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− Wouter van Eekelen gaat onder andere de sponsoring oppakken. Contacten met onze 
hoofdsponsor Kanjers uitzendbureau gaat hij intensiveren. Met de bestaande sponsors neemt 
hij contact op en probeert daarnaast nieuwe sponsoren aan te trekken.  

 

− Social Media: Er is al vaker gesproken over hoe we onze tafeltennisvereniging meer op de 
kaart kunnen   zetten door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van social media tools. 
Instagram, Youtube Facebook, Twitter zijn kanalen die we beter en meer zouden kunnen 
benutten. Johnny is bereid om hierin mee te denken. Zo is er de mogelijkheid om tegen een 
bepaald bedrag facebook berichten te sturen naar alle facebookgebruikers in een te noemen 
postcodegebied. Naderhand kun je zien hoe vaak zo’n bericht is bekeken. Johnny bekijkt tegen 
welk bedrag welke mogelijkheden er zijn. Ook gaat hij onderzoeken of er een koppeling 
mogelijk is tussen Instagram en Facebook. Het Youtube kanaal laten we nog even voor wat het 
is.   

 

− Wielerexperience Red Band Sportpark 

− Poort: Er komt een klein vluchtpoortje bij de grote poort zodat men er altijd met de fiets uit 
kan. Enkele personen krijgen een badge zodat men de poort altijd langs buiten kan 
openen. Bijvoorbeeld bij het afgaan van ons alarm na sluitingstijd van het park. 

− Toilet: Er is inmiddels een dixie-toilet geplaatst t.b.v. de wielerexperience. 

− Parkeren: Enkele minder valide ODT-ers mogen gebruik maken van de witte poort en de 
auto parkeren ter hoogte van de voormalige tribune. 

− Stalen brug: Er wordt veel en snel gefietst op de stalen brug. Het voorstel is om een hekje 
te plaatsen tussen de lichtmast en het hek. Dit om de snelheid eruit te halen. 

− Kunstwerk: Er wordt een groot kunstwerk geplaatst bij de ingang van het sportpark.   

− Onderhoud: Er wordt een plan opgesteld waarin alle verantwoordelijkheden aangaande het 
onderhoud vermeld staan. Er wordt ook een zoutbak geplaatst op het viaduct. Alle 
vuilnisbakken worden verplaatst naar de pumptrack, deze worden door de gemeente 
geleegd.  

 

− Algemene Leden Vergadering:        

 De uitkomsten van Denktank ALV:  

1. Barbezetting (Barbezetting tijdens toernooien en andere evenementen is 

noodzakelijk. Het is niet goed om steeds op dezelfde personen terug te vallen. Hoe 

kan de barbezetting het beste en het eerlijkst worden gewaarborgd?) 

• Jaaragenda publiceren, wat heb je nodig? 

• Vanuit de barcommissie namen, maar gelet op de doelgroep 
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• (misschien afkoopsysteem) 

• Competitie: eventueel teams met meer spelers inzetten 

 

2. PR (Hoe kunnen we een goede PR neerzetten? Hoe bereiken we het beste 
verschillende doelgroepen? Welke media moeten we daarvoor gebruiken?) 

• Pers uitnodigen om op woensdagmiddag te komen kijken bij de 50+-groep (BN De 

Stem/Bode) 

• Promotiefilmpje maken dat je kan tonen tijdens evenementen en wat je op Youtube kunt 

zetten 

• Tafeltennisvlog voor de jeugd 

 

3. Vrijwilligersbeleid (Wie beschouwen we als vrijwilliger? Hoe kunnen we hen de 
aandacht geven die ze verdienen?) 

• Iedereen die zich inzet voor de vereniging in zijn of haar vrije tijd 

• Meer opbouwende kritiek dan afzeiken!!! 

• Vrijwilligersavond met aanhang 

4a. Ledenopvang (Hoe vangen we nieuwe leden op in onze tafeltennisactiviteiten? Hoe 
 zorgen we dat we ze aan onze vereniging binden?) 

• Mail sturen naar leden op de speelavond om opvang te regelen voor het nieuwe lid 

• Aandacht/uitleg geven van tevoren regelen 

• Vragen hoe ze de opvang hebben ervaren via mail vanuit het bestuur 

• Informatiepakket, link website, commissies, activiteiten  

     4b. Ledenwerving (Welke acties/activiteiten zijn er nog om meer mensen enthousiast te 
 krijgen voor het spelletje tafeltennis? 

• Oud-ledentoernooi jeugd/senioren om de 5 jaar 

• Scholen bezoeken 

• Meer sociale media benutten 

• Ouders van nieuwe jeugdleden meer betrekken/informeren  

Het bestuur was zeer tevreden over de uitkomsten van de discussies binnen de 4 groepjes. 
Met een groot aantal punten zijn we al aan de slag gegaan. 

 

− AVG (algemene verordening gegevensbescherming): 

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving, namelijk de 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door de digitalisering worden steeds 
meer persoonsgegevens verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld. Het is daarom van 
groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Door de invoering van deze 
wet nemen de verantwoordelijkheden van alle organisaties toe, ook die van verenigingen. Zij 
moeten kunnen aantonen dat ze aan de nieuwe wet voldoen. Mocht bij een controle door de 
Autoriteit Persoonsgegevens blijken dat de AVG niet nageleefd wordt dan kunnen er fikse 
boetes volgen. 
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Deze wetgeving heeft ook voor onze vereniging de nodige consequenties. Denk bijvoorbeeld 
alleen al aan het maken en publiceren van foto’s. Komende tijd inventariseren we welke acties 
we uit moeten voeren om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.    

 

− Samenwerking Game 11: 

We zijn voornemens een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Game11. Enkele 
voordelen hiervan zijn: vaste kortingen voor alle leden, elk contractjaar een x-aantal ballen als 
sponsoring voor de club, minimaal 1 keer in contractperiode organiseren van test-event. 

Het testevent staat nu gepland op 16 juni 2018 vanaf 11.30u.    

       

− Accommodatie:  

De schade aan de zonnepanelen ivm de storm is gerepareerd. Het raam in de bestuurskamer 
dat tijdens de storm los is geraakt is nog niet gemaakt. Het probleem is groter dan dat we in 
eerste instantie dachten. In de muur zit een grote scheur die mede de veroorzaker is van het 
losraken van het kozijn. Onderzoek is nog gaande. 

 

− Commissies 
Koningsspelen (20 april): Er is gekozen om twee scholen te doen gezien het aantal vrijwilligers 
wat we hebben. In de ochtend de Vlindertuin en in de middag de Fakkel.  

Sjors sportief (9, 16 en 23 april): Er is hulp van Dylan, Ties iedere week. Jeroen de eerste en 
de laatste les. Dion zal bespreken of de les in de meivakantie doorgaat of dat ze dit nog een 
andere keer mogen inhalen 

De Singel, Sjors Sportief binnenschools. Proberen dit na de meivakantie op een maandag te 
organiseren.  

Activiteiten na de competitie tot aan de zomervakantie: Het idee is om na de competitie intern 
toernooien te organiseren voor de jeugd en senioren. Idee voor ultimate op vrijdagavond om 
van 7 tot half 9 de jeugd en daarna de senioren te doen lijkt een leuke opzet. Eventueel zou de 
jeugd ook op zaterdagmiddag kunnen en de senioren (eerder dan half 9) op vrijdagavond. 


