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De volgende punten zijn besproken: 

 

 Er is betonrot aan het gebouw geconstateerd door het bedrijf Cosina. Het blijkt dat dit ook al is 
vastgesteld ten tijde van de verbouw. In hoeverre dit nu erger is geworden is niet bekend. Om 
inzicht te krijgen in de mate van betonrot en de urgentie om dit aan te pakken gaan we op zoek 
naar iemand/bedrijf die hier onderzoek naar kan doen. 

 

 De bladen voor de tafeltennistafels kosten € 300,-- per helft. Dit komt neer voor 5 tafels op een 
bedrag van € 3000,-- Het verschil tussen hele nieuwe tafels of het bestellen van tafelbladen is 
niet erg groot. Daarom vinden we het beter om hele nieuwe tafels te bestellen. We beginnen 
met 2. Marcel onderzoekt waar de beste prijs te halen is.    

   

 Alle Rabobank rekeningen willen we opzeggen en alles onderbrengen bij de ING Bank. Dit 
geeft een besparing op de kosten.       

 

 Nadat de vereiste aanpassingen aan het ventilatiesysteem zijn aangebracht heeft de 
Gemeente de aanvraag horecavergunning verder in behandeling genomen. De aanvraag ligt 
nu 6 weken ter inzage bij de gemeente. Na deze periode wordt de vergunning verleend.       

 

 Het 5-jaren beleidsplan is door Dick op een aantal onderdelen aangepast. Er is afgesproken 
om het organisatieschema van de vereniging in het vervolg niet meer met namen in te vullen. 
Die zijn namelijk erg aan verandering onderhevig. Ook de foto op de voorkant van het plan zal 
aangepast worden. De bedoeling is om het 5-jaren beleidsplan in verkorte versie mee te sturen 
met de ALV uitnodiging van 14 maart.      

 

 Bij de aanstelling als voorzitter heeft Dick aangegeven na ongeveer een half jaar zijn 
functioneren als voorzitter met het bestuur te willen evalueren. De bestuursleden zijn erg 
tevreden over de wijze hoe Dick tot nu toe als voorzitter is opgetreden. Naast de voor de hand 
liggende zaken als het voorzitten van de bestuur- en commissievergaderingen neemt hij ook 
het initiatief bij het evalueren van de toernooien en andere evenementen. 
Bij klachten, conflicten of andere problemen die zich voordoen neemt Dick het voortouw en 
stelt alles in het werk om deze zo goed mogelijk te bespreken dan wel op te lossen. Ook het 
vertegenwoordigen van TTV ODT naar buiten toe (gemeente, andere verenigingen, NTTB,   
Media, sponsors, enz) is aan Dick wel toevertrouwd.  
Dick is de trekker mbt het beleidsplan en de uitvoering ervan. Is hier nu druk mee bezig. Verder 
is het bestuur erg tevreden over de voortvarendheid waarmee Dick de zaken oppakt en met 
nieuwe ideeën komt.  
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 De ALV zal plaatsvinden op 14 maart in de kantine van TTV ODT aanvang 20.00u. We gaan 
weer gebruik maken van de beamer of als dat al mogelijk is gebruiken we de nieuwe 
breedbeeld TV. In ieder geval is het de bedoeling om het beleidsplan te bespreken. Wat verder 
op de agenda staat is de problematiek rondom het aantal jeugdleden en het behoud ervan. 
Uiteraard is de financiële verantwoording over 2015 een gespreksonderwerp en hierbij zal 
zeker verder ingespeeld worden op de energie besparende maatregelen die we aan het 
onderzoeken zijn. Ook willen we een lustrumfeest (15 jaar) organiseren en bespreken dit op de 
ALV.  
 

 Sjors Sportief: De aanmelding voor dit evenement is gedaan. Vanaf eind februari kunnen 
scholieren zich hiervoor opgeven om gratis op de woensdagavond een aantal keer mee te 
trainen.  

 

 In de kantine hangt een AED (automatische externe defibrillator). Er is hiervoor 1x uitleg en 
oefening geweest en nu is de vraag of er nog eens een herhaling geregeld kan worden. 
Hiervoor zal contact opgenomen worden met Martijn Gommeren.  

 

 De contributie is per 1 januari 2016 weer aangepast aan de CPI index. Ook is er besloten om 
de bondscontributie voor competitie spelende leden volledig door te berekenen aan de leden.   
 


