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De volgende punten zijn besproken: 
 

- Uitstraling verbeteren; besloten is om het logo (door Peter S.gemaakt) zowel in de heren- 
als de dameskleedkamer op te hangen. Ook is besloten om een banner en een vlag te 
laten maken. 

- Aanschaf nieuwe tafels: 4 nieuwe tafels worden besteld. Er zijn nog 6 licht blauwe tafels. 
Hiervan gaan er 2 naar het Bravis ziekenhuis. Eén wordt door ODT gesponsord aan de 
kinderafdeling en de andere voor € 50 verkocht. Van de overige vier lichtblauwe tafels 
blijven er nog twee op de vereniging en de andere 2 worden ter verkoop aangeboden. Er 
zal een bericht op onze site worden geplaatst.  

- Kellebeek College: Er is weer een verzoek ingediend om overdag gebruik te maken van 
onze zaal. Daar kunnen we alleen blij mee zijn, dit levert weer de nodige euro’s op. De 
school heeft een schema opgesteld voor de komende maanden. De eerste dag dat ze 
beginnen is 21 november en dat loopt door tot april 2017 en is 3 tot 6 uur per week.     

- Subsidiemogelijkheid Gem Roosendaal: Jaarlijks is subsidieaanvraag mogelijk. Het gaat 
hierbij om subsidie voor het vergroten van reguliere spotactiviteiten. In aanmerking voor 
subsidie komen actieve contributie betalende jeugdleden woonachtig in de gemeente 
Roosendaal tot en met 18 jaar. Indieningsperiode loopt van 1 juli tot 1 oktober 2017 met 
een peildatum van 1-1-2017.  

- Sjors Sportief: Voor het nieuwe jaar is het weer mogelijk om de opgave te doen voor het 
Sjors Sportief programma. Voor 12 januari dient de opgave binnen te zijn. Specifieke 
vragen zoals: - hoe groot mag de groep zijn; - wat is de speeldag en tijd, - welke speeldata 
gaan we hiervoor reserveren, gaan we voorleggen aan de TC-commissie.  

- Nieuwe 50+ groep: Twee spelers (Ad Roverts en Wim Berkhout)  van de zaterdagochtend 
groep hebben zich opgeworpen als trekker. Op deze manier kunnen Ad Voorbraak en Jan 
Somers zich geleidelijk aan terug trekken. In de vakantieperiode gaat de 
zaterdagochtendgroep niet door mits er genoeg animo is. Op de vraag of de 50 jaar een 
harde eis is, is het antwoord nee. Zo strikt wordt deze leeftijdsgrens niet aangehouden.  

- De NTTB is voornemens om de opzet van de jeugd- en seniorencompetitie drastisch te 
wijzigen (zoals 2 spelers ipv 3 per team) . Het doel hiervan is om de animo om te gaan 
tafeltennissen te vergroten. De vraag is alleen of ze met deze nieuwe aanpassingen het 
beoogde doel gaan bereiken. Al verschillende  verenigingen hebben hierover hun 
bezwaren  geuit. Ook wij als bestuur zijn sceptisch over het voorgestelde plan. Met name 
het bevorderen van de animo en speelplezier van de tafeltennissport en in het bijzonder het 
competitie spelen, zien wij met deze maatregel niet. Sterker nog, we zijn bang met het 
doorvoeren van deze plannen dat er een groot aantal leden gaan stoppen met competitie 
spelen. Om het standpunt van onze vereniging goed uit te kunnen dragen en te 
onderbouwen is niet alleen de mening van het bestuur van belang maar ook van onze 
technische commissie en overige leden.      
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- Jeugd- en seniorencompetitie: Loopt, verder geen bijzonderheden. Voor het nieuwe 

seizoen stuurt Wouter nog de aanmeldingsprocedure en inlevertermijn naar de leden. 
Misschien kunnen we het nieuwe seizoen 3 jeugdteams selecteren. Voor de indeling van 
de seniorenteams zal het weer een hele klus worden om iedereen tevreden te stellen. Er 
zijn per 1-1-2017 enkele senioren die hebben opgezegd.  

- Familietoernooi (terugblik): Deelname was goed en het was weer erg gezellig. We danken 
de Fam Rops voor de goede organisatie. 

- In het onderhoudsplan van het RedBand sportpark dat destijds samen met de gemeente is 
opgesteld staat niets vermeld over het legen van de vuilnisbakken. Wij zijn van mening dat 
dit een activiteit van de Gemeente dient te zijn.    

- Dick meldt dat in het Regio-overleg een voorstel is gedaan om tussen de competities in iets 
voor de jeugd te organiseren. Dit punt zal in een volgend overleg terugkomen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


