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Tafeltennisvereniging ODT 

Verslag vergadering Bestuur en Commissies TTV ODT 
 
Maandag  18 december 2017 
 
Aanwezig: Joost Schoenmakers, Dion Meesters, 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 
 
 
Welkom en opening 

Dick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Om meer inzicht te krijgen in wat er 
binnen de club leeft heeft het bestuur behoefte aan een periodiek overleg met vertegenwoordigers 
uit de verschillende commissies en doelgroepen. Zeker voor de onderlinge communicatie zijn 
dergelijke korte lijnen van groot belang. Dick dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en is 
blij dat uit iedere commissie en doelgroep een vertegenwoordiger aanwezig is.  

 

Vorm en inhoud  

- Samenstelling van de groep die uitgenodigd en aanwezig is voldoet aan de wens zoals die van te 
voren is bepaald. Voor goede afstemming en feed back is een vertegenwoordiging uit alle 
mogelijke groepen en commissies essentieel.  

- Inhoud van het overleg staat niet vast. Alles is bespreekbaar. 

- Het voorstel is om de frequentie vast te stellen op 4x per jaar. De volgende data in 2018 waarop 
dit overleg plaats vindt zijn: 5 februari 2018, 14 mei 2018, 10 september 2018 en 10 december 
2018. 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Op maandag 12 maart 2018 vindt de jaarlijkse ALV plaats. Aanvang 20.00u. Het bestuur wil graag 
een andere invulling geven aan deze bijeenkomst en deelt dit met de aanwezigen. Het eerste stuk 
van de ALV is het officiële deel zoals we dat als vereniging verplicht zijn. Het tweede gedeelte, 
zoals het bestuur zich voorstelt, is een interactief deel. Hierin kunnen belangrijke of minder 
belangrijke zaken bediscussieerd worden. Voorbeelden hiervan zijn:  

- wanneer ben je een vrijwilliger en hoe willen en kunnen we het best onze vrijwilligers de aandacht 
geven die ze verdienen. 

- hoe kunnen we nieuwe leden binnenhalen en langer aan de club binden. 

- wat vinden we van de hoogte van de barprijzen en welke zouden eventueel verhoogd kunnen 
worden. 

- hoe kunnen we de barbezetting regelen. 

Naar aanleiding van dit voorstel is geopperd om het interactieve deel van de ALV los te koppelen. 
en dit op een andere avond laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een druk bezochte 
clubactiviteit. De afspraak is nu dat de eerste keer de ALV op 12 maart nog een gecombineerde 
zal zijn.  
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De aanwezigen wordt gevraagd om alvast onderwerpen door te geven die we in het tweede deel 
van de ALV kunnen bespreken. (ACTIE Allen)      

 

Website 

Joost en Sjoerd hebben de website opgezet en onderhouden deze. Sjoerd heeft zijn lidmaatschap 
per 1 januari 2018 opgezegd en zal hieraan dus niet veel meer doen. Wel is hij nog te benaderen 
ingeval er technische problemen voordoen. We vinden het allemaal belangrijk dat onze website 
steeds de actualiteit weergeeft. Dit betekent dat alle belangrijke info en nieuwsfeiten direct op de 
site zichtbaar moeten zijn. Om van 1 of 2 personen afhankelijk te zijn is erg kwetsbaar. Wenslijk is 
om per commissie en doelgroep een persoon beschikbaar te hebben die snel informatie op de site 
kan zetten. De aanwezigen vragen bij hun achterban na wie hiervoor in aanmerking komt en dit 
kan en wil. Namen svp doorgeven aan Joost. Deze zorgt dan voor uitleg. (ACTIE Allen).   

 

Commissiestructuur 

Het bestuur vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk leden bij de vereniging betrokken zijn. Door 
het werken met commissies willen we mensen met kennis van zaken betrekken bij bepaalde 
activiteiten 

Op dit moment blijkt dat bij commissieleden niet duidelijk is wat precies hun taken zijn en tot hoe 
ver hun verantwoordelijkheden reiken. Het bestuur moet hier duidelijk in zijn. (actie Bestuur)    

 

Communicatie 

Uit diverse voorvallen blijkt dat de onderlinge communicatie voor verbetering vatbaar is. Zaken die 
door het bestuur zijn afgesproken komen niet altijd tijdig bij de juiste personen terecht. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn “het jeugdteam dat op zaterdagochtend competitie zou spelen; de 
scholierenkampioenschappen die op woensdag 27 december stonden gepland, de 
bardienstregeling bij evenementen en toernooien”. Ons gezamenlijke doel is om in de toekomst 
dergelijke voorvallen te voorkomen. Dit gezamenlijk overleg is al een stap in de goede richting.    

Het opstellen van een jaaragenda is al een actie die loopt. 

 

Accommodatiecommissie 

Activiteiten die nog onderhanden zijn zijn onderzoek naar de verwarmingsketel en boiler. Hoe lang 
gaan deze nog mee en kunnen we ons gebouw straks verwarmen zonder gas af te nemen. 
Bijvoorbeeld op elektriciteit via zonnepanelen.  

Ook de vloer in de zaal krijgt binnenkort een grondige schoonmaak en een inspectie op scheuren 
en gaatjes. We moeten rekening houden dat we op een bepaald moment een nieuwe vloer nodig 
hebben. Dat is financieel een behoorlijke uitgave. 

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

Hoe zorgen we ervoor dat betrokkenheid van ouders vergroot wordt. Hoe krijgen we de ouders zo 
ver dat ze aanwezig zijn bij competitiewedstrijden. Dit zijn enkele zaken waarmee de JC worstelt. 
Omdat de jeugdcommissie en de technische commissie een aantal overlappende taken hebben is 
het voorstel om deze twee commissies samen te voegen.  

Er zijn voor de jeugd enkele voordeeltjes die misschien nog niet bij iedereen bekend zijn. Marcel 
zet deze op papier en geeft dit door aan de jeugdcommissie. (actie Marcel)  

 

Vrijwilligersbeleid 

Het is en blijft lastig te bepalen wie als vrijwilliger genoemd kan worden. Iemand die 1x per jaar iets 
voor de vereniging doet is dit dan ook een vrijwilliger. Waar leggen we de grens. Dit is al jaren een 
discussiepunt binnen het bestuur. Om gericht iets voor de vrijwilligers te doen als bedankje voor 
hun inzet zullen we eerst een antwoord moeten vinden op bovenstaande vraag. Afgesproken is om 
dit punt mee te nemen tijdens de ALV.  

 

Barcommissie   

Afgelopen jaar zijn 2 barcommissieleden gestopt met hun activiteiten. Met spoed zijn we op zoek 
naar minstens twee nieuwe leden die in deze commissie willen plaatsnemen.   

 

Rondvraag 

Tijdens de rondvraag zijn onderstaande onderwerpen naar voor gekomen. 

- Wielerexperience:  

De kans dat wielerliefhebbers gebruik willen maken van ons toilet is zeker aanwezig. We vinden dit 
niet wenselijk en gaan dit dan ook niet toelaten. Om hiervoor te zorgen gaat de deur op slot. Om 
leden of andere bezoekers van onze vereniging binnen te laten kunnen ze aanbellen. Voordat het 
park voor wielrenners opengaat dient de bel zijn aangebracht.  

- Rokerskastje 

Het merendeel van de aanwezigen (rokers en niet rokers) vinden het verplaatsen van het 
rokerskasje naar de zijdeur geen goede actie. Het zorgt er in ieder geval niet voor dat er voor de 
voordeur niet meer gerookt wordt. Een bijkomend nadeel is dat men soms vergeet de zijdeur bij 
vertrek af te sluiten. 

- 50+ groep     

Vanuit deze groep is de vraag gekomen om in de douche een zeepbakje op te hangen en een 
beugel om jezelf vast te kunnen houden. (actie accommodatiecommissie) 

Ook is er behoefte aan een aanspreekpunt binnen de vereniging om advies te vragen over batjes 
en rubbers en het daadwerkelijk bestellen ervan. Jeroen pakt dit op. (actie Jeroen) 

Ad Voorbraak nodigt de aanwezigen uit om een potje Padel te spelen op het tennispark aan de 
Kennedylaan. Rond maart dit jaar heeft TVR 2 banen aangelegd voor het nieuwe spel Padel. 
Tegen die tijd kan er dus mee kennisgemaakt worden. Ad zal tegen die tijd nog een uitnodiging 
uitdoen. 
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Ontvangst nieuwe leden 

Het is van belang hoe nieuwe leden worden opgevangen op het moment dat ze zich melden bij 
TTV ODT. Hiervoor ligt op dit moment geen draaiboek. We willen deze potentiele leden een goed 
gevoel geven en zorgen dat ze zich bij ons welkom voelen. Daarom is het van belang dat we ze, 
ongeacht waar ze zich als eerst melden, op dezelfde manier behandelen. Dit kan een onderwerp 
zijn voor de ALV. 

Nieuwe activiteiten   

De bestaande toernooien en activiteiten gaan we evalueren. Het kan zijn dat voor bepaalde 
activiteiten geen voldoende belangstelling meer bestaat. Deze zouden we kunnen schrappen en 
hiervoor nieuwe bedenken. Ben Vermeulen doet alvast een idee aan voor “ODT gots talent” 

Recreantencompetitie 

Ingeval er sprake is van invallers in een team bij de recreantencompetitie zal er pas na 2 keer 
invallen een bijdrage van € 5 euro worden gevraagd. 

 

 

 


