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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag vergadering Bestuur en Commissies TTV ODT 
 
Maandag  5 februari 2018 
 
Aanwezig: Marcel van Dorst, Edwin van Dorst, Dick Krabbendam, Ad Voorbraak, Peter van 
Dissel, Wouter de Heide, Corina van Eekelen, Ben Vermeulen, Jeroen Christianen, Frits Knobel 
 
Ivm verblijf in buitenland is Joost niet aanwezig. 
 
 
1. Welkom en opening 

Dick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dick dankt iedereen voor zijn of 
haar aanwezigheid en is blij dat uit bijna iedere commissie en doelgroep een vertegenwoordiger 
aanwezig is.  

 

2. Notulen en acties vorige vergadering (5 februari 2018) 

- Gevraagd wordt om in het vervolg de acties die in de vergadering zijn afgesproken te verzamelen 
en onderaan het verslag in een overzicht samen te vatten. 

- Joost heeft toegezegd om uitleg te geven hoe berichten snel op onze website gezet kunnen 
worden. Dit wil hij doen zodra er in onze kantine internet aanwezig is. We verwachten dat dit 
binnen 1 maand is gerealiseerd.  

- Vooralsnog komt er geen sanitair op het terrein van de Wielerexperience. Met uitzondering van 
evenementen waar veel publiek wordt verwacht.   

- Het rokerskastje wordt met een meerderheid van stemmen weer terug op zijn oorspronkelijke 
plaats teruggehangen. Aangezien het roken op het park is toegestaan is het ondoenlijk om roken 
voor ons gebouw te verbieden.  

- Het aanschaffen en ophangen van beugels en zeepbakje in doucheruimte van mannen en 
vrouwen wordt opgepakt en uitgevoerd door Ad. 

- Voor het aanschaffen van materiaal, zoals batjes, rubbers e.d. is er behoefte aan 1 
aanspreekpunt. Jeroen zet iets op papier hoe dit het best geregeld kan worden. Stroomschema?  

- Afgesproken is om in het vervolg het verslag van dit overleg ter goedkeuring rond te mailen naar 
de deelnemers en na 3 dagen te plaatsen op de website. Dit ter voorkoming dat er 3 maanden 
over heen gaan voordat alle leden er kennis van kunnen nemen.  

- De resultaten die uit de komende Algemene ledenvergadering naar voren komen worden in het 
eerstvolgende breed overleg besproken.   

 

3. Keuze uit voorgestelde onderwerpen voor Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Er is een volgorde van belangrijkheid vastgesteld. Onderstaand de uitkomst.  

1. Barbezetting tijdens toernooien en andere evenementen is noodzakelijk. Hoe  
  regelen we het beste om te zorgen voor voldoende bezetting, zonder terug te  
  vallen op dezelfde personen. 
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 2. Wanneer ben je een vrijwilliger en hoe willen en kunnen we het best deze  

  vrijwilligers de aandacht geven die ze verdienen. 
 
3. Ledenwerving, welke acties/activiteiten zijn er nog om meer mensen enthousiast  
  te krijgen voor het spelletje tafeltennis.  
 

 4. Hoe kunnen we een goede PR neerzetten voor alle doelgroepen via website,  
   facebook, krant en andere media? 

 5. Hoe vangen we nieuwe leden goed op en nemen we ze mee in onze reguliere  
   tafeltennisactiviteiten. 

6. Uitstraling kantine/gebouw 
 
7. toernooien en evenementen 

 

4. Wielerexperience opening 10 maart 2018 

Het programma voor de 10e maart is bekend. De exacte tijden van de diverse onderdelen van 
deze dag krijgen we nog door. Het begint om ongeveer 12.00u en loopt door tot 20.00u met daarin 
diverse demonstraties van de onderdelen van de Wielerexperience.  

Er is aan TTV ODT en jeu de boule vereniging de Bommequet gevraagd om het horecagedeelte 
voor wat betreft de drank te verzorgen. Op zich een mooie gelegenheid om onze barinkomsten te 
spekken maar er zit ook een groot risico aan. Omdat we niet weten op hoeveel bezoekers we 
kunnen rekenen bestaat de kans dat we de aantallen niet kunnen managen. Afgesproken is om dit 
eerst met de Bommequet en drankhandel Van Dorst te overleggen voordat we hier toezeggingen 
over doen. 

Ons gebouw is open voor publiek en er worden enkele tafels opgezet waarop gespeeld kan 
worden. In onze kantine wordt er geen drank verstrekt. Dat gebeurt allemaal buiten.  

Sponsoren worden ook uitgenodigd.    

  

5. Rondje langs de velden 

Accommodatiecommissie 

De verwarming in de zaal staat sinds deze week op 15 graden. Door de isolatie die vorig jaar is 
aangebracht blijft de warmte langer hangen in de zaal. Zodra er klachten zijn over dat het te koud 
is zal de maximum temperatuur omhoog gezet worden.  

Door de eerdere storm is het raam in de bestuurskamer (1e verdieping) kapot gewaaid. Binnenkort 
zal deze worden vervangen door een kunststof kozijn met dubbelglas.   

De accommodatiecommissie is nog steeds op zoek naar actieve leden met technische kennis en 
inzicht. De aanwezigen wordt gevraagd om bij hun achterban te informeren naar mogelijke 
kandidaten.  

 



 
 
 

 
 
 

Adres accommodatie E-mail: info@ttv-odt.nl Correspondentieadres 
Red Band Sportpark Internet: www.ttv-odt.nl TTV ODT 
Buijenstraat 14 KvK: 20100907 Citroenberg 227 
4705 RD Roosendaal Bank:  4707 DB  Roosendaal 
Telefoon: 0165-397091 NL72INGB0006890574 

Tafeltennisvereniging ODT 

Technische- en Jeugdcommissie 

Omdat de jeugdcommissie en de technische commissie een aantal overlappende taken hebben 
zijn sinds kort beide commissies samengevoegd. Hun eerste overleg heeft onlangs 
plaatsgevonden. Enkele nijpende zaken die besproken zijn: de trainerskwestie, de opvang van de 
jeugdteams op de zaterdagmiddag, benadering middelbare scholen, ouders betrekken bij de sport 
van hun kinderen.     

Aan de aanwezigen wordt gevraagd om bij de achterban na te gaan voor vrijwilligers voor de 
zaterdagmiddag.   

Afgesproken is om actief trainer(s) te werven. Zowel in- als extern. 

Aan de kampioensteams Jeugd zal met ingang van de afgelopen najaarscompetitie voortaan een 
blijvend aandenken gegeven worden.   

Barcommissie   

Op 12 februari vindt er een commissievergadering plaats. Hierin moet duidelijk worden hoe we de 
komende periode de bar en alles wat hiermee te maken heeft gaan regelen. Voor het werven van 
nieuwe commissieleden zal er een oproep op de site worden geplaatst.  

PR-commissie 

De lichtkrant in de kantine wordt wekelijks onderhouden. Het blijkt dat niet iedereen weet hoe deze 
aan te zetten. Een korte handleiding ligt achter de bar. Indien nodig kan er ook een uitleg gegeven 
worden.     

Dick zorgt voor flyers die bij zwembad de Stok weggelegd gaan worden.  

Er zijn diverse mogelijkheden om onze vereniging te promoten. Daarom zoeken we nog iemand 
die sturing geeft op media gebied.    

50+ 

De woensdagmiddag 50+ zit vol. Er kunnen op dit moment geen nieuwe spelers bij. Ze worden 
doorverwezen naar de zaterdagochtend 50+.  

Jan en Ad zijn aanwezig bij de Fittest in de Roos (sportzaal Jan Tinbergen College). Dick geeft dit 
nog door aan het sportbureau.  

Op de site melden we dat nieuwe spelers 2 maanden gratis mogen spelen alvorens de beslissing 
te nemen om lid te worden. Besloten is om dit terug te brengen naar 4 weken.  

Recreanten 

Er is een voorstel rondgestuurd voor een nieuwe opzet van de recreantencompetitie. De bedoeling 
is dat de verschillende teamleiders hierop reageren.  

Bestuur 

De wens is nog steeds om digitaal betalen van de barrekening mogelijk te maken. De kosten 
mogen echter de voordelen ervan niet overstijgen. Marcel onderzoekt nog welke mogelijkheden er 
zijn tegen welke kosten. De man van Corina zit in deze business en zij vraagt bij hem na wat we 
het best kunnen doen.   
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Rondvraag 

Tijdens de rondvraag zijn onderstaande onderwerpen naar voor gekomen. 

- Beugels voor banken in zaal :  

Arno heeft de eerste beugels aan de muur bevestigd. Het blijkt dat deze een paar centimeter te 
kort zijn om de banken eraan op te hangen.  

- TL verlichting:   

Aan Frans vragen om de TL verlichting na te kijken. Waarschijnlijk moeten er nieuwe starters in. 

 

Volgend overleg: 

Maandag 14 mei 2018     Locatie: kantine TTV ODT 

 

Actielijst  

Datum Actie Wie 

2017-12-01 Uitleg geven aan vrijwilligers hoe berichten op 
website te zetten 

Joost 

2017-12-02 Taken en verantwoordelijkheden commissies Bestuur 

2017-12-03 Achterban vragen voor nieuwe commissieleden 
voor Barcommissie, Accomodatiecommissie 

Allen 

2018-02-01 Beugels en zeepbakjes bestellen en bevestigen 
in dames-en herendouches 

Ad 

2018-02-02 Rokerskastje verhangen Edwin 

2018-02-03 Opzet maken voor aanschaffen rubbers en 
batjes 

Jeroen 

2018-02-04 Aanpassen site. Nieuwe leden mogen 4 weken 
gratis spelen 

Dick 

2018-02-05 TL-verlichting nakijken Edwin vraagt Frans 

2018-02-06 Achterban vragen om vrijwilligers voor 
zaterdagmiddag (competitie jeugd) 

Allen 

2018-02-07 Actief trainers werven in- en extern Jeroen en Marcel 

2018-02-08 Aan partner vragen mogelijkheden pinautomaten Corina 

2018-02-09 Doorgeven aan sportbureau deelname fittest Dick 

2018-02-10 Blijvend aandenken regelen voor jeugdteam dat 
onlangs kampioen is geworden. 

Wouter 

2018-02-11 Oproep op site zetten voor nieuwe 
commissieleden Bar 

Dick 

 


