is anders dan in de zaal. De accommodatiecommissie is intensief bezig om een en ander 
goed ingeregeld te krijgen. We willen het zo organiseren dat de temperatuur in bijvoorbeeld de 
kantine via internet te regelen is.       
 
    
13. Sluiting 1ste gedeelte 
Dick bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng en sluit de vergadering af. 
 
 
 

2e gedeelte 
 
De 4 groepjes hebben ieder een stelling/vraag toebedeeld gekregen. 
Dit zijn de volgende: 
 
- Barbezetting tijdens toernooien en andere evenementen is noodzakelijk. Het is niet 
goed om steeds op dezelfde personen terug te vallen. Hoe kan de barbezetting het beste 
en eerlijkste worden gewaarborgd? 
 
- Wie beschouwen we als vrijwilliger? Hoe kunnen we vrijwilligers de aandacht geven die 
ze verdienen? 
 
- Hoe kunnen we een goede PR neerzetten? Hoe bereiken we het beste verschillende 
doelgroepen? Welke media moeten we daarvoor gebruiken? 
 
- Hoe vangen we nieuwe leden goed op in onze tafeltennisactiviteiten? Hoe zorgen we 
dat we ze aan onze vereniging binden? 
 
De uitwerking van de resultaten van bovengenoemde stellingen wordt later in het 
eerstvolgende vergaderverslag doorgegeven. 

 
 


