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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  20 Juni 2016 
 
De volgende punten zijn besproken: 

 

   
1. Trainingsgroepen: Het bestuur is akkoord om de dinsdag A-groep aan te vullen met 4 à 5 

spelers van een andere vereniging. Het gaat dan alleen om mee te trainen tegen de 
kosten van € 3,00 per keer. Daarnaast verhuist de beginnersgroep jeugd van de 
woensdag naar de dinsdagavond van 18.00u tot 19.00u. De technische commissie 
verzorgt de communicatie richting betrokkenen. 

2. Jeugdcommissie: het jaarlijkse uitje van de jeugd gaat dit keer naar het klimbos. Het 
bestuur streeft er naar om de jeugdcommissie zo veel mogelijk op eigen benen te laten 
staan. We proberen wel de vinger aan de pols te houden. 

3. Technische commissie; het bestuur heeft een overzicht opgesteld met punten die onder 
verantwoordelijkheid vallen van de technische commissie. Aan de hand hiervan kunnen ze 
hun actieplan opstellen. 

4. Accommodatiecommissie; deze is nu bemenst met 3 personen. Het opstarten moet nog 
gebeuren. Dick zal binnenkort samen met de commissieleden de aftrap doen. 

5. 50+ groep: de oprichting van de 2e 50+ groep krijgt nu een serieuze vorm. De dag en tijd is 
vastgesteld. Namelijk zaterdags van 09.00u tot 12.00u. Om meer bekendheid hieraan te 
geven en op die manier ook een goede deelname te krijgen zal er binnenkort een stukje in 
de krant/bode komen te staan. Ook op de site is er al een vermelding naar deze groep 
gemaakt. 

6. IVA-certificaten: De laatste oproep om het IVA-certificaat te halen is slechts door enkele 
opgevolgd. Er zijn nog behoorlijk wat senioren die het certificaat nog niet hebben. Dit is 
een goede reden om nogmaals een oproep te plaatsen. 

7. De barbezetting op de donderdagavond met daarbij het openen en sluiten van het gebouw 
blijkt soms toch een probleem. We willen aansturen op een barbezetting gedurende de 
recreantencompetitie op een soort gelijke wijze als die bij de NTTB- competitie op de 
vrijdagavond. De consequentie is wel dat een groot deel van de recreanten dan het IVA-
certificaat moet halen. Dit zal besproken worden met Frank en Peter. 

8. Accommodatie: Marcel gaat nog achter een ander telefoonabonnement aan. Deze keer via 
KPN. Ook willen we de alarminstallatie weer in ere herstellen. Nu via Christianen 
Beveiligingen. De vloer van de speelzaal wordt binnenkort schoongemaakt en 
gerepareerd. 

De verwarming is een hoge kostenpost. Er zijn 2 thermostaten. Eén in de kantine en één 
in het ketelhok. Nagegaan wordt hoe we via intelligente thermostaten de juiste 
temperatuur op de goede tijden kunnen realiseren. Dit kan een behoorlijke besparing 
opleveren. 
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9. Competitiezaken/toernooien: In de vakantie periode is er alleen op de dinsdagavond de 
mogelijkheid om vrij te spelen. Vanaf 19.30u is de zaal open. Hiervoor wordt een overzicht 
gemaakt wie wanneer de zaal opent.  
 

 
10. Klaverblad Verzekeringen: Het contract met Klaverblad Verzekeringen loopt tot en met 31 

december 2016. Onlangs hebben we te horen gekregen dat dit contract niet meer wordt 
verlengd. Klaverblad gaat zich voor wat betreft sponsoring meer richten op het hogere 
segment. Grotere clubs en meer publiciteit. Klaverblad zelf gaat op het eind van het 
contract aan onze leden nog een bericht sturen om uitleg te geven over hun besluit om te 
stoppen met sponsoring. Vanaf 1-1-2017 zullen we onze naamgeving op het 
wedstrijdformulier weer terug brengen tot gewoon ODT. Ook de reclameborden binnen en 
aan de buitenzijde van het gebouw worden op het eind van het jaar verwijderd. De shirts 
blijven nog zeker een paar jaar dezelfde.   

 
11. Nieuwsflits: We hebben een aantal nieuwsfeiten en berichten die we aan onze leden willen 

doorgeven. Daarvoor zijn we van plan om de Nieuwsflits nog een keer te gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


