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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  23 oktober 2017 
 
De volgende punten zijn besproken: 
 
 

- Wielerexperience Red Band Sportpark 

Op 28 september is het officiële startsein gegeven voor het realiseren van de verschillende banen 
van de wielerexperience. Wethouder Toine Theunis deed samen met de directeur van SKW de 
openingshandeling (kruiwagen met zand leeg gooien). Naast de kaaimannen en het personeel van 
SKW waren ook de aan het parcours gelegen sportaccommodaties  uitgenodigd. In de kantine van 
TTV ODT was de eerste koffieronde (met worstenbrood). Na afloop van het officiële gedeelte en 
een rondgang over het totale terrein was er een afsluitend drankje bij De Bommequet. Binnenkort 
wordt er door de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de gehele buurt.  

- Vrijwilligersuitje: Er zijn 39 vrijwilligers uitgenodigd voor het uitje bij jeu de boule vereniging De 
Bommequet. De bedoeling was om een paar partijtjes te boulen met na afloop een koud- en warm 
buffet. Naast de 4 bestuursleden zijn er na herhaald verzoek maar 5 personen die zich hebben 
opgegeven. Het totaal van 9 personen is te weinig om het evenement door te laten gaan.   

- Ophangconstructie voor banken in speelzaal. Arno heeft een constructie uitgewerkt voor het 
ophangen van de banken in de speelzaal. De hoogte is dan comfortabeler om op te zitten en de 
tassen kunnen eronder geschoven worden. Van de twee varianten is de keus gevallen op degene 
die tegen de muur geschroefd wordt. Arno gaat 2 ophangconstructies  maken zodat we, voordat 
we er meer bestellen, kunnen zien hoe deze in de praktijk er uitkomen te zien.  

- Promotie dag binnensporten op 4 januari 2018: SSNB organiseert samen met Metsjpoint op 
donderdag 4 januari een sportkermis waarbij verenigingen hun sport kunnen promoten. We 
hebben ODT ook als deelnemende spotvereniging opgegeven. Hoe dit eruit gaat zien en wat we 
als vereniging willen laten zien dient nog verder uitgewerkt te worden. De JC heeft doorgegeven 
hierin ook een rol te willen vervullen. 

 

- Accommodatie 
 
Het onderzoek naar de staat van de verwarmingsketels ligt bij Frans. Afhankelijk van de uitkomst 
zal er een plan gemaakt moeten worden over eventueel vervanging en reserveren van 
investeringsgelden.    

Nieuwe boiler: Al eerder is besproken dat de boiler die ons voorziet van warm water vervangen 
gaat worden. De bedoeling is om deze mee te laten lopen met een subsidieaanvraag die in januari 
ingediend gaat worden. De vraag zal dan zijn of de benodigde energie via de zonnepanelen kan 
lopen. Mochten deze niet afdoende zijn dan is de vraag of we nog panelen bij kunnen plaatsen.    

  
Voorziening elektra: Edwin is nog aan het onderzoeken welke aanbieder in aanmerking komt om 
ons van elektra en internet/WIFI te voorzien. De kosten van het overzetten van elektra/gas/water 
komt voor rekening van de Gemeente. 

  

In verband met de aanleg van de wielerexperience is het van belang dat we in bepaalde situaties 
onze voordeur op slot kunnen doen. Om leden die binnen willen komen dient er een bel aan de 
buitenkant te komen. 
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De huidige thermostaat is heel lastig te bedienen. De meeste leden krijgen dit niet 
voor elkaar met als gevolg dat de verwarming niet hoger of lager gezet kan worden. Hier dient een 
oplossing voor te komen.  

 
- Financiële zaken 
  
Nieuwe shirts met Kanjers Uitzendbureau erop is komend jaar mogelijk. De vraag is alleen hoe dit 
financieel eruit komt te zien. De huidige shirts zijn nog niet zo oud dat ze al aan vervanging toe 
zijn. De vraag is wat de nieuwe sponsor wil en wat deze ervoor over heeft.   
  
 
- Commissies 

 
Jeugdcommissie: Jeugduitje 2018 staat gepland voor 30 juni 2018. Dion gaat trainingscursus 
volgen, Ben Vermeulen niet maar blijft wel helpen bij de trainingen. Ties, Ben Hans en Jannolica 
kunnen helpen bij het Beginnerstoernooi en bij het scholentoernooi.  

 
Technische commissie: Voor de start van de nieuwe competitie in 2018 organiseert de TC een TT1 
cursus voor ouders. Hierin bespreekt men in het kort de belangrijkste zaken die met het tafeltennis 
en met de begeleiding van doen hebben.   
 
 
- om de recreanten en de 50+ groepen meer te betrekken bij de vereniging spreken we af dat we 
de vertegenwoordigers van deze groepen met daarbij ook de vertegenwoordigers van de diverse 
commissies een aantal keer per jaar voor een “bestuursvergadering” uitnodigen. In deze 
bijeenkomsten hanteren we een aparte agenda met onderwerpen die op dat moment spelen of 
over zaken die men bezig houdt. 

 
- Het afdelingsbestuur van de NTTB gaat de klankbordgroep opheffen. Het ziet er namelijk naar uit 
dat er vanaf 1-1-2018 geen nieuw afdelingsbestuur geformeerd kan worden om redenen dat er 
geen kandidaten hiervoor zich hebben opgegeven. Het hoofdbestuur gaat dan tijdelijk de rol van 
afdelingsbestuur overnemen met aanstelling van een afdelingsondersteuner. 

 
 

 


