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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag bestuursvergadering ODT (beknopt) 
 
Maandag  4 april 2016 
 
 
De volgende punten zijn besproken 
 
 

 Dick heet speciaal Corina van harte welkom op de voor haar eerste bestuursvergadering. 
 

 Het idee om in het najaar een bestuurstoernooi te organiseren wordt door Wouter verder 
onderzocht en uitgewerkt. Hierbij is het de bedoeling om de besturen van de afdeling 
Zuid/West bij ODT uit te nodigen. Naast het tafeltennissen zal er ook onderling zaken 
besproken en afgestemd worden in een informele setting.  

 

 Het besluit is genomen om dit jaar nog geen nieuwe tafels aan te schaffen. De huidige tafels 
zijn nog in een redelijke staat en financieel is het nu niet verstandig. 

 

 Trainersoverleg: Joost en Frans trainen de groepen op donderdagavond. Nu Joost heeft 
aangekondigd hiermee te gaan stoppen is de vraag wie Joost kan vervangen. We zijn van 
mening dat de technische commissie hierin een rol moet gaan vervullen.    

 Sjors Sportief: De eerste sessie is achter de rug. De indruk was dat de kinderen het erg leuk 
vonden. Van de 11 aanmeldingen zijn er de eerste keer 9 verschenen. 

 50+ groep; naast de vermelding van het naderend “jubileum” is er ook gesproken over het 
beginnen van een 2e groep 50+ ers. Er lijkt animo genoeg voor te zijn gezien de belangstelling 
van nieuwe personen die hierna vragen. De huidige groep zit al heel lang vol en het verloop is 
zeer gering. Dit betekent dat nieuwe leden geen kans hebben. Dick zal op een 
woensdagmiddag een balletje opgooien hoe we dit het best kunnen aanpakken. 

 Er wordt nog gesproken over onze hoofdsponsor Klaverblad. De contractperiode loopt eind dit 
jaar af en de vraag is nu wat er gaat gebeuren. De laatste keer hebben we in April 2014 
geëvalueerd en er is toen een verlenging van 2 jaar afgesproken (2015-2016). Afgesproken is 
om contact met Klaverblad op te nemen.    
 

 

   
 

 
 
 
 


