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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES:
Zaal
Postadres
Mailadres
Bestuur

: Van Diggelenstraat 11
: Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad
: b.baks2@chello.nl
: Johan Lieftink, voorzitter
Christiaan Baks, secretaris
zie postadres voor aanmelden,opzeggen etc.
Gerard Hameetman, penningmeester
Richard Stolwijk, plaatsvervangend voorzitter
Michèle van der Lei, algemeen bestuurslid
Elske Spaa, wedstrijd secretaris

0527-697286
06-18066529
0527-617747
06-18066529
0527-616224
0527-697434
06-45200230
0527-795118

Commissie barzaken :

Nel Zwemer-Breel

0527-620417

Technische cie.

:

Johan Lieftink (trainer)
Hans Vlig
Jacques Spaa (trainer)
Eddie van de Berg

0527-617747
06-20047703
0527-614759
0527-615733

Beheercommissie

:

Willem Paulusma
Michel Schwarte

0527-698189
0527-619538

Clubblad

:

Bert Mooij (ajmooij@hotmail.com) Edamhof 2
Michele v.d. Lei (michelevdlei@hotmail.com)
Koudumstraat 2

0527-611551
06-45200230

Toernooi cie.

:

Gerard Hameetman
Johan Lieftink

0527-616224
0527-617747

Activiteiten cie.

:

Elske Spaa
Michèle van der Lei
Elwin van der Meer

0527-795118
06-45200230
0527-795118

Schoonmaak cie.

:

Richard Stolwijk

0527-697434

Gerard Hameetman
Elwin van der Meer

0527-616224
0527-795118

Website commissie

:

Erelid
Lid van verdienste

: Sietse Jager
: Henk Mulder

tarieven per October 2006
Per kwartaal
Geen training
Met training
Per half jaar
Geen training
Met training
Per jaar
Geen training
Met training
Speciaal lidmaatschap per jaar
Alleen met toestemming bestuur

Junior t/m 17 jaar

€ 88,00

Senior
€ 26,00
€ 35,00
€ 51,00
€ 69,00
€ 100,00
€ 136,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 23,00
€ 45,00

Rekeningnummer van TTV Emmeloord is bij de Rabobank 11.42.33.160
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Van de redactie
Hallo allemaal!
Iedereen of bijna iedereen is terug van weggeweest. Lekker weer
aan het tafeltennissen! Voor een aantal geldt dat helaas niet, want
er zijn wat blessures hier en daar. Beterschap allemaal!
Deze Nopspin bevat natuurlijk weer leuke stukken, over
bijvoorbeeld de jaarafsluiting en het kamp. Daarnaast staat er ook
flink wat erg belangrijke informatie in! Denk daarbij aan de stukken
voor de algemene ledenvergadering, veranderingen in het
competitiereglement, sponsorloop, grote clubactie, etc. Lees dus
alles goed door, zodat je op de hoogte bent van het wel en wee op
onze club!
Toedels!
Bert en Michèle
ps. deadline voor het volgende clubblad: 30 november 2009.
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Van de voorzitter
De vakantie zit er op, de trainingen zijn weer begonnen. Op het moment dat ik dit
type realiseer ik mij dat deze week de competitie ook al weer van start zal gaan. Er is
in de afgelopen periode veel werk verzet.
De hal van ons clubgebouw is zo goed als klaar. Met frisse nieuwe kleuren (met dank
aan onze “clubschilder” Willem Paulusma) is de hal een visite kaartje voor onze
vereniging. Natuurlijk staat de grote klus “het renoveren van het dak” nog op de
agenda. Het bestuur heeft de begroting gereed, de offertes zijn de deur uit en het
bestuur gaat er vanuit dat de opdracht tot renovatie op korte termijn kan worden
verzonden.
Let op, speciale aandacht voor de
Algemene
Ledenvergadering die
op
zaterdag 17 oktober 2009 wordt gehouden
in ons clubgebouw (zie ook de uitnodiging
verderop in dit clubblad). Op de Algemene
Ledenvergadering worden o.a. de plannen
voor de toekomst besproken (alsmede de
begroting voor 2009/2010 behandeld).
Daarom is het van belang dat iedereen
aanwezig is! Noteer 17 oktober 2009 in uw
agenda.
Johan.

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering op zaterdag 17 oktober 2009
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van
tafeltennis vereniging Emmeloord, te houden op zaterdag 17 oktober 2009 in de
tafeltennisaccommodatie aan de Van Diggelenstraat, aanvang 16:30 uur.
Nb. Stemrecht vanaf 14 jaar, stemrecht over financiële zaken vanaf 18 jaar.
Na afloop van de vergadering zorgen wij voor soep en broodjes. Aansluitend is er
voor de liefhebbers een tafeltennistoernooi (geplande aanvang 19:00 uur). Voor de
echte “diehards” starten we om 22:30 uur met een mini bierproef in de kantine. De
uitnodiging voor de mini bierproef is alleen bestemd voor leden vanaf 16 jaar! Ook
jouw mening is van belang en belangrijke besluiten dienen bij voorkeur te worden
genomen met de steun van de meerderheid (dus zorg dat je aanwezig bent op de
Algemene Ledenvergadering)!
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV
4. Jaarverslag secretaris 2008 - 2009
5. Jaarverslag penningmeester 2008 – 2009
6. Verslag kascommissie
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7. Voorstel contributie verhoging
8. Goedkeuring begroting 2009 - 2010
9. Verkiezen kascommissie
10. Voorstel eigen bijdrage bij niet deelname klussendag, barwacht, schoonmaak
11. Verkiezing bestuursleden
12. Renovatie dak Diggelslag
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
15. Sluiting
De stukken die bij deze algemene ledenvergadering behoren, kunnen jullie elders in
deze Nopspin vinden.
Overzicht rooster bestuursleden:
Start huidige zittingsperiode
Voorzitter
Johan Lieftink
Penningmeester
Gerard Hameetman
Secretaris
Christiaan Baks
Algemeen bestuurslid
Richard Stolwijk
Algemeen bestuurslid
Michèle van der Lei

vanaf november 2007
vanaf november 2008
vanaf november 2007
vanaf november 2007
vanaf november 2008

Alle benoemingen zijn in beginsel voor een periode van drie jaar, dus niemand is
automatisch aftredend. Christiaan Baks is aftredend en niet herkiesbaar in verband
met verhuizing. Marrie Koffeman zal door het bestuur worden voorgedragen als
Algemeen bestuurslid. Richard Stolwijk zal de taak van Secretaris op zich nemen.
Volledigheidshalve merk ik op dat eventuele kandidaten voor de vrijgekomen
bestuursfunctie zich tot uiterlijk 10 oktober 2009 kunnen aanmelden (bij de
voorzitter).
Tot slot een opmerking met betrekking tot punt 10 van de agenda. Het bestuur heeft
meerdere keren gesproken over dit onderwerp. Graag gaan wij in gesprek met de
aanwezigen over dit voorstel, waarbij iedereen zijn / haar mening kan geven.
Johan Lieftink (Voorzitter ttv Emmeloord).

Voorstel eigen bijdrage bij niet deelname klussendag -barwacht schoonmaak
De eigen tafeltennis accommodatie heeft naast de vele voordelen ook haar keerzijde.
Naast het onderhoud van het gebouw wordt de schoonmaak en de bar- zaalwacht in
eigen beheer uitgevoerd. Het alternatief om bepaalde werkzaamheden tegen
betaling te laten uitvoeren is financieel nu niet haalbaar.
De gebruikelijke procedure is dat aan de hand van een klussendag, een
barwachtschema en de lijst zaalschoonmaak de werkzaamheden worden uitgevoerd.
In de praktijk is gebleken dat bij de uitvoering van de werkzaamheden niet iedereen
naar evenredigheid zijn/haar bijdrage levert. Met name het feit dat bepaalde
werkzaamheden niet of niet volledig werden gedaan is voor het bestuur aanleiding
geweest om het navolgende voorstel aan haar leden voor te leggen.
Het doel van dit voorstel is tweeledig:
- een financiële consequentie voor die leden die niet of niet tijdig/volledig hun
werkzaamheden verrichten;
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- het kunnen beschikken over financiële middelen om voor bepaalde uit te voeren
taken iemand te kunnen “inhuren”.
Voorstel:
Alle leden van de vereniging die 18 jaar of ouder zijn dienen jaarlijks aan de
navolgende activiteiten hun bijdrage te leveren:
a. 2 x per jaar “barwacht”
b. 1 x per jaar een dagdeel “klussendag”
c. 1 x per jaar schoonmaak zaal en de grote schoonmaak aan het begin van het
nieuwe jaar (dagdeel).
Indien iemand niet deelneemt aan de onder a. b. en c. genoemde activiteiten is zij
per (bij niet deelname) activiteit een bedrag van € 25,00 verschuldigd (behoudens
bijzondere omstandigheden, te beoordelen aan het bestuur).
Belangrijkste doel van dit voorstel is om iedereen te betrekken bij de noodzakelijk
werkzaamheden, zodat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld.
Het bestuur.

Jaarverslag secretaris
Beste tafeltennis(t)ers,
De vakantie is al weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Dat is altijd weer
een goed teken voor jullie, want dan komt het nieuwe seizoen er ook snel weer aan.
Maar voordat het nieuwe seizoen weer begint lezen jullie nu nog even wat er
allemaal is gebeurd met de club het afgelopen jaar. En deze editie van het
jaarverslag van de secretaris is nu wel erg speciaal, want dit wordt mijn laatste
verslag die ik ga maken voor de club. Zoals iedereen weet ga ik helaas over een
aantal weken verhuizen naar Nieuwegein om daar mijn leventje te beginnen samen
met mijn aanstaande vrouw. Uiteraard ga ik niet stoppen met tafeltennissen. Er is
zelfs vlakbij mijn nieuwe huis een tafeltennisvereniging.
Ik maak gelijk van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de fijne
tijd die ik had de afgelopen jaren. Iedereen zal ik daarom ook erg gaan missen. Ik zal
niet helemaal weggaan, want er is elk jaar een Poldertoernooi. Daar zal ik zeker nog
aan meedoen.
Maar goed, wat is er dan zoal gebeurt op sportief gebied met de club?
Hier een overzicht van het afgelopen competitieseizoen:
Team 1 Hans, Johan, Richard en Robin:
Na een deceptie van het vorig seizoen (onenigheid met Zwolle), begon het eerste
team weer met frisse moed in de 1e klasse. Gelijk wordt er met 4-6 uit gewonnen van
van Manen en Visser 1. Een goed begin van wat een goed seizoen zal worden.
Halverwege het seizoen was het wel duidelijk geworden dat het eerste team mee zal
gaan doen in de Play-offs. Ze hadden 5 punten voorsprong op concurrent Zwolle.
Met een sterke reeks van overwinningen (6-4 thuis van Kampenion, die eerste werd
in de poule, gewonnen en ook concurrent Zwolle werd met dezelfde cijfers
verslagen).
Helaas werden ze in de halve finale van de Play-offs door Smash-In uitgeschakeld.
Team 1 kan al met al terugkijken op een goed seizoen.
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Team 2 Michel, Michèle, Maurice en Eddie:
Na een seizoen van vechten tegen degradatie wilden ze dit seizoen niet weer
degraderen. Team 2 heeft 3e klasse aangevraagd en ook gekregen.
Ze gingen er helemaal voor dit seizoen. Maar helaas na de eerste wedstrijd, die ze
met 8-2 verloor, werd al wel weer snel duidelijk dat ze er echt moeten gaan vechten
om die 3e klasse te behouden. Helaas is het aan het einde van de rit niet gelukt om in
de 3e klasse te blijven. Zuur is wel dat ze met 34 punten in poule d van de 3e klasse
het wel gered hadden. Maar goed, snel in de 4e klasse kampioen worden en snel
terug in de 3e klasse waar ze ook horen!
Team 3 Christiaan, Jos, Willem, Douwe en Lukas:
Ja, wat moeten we nog zeggen over team 3? Het is een stabiel team. Het is te sterk
om te degraderen, maar het is net niet sterk genoeg om kampioen te worden. Zo ook
dit seizoen.
Met Douwe als nieuweling in het team, die de sprong heeft gewaagd om een klasse
hoger te spelen, was het ook dit seizoen geen wonder dat ze niet gedegradeerd zijn.
Met 7 punten verschil zijn ze mooi in de middenmoot geëindigd. Wanneer kunnen ze
de stap maken om een hoger niveau te gaan spelen? Wie weet het aankomend
seizoen! Heel veel succes mannen!
Team 4 Jacques, Elske, Gerard, Freek en Erik:
Dit team moest Erik al heel snel missen. Na 1 wedstrijd gespeeld te hebben, die hij
helaas ook allemaal heeft verloren, moest hij onder het mes en was voor de rest van
het seizoen uitgeschakeld. Gelukkig is Erik weer helemaal bovenop gekomen en
gaat aankomend seizoen weer zijn best doen om te laten zien dat hij het spelletje
nog niet verleerd is.
Hoe ging het met de anderen dan?
Niet zo heel goed eigenlijk. Ze konden ternauwernood degradatie ontlopen. Op 4
punten met de degradanten Hoonhorst en Bultman hebben ze de 5e klasse alsnog
weten te behouden.
Volgend seizoen een gunstige loting en wie weet spelen jullie wel mee om het
kampioenschap!
Team 5 Eduard, Jaap, Elwin en T. de Olde(jeugdspeler):
Dit team speelde voor de zoveelste keer in de 6e klasse. En eigenlijk vinden ze dat
best. Het was ook best spannend toen ze opeens mee gingen doen voor het
kampioenschap. Heel even stonden ze zelfs als nummer 1!
Helaas speelde de jeugdspeler van dit team de beslissende wedstrijd niet mee.
Hierdoor liepen ze het kampioenschap net mis. Heel goed gedaan jongens! Volgend
seizoen misschien weer voor het kampioenschap? In ieder geval heel veel plezier!
Want plezier staat toch bovenaan!
Zo, dit waren weer de competitieperikelen van het afgelopen seizoen. Helaas moest
alleen team 2 een klasse lager spelen. Alle andere teams zijn niet gepromoveerd,
maar ook niet gedegradeerd. Goede prestatie voor de club dus.
Als laatste wil ik jullie onder de aandacht brengen dat het bestuur er voor gekozen
heeft om de club flink te gaan renoveren. Het dak gaat z.s.m. gemaakt worden en de
hal en de kantine krijgt een likje verf en wordt opgepimpt, zodat het allemaal weer fris
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eruit komt te zien en dat de club ook nog meer een mooie uitstraling krijgt voor de
bezoekende clubs.
Ik wil jullie de algemene ledenvergadering onder de aandacht brengen waar jullie de
laatste feitjes omtrent deze grootschalige verbouwing wordt verteld.
Voor nu: heel veel succes en plezier in het komende seizoen en maak er een mooie
tijd van bij deze geweldig gezellige club!
Sportieve groet,
Christiaan Baks - Secretaris

Financieel jaarverslag ttv Emmeloord, 2008 – 2009
Hieronder staat de verlies en winstrekening van ttv Emmeloord voor het jaar 2008-9,
de begroting voor het jaar 2009-10 en de balans per 2009-07-31.
Allereerst enige toelichting op een aantal punten:
Algemeen

Met ingang van dit seizoen is het penningmeesterschap over
gegaan van Pim Ros naar Gerard Hameetman. De begroting is nog
van de hand van Pim, maar de realisatie en de balans zijn van mijn
hand. Zoals te zien is verschillen we soms van mening welke
posten waaronder dienen te worden verwerkt.
Rente kosten
In verband met de kosten van een “nieuw” dak (afschrijvingen
idem)
Bestuurskosten Overschrijding veroorzaakt door de arbitragezaak rond team 1
Contributie
Een lichte groei van het aantal leden. Ook in de begroting ga ik uit
van een geringe verhoging van de contributie en een lichte groei.
Onderhoud
Dit is voornamelijk de activiteiten rond de hal en de toiletten aldaar.
gebouw
Een deel van de zaken nodig voor het opfrissen van de bar is al
aangeschaft.
Gas/….
Een meevaller. Bij de meteropname (de afgelopen jaren was een
schatting gebruikt) bleken we recht te hebben op een stevig bedrag
(in) en is ook de maandelijkse betaling verlaagd.
Activiteiten
Hieronder dit jaar ook inkomsten. Nieuw was hier de loterij tijdens
het toernooi die €500 opleverde, en mee viel de scholierensport die
anders dan vroeger werd vergoed.
Sponsoring
De begroting is sterk verlaagd, door het wegvallen van Fitacc.
Bonnenactie
Hier zit ook de munten van de Poiesz onder.
Toernooien
Het is nu gelukt om de administratie van het Poldertoernooi en het
Fitacc toernooi normaal met de overige financiën mee te nemen.
Hoewel er een overschot is, stijgen de kosten sterker dan de
inkomsten en moeten we de inschrijfgelden weer verhogen.
Kantine
Hier zien we een stijging van omzet, zowel in inkoop als door
prijsverhoging.
Donateurs
Dit jaar is een activiteit geweest om donateurs voor de vereniging
te werven. De uitgaven zijn de kosten voor de bordjes.
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Verlies- en winstrekening 2007-2008 en 2008-2009
en begroting 2009-2010 TTV Emmeloord
begroting
2007-2008

uit

in

realisatie

begroting

realisatie

begroting

2007-2008

2008-2009

2008-2009

2009-2010

uit

uit

uit

in

in

in

uit

rente kosten

190

161

160

136

0

240

bank kosten

140

97

100

104

50

100

afschrijvingen

985

976

980

962

0

1400

bestuurskosten

140

414

300

675

70

500

contributie
kosten NTTB

5600
1300

subsidies

5518
1534

560

verhuur zaal

5500

769

50

154

6191

1274

0

800

0

0

50

0

53

0

0

763

0

400

1600
125

6500
1700
50

onderhoud kantine

80

38

onderhoud gebouw

250

160

4700

5247

5600

5214

1463

4500

440

633

630

197

0

300

gas / licht / water
huisvestingskosten
kosten Nopspin
kosten trainingen
materiaal
activiteiten & comp.

50

320

269

270

167

0

100

1075

1475

1200

1370

0

1350

50

45

50

0

0

150

sponsoring
bonnenactie C1000

108

120

463

961

1900

3212

3200

429

3333

2000

30

86

80

0

933

80

0

0

100

0

0

grote clubactie
ledenwerving

115

100

telefoon

240

232

230

250

0

250

verzekering

260

275

280

290

0

290

diversen

100

0

0

1636

2094

2300

0

0

100

0

4403

130

toernooien
lief & leed

36
50

kantine omzet
kantine inkoop

24
3400

1700

10
3347

1425

3400
1450

Donateurs
resultaat
totaal

12170

in

480

153

12170

13302

0
13302

9

13030

13030

800

2300
4500

1872

0

173

605

2000

4023

0

800

0

20155

20155

16430

16430

100

Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2009

kas kantine
clubrekening RABO
poldertoernooi AMRO
poldertoernooi RABO
fitacctoernooi RABO
gebouw
waarborgsom NTTB
inventaris
voorraad kantine
eigen vermogen
hypotheek
nog te betalen
totaal

31-07-2007
bezit
schuld
104
1471
2650

5354
23
1183
365

11149

31-07-2008
31-07-2009
bezit
schuld bezit
schuld
54
45
1587
5656
975
0
735
1728
485
422
5204
5054
23
23
948
758
274
218
6451
6604
10605
2889
2481
2099
1809
1200
1200

11149

10285

10285

13904

13904

Bij de begroting zijn een aantal aannames gedaan:
1. Rentekosten en afschrijving zijn verhoogd, t.g.v. de kosten voor de reparatie
van het dak
2. Voor contributie is uitgegaan van het goedkeuren van onderstaand voorstel
voor verhoging van de contributie, en een groei van het aantal leden tot bij de
60
3. Voor gas/enz. is uitgegaan van wat zuiniger gebruik van de cv (niet aanzetten
’s avonds als er geen thuiswedstrijden zijn)
4. Bij de activiteiten ga ik er van uit dat diverse activiteiten ongeveer quitte
draaien, en dat er daarnaast inkomsten uit verloting en sponsorloop komen
5. Sponsoring is verlaagd i.v.m. wegvallen Fitacc. Ik hou rekening met € 800
nieuwe sponsorinkomsten
6. De toernooikosten worden steeds hoger. We zullen de inschrijfgelden
derhalve moeten verhogen.
Voorstel voor verhoging contributie (tussen haakjes de oude bedragen).
Uitgangspunt is verhoging met 8€ per jaar per persoon.
tarieven per October 2009
Per kwartaal
Geen training
Met training
Per half jaar
Geen training
Met training
Per jaar
Geen training
Met training
Speciaal lidmaatschap per jaar
Alleen met toestemming bestuur

Junior t/m 17 jaar

€ 96(88)

Senior
€ 28(26)
€ 37(35)
€ 55(51)
€ 73(69)
€ 108(100)
€ 144(136)

€ 55(50)

€ 55(50)

€ 25(23)
€ 49(45)
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Belangrijke informatie voor alle competitiespelers
Dit is een stukje ter informatie over alle voor competitiespelers belangrijke
veranderingen. Na het lezen van dit stukje zal je beseffen dat zowel dit als volgend
seizoen alles behalve normaal zal zijn. De afdeling is samengevoegd tot één geheel,
zonder de regio’s die voorheen bestonden. Op het competitieformulier schrijven we
dus voortaan achter afdeling: Oost. Voorheen was dit Oost/Zwolle. Door deze
samenvoeging zal je af en toe tegen een voor TTV Emmeloord nieuwe club moeten
spelen. Het andere doel van de actie is het creëren van een betere verdeling van het
aantal teams op elk niveau. Omdat deze nieuwe verdeling volgend seizoen moet
ingaan zullen dit seizoen wat meer teams promoveren en veel meer teams
degraderen. Hieronder geef ik hiervan een uitleg. Per klasse waarin wij teams
hebben is dit wat er gebeurt:
1e klasse:
Alleen de poulewinnaar en tweede plaats promoveren naar de nieuwe afdelings 2e
divisie. (dit is niet de zelfde als de landelijke 2e divisie) De nummers 3 en 4 blijven in
de eerste klasse. De nummers 5 en 6 degraderen. Wel is er voor de degradanten
nog hoop omdat er 4 plaatsen zijn voor aanvragen. Nummers 5 hebben daarom
ongeveer 50% kans om niet te hoeven degraderen.
4e klasse:
Alleen de poulewinnaars promoveren naar de 3e klasse. Nummers 2, 3 en 4 blijven in
de vierde klasse. Nummers 5 en 6 degraderen. Er is ruimte voor één aanvraag. Dat
betekent dat er een kans van ongeveer 3% is om niet te hoeven degraderen naar de
5e klasse.
5e klasse:
De poulewinnaars promoveren naar de 4e klasse. Nummers 2 en 3 blijven in de vijfde
klasse. Nummers 2 hebben een kans van ongeveer 3% om na aanvraag toch te
mogen promoveren. Nummers 4, 5 en 6 degraderen aan het einde van het seizoen
naar de zesde klasse. In de 5e klasse kan je je dan niet meer vrij inschrijven dus
deze degradatie is alleen door aanvraag ongedaan te maken. Er zijn 14 plekken voor
aanvraag dus er is een kans van 65 % dat je als nummer 4 niet hoeft te degraderen
naar de 6e klasse. Nummers 5 hebben ook nog een klein kansje.
6e klasse:
De poulewinnaars promoveren naar de vijfde klasse. Vroeger was dit geen verplichte
promotie maar nu wel. De nummers 2, 3, 4, 5, 6 en 7(als die er is) blijven in de zesde
klasse. Er is een kans van ongeveer 65% dat nummers 2 na aanvraag toch mogen
promoveren.
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Aantal teams spelende in deze klasse
Nu (najaar 2009) Straks(voorjaar 2010)
1e divisie
2e divisie
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
5e klasse
6e klasse

12
0
36
48
90
126
108
26

8
16
24
48
96
96
96
De rest (±75)

Veranderingen in
niveau in 2010 in de
klassen
Stijgt sterk
N.v.t.
Daalt redelijk wat
Blijft ongeveer gelijk
Blijft ongeveer gelijk
Stijgt redelijk wat
Stijgt sterk
Stijgt erg sterk

De wedstrijdbriefjes van uitwedstrijden moeten binnen enkele dagen na de wedstrijd
in het open bakje aan de muur in de zaal naast de nooduitgang worden gedaan.
Briefjes van thuiswedstrijden zullen op vrijdag door Elwin mee naar huis worden
gebracht. En op donderdag door mij (Elske). Zijn wij er niet, wees dan oplettend en
laat iemand van onze vereniging ze die zelfde avond bij mij thuis bezorgen. Het
adres staat op de competitieadressenlijst in de wedstrijdmap. In deze map zitten ook
de speelschema’s van alle teams, de spelregels en het competitiereglement. Dit
artikel is een samenvatting van alle nieuwe dingen in het reglement.

Elske Spaa - wedstrijdsecretaris
"CLUB VAN 100"
Leden:
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien, zijn er ruim 50
naambordjes gegraveerd. Deze hebben een plekje
gekregen in de kantine.
Echter, er kunnen nog veel meer naamplaatjes bij.
Voor slechts Euro 10,00 pronkt jouw naam, of van de
buurvrouw,schoonmoeder, vriend, vriendin, neef,
nicht etc. op de prachtige marmeren plaat. Daarnaast
steun je onze club met wat geld.
De actie loopt gewoon door, dus als je een naam
'hebt' , geeft dat door aan Richard en die zorgt voor
een discrete afhandeling. Doen,doen,doen. Immers
het doel is om binnen afzienbare tijd 100
naambordjes te graveren.!!!!
Groeten Richard
MAIL-ADRES:
rjmstolwijk@hetnet.nl
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Verjaardagen
Gerard Hameetman
Rick-Jan Mensink
Erik van den Berg
Gert Sprenger
Wido de Vries
Wido de Vries
Marrie Koffeman
Geert Brink
Johan Lieftink

12-9
12-9
30-9
17-10
29-10
29-10
3-11
6-11
21-11
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DE GROTE CLUBACTIE!!!
Loten verkopen: iedereen kan het!
Met zijn allen iets betekenen voor de club, dat kan! Verkoop zo veel mogelijk loten
van de grote clubactie!!
Wanneer begint de verkoop?
De lotenverkoop van de Grote Clubactie 2009 begint op zaterdag 12 september.
Eerder mogen geen loten worden verkocht.
Hoeveel kost een lot?
Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,-. Daarvan gaat € 2,40 naar jouw eigen
vereniging.
Hoe verkoop ik zoveel mogelijk loten?
Belangrijk: noteer op de intekenlijsten goed alle gegevens van de mensen die bij jou
loten kopen! Kijk naar deze 6 slimme verkooptips!
1. Begin meteen met verkopen
Begin op zaterdag 12 september meteen met de verkoop. Anders zijn andere
clubs je voor!
2. Kies een slimme tijd om langs de deur te gaan
Ga rond etenstijd op pad: dan zijn de meeste mensen thuis!
3. Vertel mensen hoe de Grote Clubactie werkt en wat jouw club eraan
heeft
Vertel de mensen dat er leuke prijzen te winnen zijn en dat van elk lot maar
liefst € 2,40 naar Tafeltennisvereniging Emmeloord gaat en vertel dat het geld
voor het opknappen van de zaal word gebruikt.
4. Vraag zoveel mogelijk mensen of ze een lot willen kopen
Vraag ook je familie, kennissen en collega's (van je ouders) om een lot te
kopen. Die doen dat meestal wel!
5. Verkoop ook loten op je eigen vereniging
Verkoop loten ook aan de leden van je eigen vereniging, bijvoorbeeld in de
kantine. Die willen meestal graag meedoen.
6. Dring niet aan als mensen geen lot willen
Als mensen geen lot willen lopen: respecteer dat! Laat je inspireren door de
mensen die wél meedoen.
Hoe kunnen mensen betalen?
De mensen betalen per machtiging. Dit betekent dat zij hun bankrekeningnummer
invullen op jouw intekenlijst. Je krijgt dus geen geld!!!!!
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Wanneer bezorg ik de loten?
Als je klaar bent met verkopen lever je de intekenlijsten meteen in op je club (uiterlijk
20 oktober de boekjes inleveren). De koper krijgt een bankafschrift met het
lotnummer erop. Jij hoeft dan niets meer te doen.
Wanneer is de trekking?
De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 26 november 2009.
Wat kunnen mensen winnen?
Net als vorig jaar hebben we weer fantastische prijzen weg te geven. De hoofdprijs is
maar liefst € 100.000-.
De coördinator van de grote clubactie op onze vereniging is Jacques Spaa, tel. 0527
614759. Bij hem kun je met al je vragen terecht en ook voor extra verkoopboekjes.
Ook Michèle kan je helpen, 06-45200230.
Het aantal loten wat je verkoopt wordt door de Grote Clubactie bijgehouden. Voor de
verkopers zijn er leuke prijzen te winnen. Kijk even op de eerste bladzijde van het
boekje.
Voor de beste 3 jeugdverkopers van onze club zit er ook nog een leuke prijs aan
vast. Dus doe je best, verkoop zo veel mogelijk loten en je wint zelf ook iets leuks!
Lees het verkoopboekje goed, daar staat alles in wat je weten moet!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD
Bij de jeugd waren er zes deelneemsters, die al een aardig balletje kunnen slaan. De
clubkampioen zou dus zeker een dame worden. Bij de helft van de wedstrijden was
een vijfde set nodig om te beslissen wie de winnaar zou worden. Met name Simone
Lieftink maakte het zo spannend. Zij eindigde met vijf gewonnen wedstrijden op de
eerste plek en mag zich nu een jaar lang clubkampioene noemen.
GEFELICITEERD!!!
Jolina Stoffer, die met 14-12 in de vijfde game van Simone verloor, pakte de tweede
plek. Op een mooie derde plaats, met drie gewonnen wedstrijden, vinden we Larissa
Dam. Gwen Rochat, Maartje Bokkers en Alphonsine Uwimanantaganzwa werden
respectievelijk vierde, vijfde en zesde.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN
Ook bij de senioren werd gestreden om de titel van clubkampioen. Onderverdeeld in
een A-poule en een B-poule konden de 18 senioren van start. Na een spannende
middag was onderstaande de uitslag!
A-poule
1. Johan
2. Hans
3. Robin
4. Richard
5. Elvis
6. Michèle
7. Lukas
8. Eddie

B-poule
1. Jos
2. Popke
3. Christiaan
4. Shadi
5. Elske
6. Jacques
7. Gerard
8. Jaap
9. Frederike
10. Elwin
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Barwacht schema najaar 2009
Dag en datum

Teamnummers
Naam

Team.

Telefoonnr.

3, 4

Lucas Koffeman

2

06-30378647

1, 2, 5

Jos Kuijper

3

0527-698008

Thuis
donderdag 10 september
vrijdag 11 september
maandag 14 september
vrijdag 18 september
donderdag 24 september
vrijdag 25 september
donderdag 1 oktober
vrijdag 2 oktober
donderdag 8 oktober
vrijdag 9 oktober

donderdag 5 november
vrijdag 6 november
donderdag 19 november

2, 5

n.v.t.

1, 3, 4

n.v.t.

2, 5

n.v.t.

1, 3, 4

n.v.t.
Michel Schwarte

2

06-45200230

1, 2, 5

Willem Paulusma

3

0527-698189

3, 4

Eddie van de Berg

5

0527-615733

1, 2, 5

Douwe Koolhof

3

0527-614976

vrijdag 23 oktober

vrijdag 30 oktober

Uit

3, 4

donderdag 22 oktober

donderdag 29 oktober

De barwacht

1, 3, 5

n.v.t.

2, 4

n.v.t.

3, 4

Frederike Spaa

5

0527-614759

1, 2, 5

Shadi Almekhal

4

06-43273357

3, 4

Elwin van der Meer

5

0527-795118

1, 2, 5

Erik van den Berg

4

0527-619770

4

n.v.t.

vrijdag 20 november

1, 2, 3, 5

n.v.t.

dinsdag 24 november

2, 5

n.v.t.

vrijdag 27 november

1, 3, 4

n.v.t.
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Opknappen van de Diggelslag, het eerste resultaat
Inleiding
Het vorige verhaal over het opknappen van de Diggelslag ging over de fonteintjes in
de twee toiletten en de plannen voor het opknappen van de hal.
De fonteintjes doen het nog steeds en de plannen voor het opknappen van de hal
zijn goeddeels uitgevoerd. Dit stukje vertelt het verhaal.
Inkopen
Michèle en ik hebben boodschappen gedaan en nog een keer en nog een keer …
Na enige tijd hadden we diverse soorten en kleuren verf, speciaal voor ons
gemengd. Wit voor plafond, room voor de muren, vilt voor de deuren aan de zijkant
van de hal en de posten en gezellig voor de voordeur en de kleedkamers.
Daarnaast een nogal smerige onderkleur om de voordeur en de kleedkamers echt
gezellig te kleuren. Schuurpapier, plamuur, kwasten, rollers en terpentijn
completeerden het verfarsenaal.
Om de voordeuren op te knappen werden houten platen en isolatie schuim gekocht
en om het geheel goed te verlichten een moderne plafonnière met spaarlamp.
Het opknappen van de hal
Na een oproep per e-mail om vrijwilligers en wat persoonlijke
contacten bleek een beperkt aantal TTV-ers in staat en
bereid de werkzaamheden uit te voeren.
11 april werd met het opknappen
gestart. Na verdeling van de
klussen gingen we aan de slag.
Hans verwijderde graffiti van de
deur, terwijl Elwin de workmate in
stelling bracht om latten te kunnen
schuren.
Johan nam de schuurmachine ter hand. De stofzuiger
slurpte een deel van het schuurstof op.
Tussendoor gingen Johan en Hans ook nog even wat
noodreparaties aan het dak uitvoeren. Letterlijk klussen
op hoog niveau!
Elske en Elwin schuurden en
monteerden de
schuimisolatie in de
voordeur.
Het kapotte glas van de
voordeur werd vervangen
door isolatie en gesigneerd
door Elske.
Hans en ik monteerden de houten platen. De workmate diende als krik.
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Op 9 mei (eerder lukte niet) werd er weer een stap gezet. Verder schuurwerk en het
vervangen van de ouderwetse sloten van de toiletten stond op het programma.
Hiervoor werd Maurice, vakman op het gebied van het timmerwerk, gecharterd.
Uitgerust met scherpe beitels en bescherming voor zijn gevoelige oren ging Maurice
de toiletdeur extra uithollen voor het grotere slot.
Met boor en mobiele boorstandaard maakte ik de benodigde gaten. Het schuren ging
ook weer verder. Deze keer door Frederike en Gerard. Gerard ging binnen aan de

slag. Op deze foto deed zijn schuurmachine het nog. Later door oververhitting niet
meer. Frederike ging de voordeur te lijf. Daar had hij niet van terug….
Hierna viel het werk stil, een soort van bouwvakvakantie. Het eigenlijke verfwerk
moest toen nog gebeuren. Bovendien had Willem, onze meester-verver, veel last van
een schouderblessure.
Na zijn vakantie wilde Willem weer aan de slag. Hulp
mobiliseren lukte niet. Er was wel wat aanbod, maar dat klopte
niet met Willems planning.
Stukje bij beetje gaf Willem onze hal zijn nieuwe frisse
kleurenpatroon.
Michèle als verantwoordelijk bestuurslid en Willem poseren op
verzoek in een opgefriste hal.
Ten slotte heeft Douwe al het sluitwerk gemonteerd en ik
de nieuwe plafonnière, uitgerust met een krachtige
spaarlamp. De nieuwe kleuren zijn hier goed te zien.
Aan het einde van dit verhaal wil ik alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet en feliciteren met het mooie
resultaat. Bij deze dus.
Hoe nu verder
Voor de rest van het opknap werk moeten de plannen nog gemaakt worden.
Er ligt al een aanbod van Douwe om de stoep (voor de voordeur) een opknapbeurt te
geven. Willem wilde de radiatoren in de toiletten nog opknappen. Ik heb een ontwerp
voor nieuwe bordjes voor de kleedkamers en de toiletten gemaakt (3 klaar 1 moet
nog) als deze klaar zijn gaat Lucas ze maken.
Het verhaal wordt vervolgd!

Jacques Spaa

P.S. voor de mensen, die een papieren Nopspin krijgen. Kijk voor de kleuren versie
op onze website http://www.ttvemmeloord.nl/
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Grote schoonmaak
Zaterdag 29 september was het weer zo ver. Een spannende dag voor het bestuur
en in het bijzonder voor de schoonmaakcoördinator en zijn stand-in. Hoeveel leden
van onze tafeltennisclub zullen dit keer meehelpen met de jaarlijkse schoonmaak?
Dat was de vraag die al dagen door ons hoofd speelde! Grote opkomst was natuurlijk
gewenst, want ‘vele handen maken licht werk’ en daarnaast is het credo ‘hoe meer
zielen, hoe meer vreugd’ ook zeker van toepassing!
Om 13.00 druppelden er gestaag wat schoonmakers binnen. Door de middag heen
schoven er nog een aantal mensen aan bij de schoonmaakploeg, waarmee we op
een totaal van 13 gezellige schoonmakers kwamen.
Er werd geschrobd, geboend, gepoetst, opgeruimd, gestofzuigd, etc. De Diggelslag
is weer helemaal lekker fris!
BEDANKT VOOR JULLIE INZET!
Piet Bakker, Erik v/d Berg, Jan Crielaard, Gerard Hameetman, EDUARD HOP,
Lukas Koffeman, Johan Lieftink, Bert Mooij, PIM ROS, Jacques Spaa, Frederike
Spaa, Hans Vlig, NEL ZWEMER
EN IN HET BIJZONDER: Willem Paulusma bedankt voor al het kluswerk, de hal ziet
er super uit!!!!
Richard en Michèle Schoonmaakcrew
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SCHOONMAAK najaar 2009
Voor: Competitiespelende leden + recreanten TTV Fitacc
Betreft: Schoonmaak zaal-kantine-sanitair-toiletten-hal
Periode: Tweede helft 2009
Beste “Competitie-spelende leden” + recreanten:
Opnieuw een indeling m.b.t. het schoonhouden van het gebouw.
We gaan op dezelfde voet door als het afgelopen jaar. Dit, omdat de methode uiterst
zorgvuldig wordt gevolgd. Ook het ‘af-mailen’ c.q. ‘afbellen’ is door ieder team op
accurate wijze geschied. Er is een wijziging: Ook de recreanten participeren in het
rooster
Onder ‘het gebouw schoonmaken’ wordt verstaan:
2. Speelzaal :
zuigen + dweilen.
3. Kantine:
zuigen + dweilen + afnemen
4. Toiletten + Douche:
dweilen + afnemen
5. Hal :
zuigen + dweilen .
6. Deuren :
afnemen.
Hieronder vinden jullie:
7. Welk team / wanneer aan de beurt is
8. Wie van het team ‘de aanvoerder c.q. initiator is om af te spreken
wanneer zijn/haar team schoon gaat maken. Ook is hij/zij
verantwoordelijk om mij te bellen, mailen nadat er daadwerkelijk is
schoongemaakt. Ik kan dan eventueel het team aanspreken op het feit
dat het ‘ nog moet gebeuren’.
Ik ga er sterk vanuit dat iedereen en ieder team de
verantwoordelijkheid voelt en neemt om ook deze
afspraken daadwerkelijk na te komen.
Eind september:
Rond 20 Oktober:
Half November:
Begin December:
Eind December:
Rond 20 januari:

Team 1 ( Hans)
Team 2 ( Maurice)
Team 3 ( Jos)
Team 4 ( Elske)
Team 5 ( Eduard)
Recreanten ( Pim)

Heel veel succes met het schoonmaken, zodat we altijd
kunnen spreken van een schone zaal.
Daarnaast: VERGEET RICHARD NIET TE BELLEN/AAN TE SPREKEN/ TE
MAILEN, WANNEER JULLIE TEAM DAADWERKELIJK SCHOONGEMAAKT
HEEFT
Groet Richard Stolwijk

Tel.: 697434/ 06-28143828 rjmstolwijk@hetnet.nl
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Seizoensafsluiting Senioren
Meestal sluiten we het seizoen af met een gezellige activiteit en een barbecue. Dat is
altijd erg gezellig, dus ook het einde van dit seizoen was voor ons, de
activiteitencommissie, weer reden voor een leuke activiteit. Dit jaar was er slechts
één plekje vrij in de sportieve agenda. Dit was na de clubkampioenschappen. Na niet
al te lang nadenken werd besloten dat het een bier en wijn proeverij moest worden.
Maar bier drinken kan natuurlijk niet op een lege maag, dus vooraf was er een goed
verzorgde broodmaaltijd. De soep was heerlijk, de broodjes waren vers en de groep
was gezellig. Wat wil je nog meer!

Met een goede bodem konden we beginnen aan het eerste biertje.
En kort daarop volgde ook het eerste wijntje. Vooral Johan had heel
erg veel te melden. Zo beweerde hij bijvoorbeeld dat zijn biertje
absoluut geen Grolsch Kanon kon zijn, maar dat was het natuurlijk
wel. Verder kwamen er nog wat kreten uit zijn mond als: Slootwater,
absoluut slootwater! & Deze smaakt naar Afwassop. Met deze
gedetailleerde omschrijvingen op zijn briefje was te voorspellen dat
hij niet zou winnen op de wedstrijd volgend op de proeverij. En dat
deed hij ook niet. Wie er wel wonnen… tja.. dat werd na al die
biertjes en wijntjes niet meer opgeschreven door de organisatie. Bij
het bier won Richard, dat weet ik nog… Maar wie won er nou de
wijnproeverij?????
Elske Spaa
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Jaarafsluiting jeugd
De jeugd had zijn eigen afsluiting van het seizoen. Lekker met zijn allen eten en
daarna op naar Nagele voor een potje boerengolf! Door de weilanden heen met een
klomp aan een stok en een voetbal, in de poep, leuke paardjes en gillende meiden.
Ingrediënten voor een leuke avond! De foto's geven een impressie:) Ohw ja, de
ijsjes, die hoorden er ook bij ;)
De activiteitencommissie.
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Tafeltenniskamp 2009
Op 14 en 15 augustus vond het tafeltenniskamp voor de
jeugdleden plaats in de Diggelslag. Met de hele club
meiden was het een gezellig drukke boel en misschien
hebben ze op tafeltennisgebied ook nog wat geleerd ;)
Zie de foto’s en de verhalen van 2 deelneemsters voor
een sfeerimpressie.
Het was een geslaagd kamp en wat ons betreft zeker
voor herhaling vatbaar!
Johan en Michèle

Tafeltenniskamp
Het is 6 uur het kamp gaat beginnen
iedereen is aanwezig
Als eerst gingen we lekker eten en toen
gingen we naar bioscoop
We gingen de film ice age kijken dat was
heel leuk en toen gingen we weer terug
naar de diggelslag en toen gingen we
weer tafeltennissen.
En toen moesten we even later onze
pyjama aan doen en toen moesten we in
onze pyjama tafeltennissen toen was het
12 uur het was tijd om naar bed te gaan
maar ik en Jolina en Manon en Joce en
Laura gingen pas om half 4 slapen.
De volgende dag was het 9 uur ‘s
ochtends toen was Maartje ook nog
gekomen samen met Amber en toen
gingen we eten en toen weer
tafeltennissen en daarna gingen we
zwemmen dat was erg leuk en toen gingen
we weer lekker tafeltennissen en toen een
leuk watergevecht en overgooien met
waterballonnen en toen gingen we lekker
eten toen was het al weer tijd om naar huis
te gaan maar ik Maartje Amber Esmee en
Simone gingen nog verstoppertje spelen
Einde over Tafeltenniskamp
Geschreven door Larissa Dam
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14-08 tot

15-08

Op vrijdag avond 6 uur begon tafeltennis kamp 2009!
Eerst gingen we eten.
Daarna gingen we met de auto naar Kampen toe.
We gingen daar naar de bioscoop!
We hebben de film ice age 3 gezien!
De film was heel erg leuk!
Toen we weer bij de tafeltenniszaal waren gingen we
de luchtbedden oppompen en dat soort dingen.
En een beetje tafeltennisen.
Toen dat klaar was begon het pyama-tafeltennistoernooi. 3e Jolina 2e Larissa 1e Simone!
Daarna moesten we onze bedden neerleggen en
onze tanden poetsen enzo.
Daarna moesten we gaan slapen.
Maar dat duurde wel even.
De volgende morgen….
We gingen eerst ontbijten.
En daarna tafeltennissen!
Om elf gingen we naar het zwembad dat was heel erg
leuk!
Toen we weer terug waren gingen we tafeltennissen
enzo.
Later hebben we ook nog met waterballonnen
spelletjes gedaan!
En daarna gingen we eten.
Helaas was het toen al weer voorbij!
Het was wel heel erg leuk!
Groetjes Simone
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Moppen
De moppentapper heeft er weer een paar!
Na vele jaren komt Martin een oude schoolvriend tegen en zegt: “Ik weet nog heel
goed dat je vroeger altijd heel koude voeten had, is dat nog altijd zo?” “Nee hoor”
antwoordt zijn vriend. “Sinds ik een houten been heb, is het gelukkig maar half zo erg
meer.”
Vrouw vraagt: “Hoe kun je toch steeds zoveel bier drinken zonder dat je dorst hebt?”
Waarop haar man vraagt: “Hoe kan jij toch steeds in de spiegel kijken zonder dat je
mooi bent?”
“Ik heb mij lekker dik zat gegeten” zegt Koen, “de kalkoen was overheerlijk.” “En met
hoeveel zaten jullie dan aan tafel?” “Met ons tweetjes: de kalkoen en ik.”
Rinske zegt: “Onze meester was boos op mij, omdat ik niet goed wist waar de
Dolemieten liggen.” “Zie je wel” zegt vader, “ik heb al zo vaak gezegd dat jij je spullen
beter moet opbergen.”
Willem sodemietert met zijn fiets tegen het harde harde wegdek, maar er mankeert
hem helemaal niets. “Dat heb ik weer”moppert hij. “Ik betaal al jaren voor een
ongevallenverzekering en nu gebeurt er wat en nou krijg ik nog niks.”
“Kijk mij aan” zegt meester “en vertel mij eerlijk, heb jij mij een uilskuiken genoemd?”
“Nu ik u aan moet kijken en ook nog eerlijk moet zijn, kan ik het moeilijk ontkennen
meester” antwoordt Govertje.
“Goedemorgen, meneer van der Ven. Man, man, wat wordt u al kaal.” Ja is het
antwoord, “waar heel veel verstand is, daar is geen ruimte voor haargroei.” “Maar ik
zie dat u nog een heel dik bos haar hebt.”
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