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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT 
 
Maandag  9 Januari 2017 
 
Besproken punten: 
 

 

- Gebruik nieuwe tafels; het besluit wordt genomen dat alle nieuwe tafels voor iedereen 
toegankelijk zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt voor bv NTTB leden of recreanten, of alleen 
voor het 1ste team. Wel is het van belang dat de nieuwe tafels in bijzonder, goed onderhouden 
worden. Tassen niet op de tafels, niet op de tafels slaan, wekelijks schoonmaken van de tafels ed. 
Zodra we ze in gebruik nemen zal dit aan iedereen kenbaar worden gemaakt.   

- Verkoop oude tafels: 2 lichtblauwe tafels gaan naar het Bravis ziekenhuis. Eén ervan is een 
schenking en de ander wordt voor € 50,00 verkocht. Voordat we besluiten om de andere 2 
lichtblauwe te verkopen wachten we eerst af of we deze nog vaak gebruiken voor het spelletje 
waarbij er 4 tafelhelften tegen elkaar geschoven worden.  

 

Technische commissie schuift aan.  

Jeroen C. licht toe dat ze al een aantal zaken hebben opgepakt maar nog niet alles. De komende 
tijd gaan ze zich ook richten op de nog niet opgepakte aandachtspunten. Er is nog een vacature 
voor coördinator jeugd toernooien. Hiervoor wordt een oproep gedaan op onze website. De 
volgende punten zijn besproken: 

- Indeling competitieteams 

- Begeleiding toernooien 

- Communicatie tussen trainers onderling 

- Visie bestuur niet eenduidig naar buiten  

- Dinsdagavond training 

   

 
Verstuurde enquête over opzet nieuwe competitie; deze is verstuurd naar alle huidige leden. Om 
een goed beeld te krijgen is het zeker van belang om ook de oud-leden en duo-cup spelers te 
vragen om deze in te vullen.  

Controle horeca voorziening: enige tijd geleden heeft Wouter een bericht ontvangen ivm de 
controle horeca voorziening. Men wil onze horeca vergunning controleren en ter plaatse kijken of 
we voldoen aan de gestelde eisen. Er werd gevraagd om teruggebeld te worden. Vreemd hieraan 
is dat ze hiervoor Wouter hebben benaderd. Afgesproken is om nog even af te wachten tot ze zelf 
weer iets van zich laten horen. 

Als gevolg van de beëindiging sponsorcontract Klaverblad per 1 januari 2017 dienen de borden 
aan de buitenkant en in de zaal verwijderd te worden. Ook de naamgeving op ons 
wedstrijdformulier dient in het vervolg weer zonder de naam klaverbladverzekeringen te worden 
gevoerd. 
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Tafeltennisvereniging ODT 

 
Financiële zaken 
 
- Alle zaken die te maken hebben met het duurzaam maken van onze zaal (zoals isolatie 

buitengevel, isolatie plafond, zonnepanelen) zijn op 5 januari jl ingediend bij de gemeente. 
Het is nu afwachten hoe hoog het subsidiebedrag uitvalt.    

 
- De sponsor uitzendbureau Kanjers heeft eerder al te kennen gegeven wel iets te voelen om 

hoofdsponsor van onze vereniging te worden. 
  

- Het sponsorcontract voor het gratis gebruik van de rolcontainer is per 1 januari opgezegd. 
Dit houdt in dat we in het vervolg moeten gaan betalen voor het ophalen van ons afval. 
Daarom gaan we gebruik maken van een kleiner model die dan automatisch ook 
goedkoper is.   

 
 

Overig 
 

- Het geplande oud-leden toernooi gaat voorlopig niet door. Er is te weinig belangstelling. 
Misschien pakken we dit later nog een keer op. 
 

- Omdat in de duo-cup finale week op de dinsdagavond de NTTB spelers hun normale 
speelavond hebben zal er met de duo-cup uitgeweken worden naar de zaterdagmiddag ipv 
dinsdagavond. 

  
- Het voornemen is om binnenkort een Doe-dag te houden om een aantal kleine zaken in – 

en rond ons gebouw aan te pakken. Datum nog vast te stellen.  
 

- Het publicatiebord in de hal van onze zaal hangt daar ongelukkig. Bij veel verenigingen zie 
je dat dergelijke borden in de zaal of kantine zelf hangen. Dat nodigt meer uit om te lezen. 
We gaan kijken of dit bord ergens anders kan hangen. 

 
-  De “asbak” die buiten bij de voordeur van onze zaal hangt is geen goede reclame voor een 

sportvereniging. Waar wel dat is de vraag. Hangen we deze bijvoorbeeld om de hoek van 
ons gebouw dan is de kans groot dat de rokers hun peuk toch bij de voordeur weggooien. 
Een nader onderzoek zal volgen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


