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Robin Lieftink
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Johan Lieftink

0527-697434
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0527-614759
0527-615733
0527-617747

Beheercommissie
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Michel Schwarte
Jacques Spaa

0527-698189
0527-619538
0527-614759

Toernooicommissie

Gerard Hameetman
Johan Lieftink

0527-616224
0527-617747

Activiteitencommissie

Elske Spaa
Elwin van der Meer
Michèle van der Lei

0527-795118
0527-795118
06-45200230

Schoonmaakcoördinator

Hans Vlig

06-20047703

Websitecommissie

Gerard Hameetman
Elske Spaa
Elwin van der Meer

0527-616224
0527-795118
0527-795118

Nopspincommissie

Bert Mooij
(ajmooij@hotmail.com)
Michèle van der Lei
(michelevdlei@hotmail.com)

0527-611551

Erelid
Lid van verdienste

06-45200230

Sietse Jager
Henk Mulder

Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde.
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Van de redactie
Dag pingpongers!
Het bat in de aanslag, want het najaarsseizoen staat voor de deur! Trainingen starten
weer en competities zijn ingedeeld. De zomer voorbij…. We hopen dat jullie allemaal
een goede zomer hebben gehad en zin hebben in het nieuwe seizoen! Wij zijn in
ieder geval lekker van start gegaan met een goed gevulde Nopspin!
De inleverdata voor de kopij: 1 november.
Toedels!

Bert en Michèle

Van de voorzitter
Als ik dit type zijn de verfwerkzaamheden in de kantine zo goed als afgerond. In de
laatste week van augustus (of begin september) beschikken we over een “nieuwe”
kantine in onze Diggelslag.
Allereerst wil ik de beheerscommissie en haar vrijwilligers bedanken voor de
geleverde prestatie, klasse!
Het afgelopen jaar is veel werk verzet aan ons gebouw, een nieuw dak, een
opknapbeurt van onze intree (ingang) en natuurlijk nu het kantine gedeelte. De
nieuwe inrichting (tafels en stoelen) maakt het geheel “af”, met dank aan Gert Bakker
die het meubilair via zijn werkgever heeft kunnen regelen.
Wel werd duidelijk dat de werkzaamheden door een beperkte groep leden is
uitgevoerd. Zoals in een eerder stadium al is gemeld, dienen “de lasten” te worden
verdeeld. In dit verband verwijs ik naar agendapunt 9 van de algemene
ledenvergadering van 6 oktober a.s. We willen dan als bestuur met jullie overleg
voeren over hoe noodzakelijke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en
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overleg over “de borgstelling” (wanneer wel/niet recht op teruggave). Naast genoemd
agendapunt staan nog diverse belangrijke zaken op de agenda van de
jaarvergadering. Ik nodig hierbij alle leden uit om aanwezig te zijn bij de algemene
ledenvergadering. Dus noteer de datum van de algemene ledenvergadering in je
agenda!
Na alle vakantieperikelen is het nu weer tijd voor het tafeltennis, want daar draait het
uiteindelijk om. Ik hoop dat wij, spelers van ttv Emmeloord, mooie resultaten in de
najaarscompetitie zullen behalen, waarbij sportiviteit voorwaarde is voor een
gezellige middag of avond. Voor recreanten en of competitiespelers ……, iedereen
veel tafeltennis plezier.
Johan Lieftink

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering
op woensdag 6 oktober
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van
tafeltennis vereniging Emmeloord, te houden op woensdag 6 oktober 2010 in de
tafeltennisaccommodatie aan de Van Diggelenstraat, aanvang 19:00 uur (geplande
eindtijd 21:15 uur).
Nb. Stemrecht vanaf 14 jaar, stemrecht over financiële zaken vanaf 18 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)!
Na afloop van de vergadering wordt de kantine symbolisch heropend met een (gratis)
speciaal biertje of een goed glas wijn en wellicht met live muziek op de achtergrond.
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV
4. Jaarverslag secretaris 2009 - 2010
5. Jaarverslag penningmeester 2009 – 2010
6. Verslag kascommissie
7. Goedkeuring begroting 2010 - 2011
8. Verkiezen kascommissie
9. Borgstelling m.b.t. werkzaamheden leden ttv.
10. Verkiezing bestuursleden
11. Bespreking Enquête
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting
De stukken die bij deze algemene ledenvergadering behoren, kunnen jullie elders in
deze Nopspin vinden.
De beschikbaarheid van de bestuursleden en de competitieverplichtingen is de reden
dat wij dit keer voor de woensdagavond hebben gekozen.
Overzicht rooster bestuursleden:
Start huidige zittingsperiode
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Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Johan Lieftink
Gerard Hameetman
Richard Stolwijk
Marrie Koffeman
Michèle van der Lei

Vanaf
nov. 2007
nov. 2008
nov. 2007
nov. 2009
nov. 2008

aftredend
ja
nee
ja
ja
nee

herkiesbaar
ja
ja
nee

Alle benoemingen zijn in beginsel voor een periode van drie jaar, Richard Stolwijk en
Johan Lieftink zijn aftredend en herkiesbaar. Marrie Koffeman heeft te kennen
gegeven om te willen stoppen met bestuurswerkzaamheden en is tussentijds
aftredend.
Volledigheidshalve merk ik op dat eventuele kandidaten voor de vrijgekomen
bestuursfunctie zich tot uiterlijk 30 september 2010 kunnen aanmelden (bij de
voorzitter).
Johan Lieftink (Voorzitter ttv Emmeloord).
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Notulen Algemene Leden Vergadering van TTV Emmeloord
op 17-10-2009
Aanwezig:
Bestuur: Johan Lieftink, Richard Stolwijk, Gerard Hameetman, Christiaan Baks,
Michèle van der Lei
Leden: Geert Brink, Bert Mooij, Eddie van der Berg, Robin Lieftink, Michel Schwarte,
Maurice Arnoldy, Hans Vlig, Elwin van der Meer, Elske Spaa, Lukas Koffeman,
Marrie Koffeman, Eduard Hop, Jos Kuyper, Jacques Spaa, Frederike Spaa.
Later aanwezig:
Willem Paulusma, Pim Ros, Jan Crielaard
Afmelding:
Erik van der Berg, Douwe Koolhof
1. Opening
2. Ingekomen stukken
Kamer van Koophandel: bestuurswisselingen direct melden.
Informatie over het Vrijwilligerspunt in Emmeloord.
3. Notulen ALV 04-10-2008
Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag secretaris 2008-2009
Geen opmerkingen.
5. Jaarverslag penningmeester 2008-2009
Gerard geeft toelichting op zijn verslag. Geen opmerkingen.
6. Verslag kascommissie
Jan Crielaard en Elske Spaa hebben de kas gecontroleerd.
Elske geeft toelichting. Alles is goed bevonden, een klein foutje is
gecorrigeerd, ze vinden het een mooi systeem.
Kascommissie verleent decharge aan de penningmeester.
7. Voorstel contributieverhoging
Gerard geeft toelichting. Per jaar gaat het lidmaatschap met E 8,00 omhoog.
Het voorstel is unaniem aangenomen.
8. Goedkeuring begroting 2009-2010/Renovatie dak Diggelslag
Punt 12 van de agenda (Renovatie dak Diggelslag) wordt naar voren
geschoven op de agenda omdat deze informatie nodig is bij het goedkeuren
van de begroting 2009-2010.
Johan geeft toelichting op stuk: Besluitvorming renovatie dak.
•

Michel: officieel bedrijf, officiële rekening?
Reactie Johan: nee, maar er staan afspraken op papier. De
werkzaamheden vonden plaats conform afspraken rond veiligheid
(ARBO).
Reactie Richard: er zijn referenties aangevraagd en deze waren
positief.
• Hans: garantie?
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•

•
•

•

•

•
•

Reactie Johan: afspraken zijn vastgelegd, maar geen zekerheid.
Afwachten of Snoek zich aan zijn woord houdt.
Lukas: hoe zit het met offerte van Douwe?
Reactie Johan: de offerte van Douwe was niet concurrerend met
andere offertes.
Michel: hoe is de renovatie gefinancierd?
Reactie Gerard: het bedrag voor de renovatie wordt in één keer betaald
van bestaande middelen. Zie balans.
Michel: redden we het dan nog met de bestaande middelen als er maar
een paar honderd euro op de bank overblijven?
Reactie Gerard: verwacht dat we dat wel redden. We mogen eventueel
meer rood staan, maar hoop dat niet nodig te hebben.
Johan: is het een goed besluit?
Reactie leden: applaus. Maurice: schouderklopje.
Maurice: hoe zit het nu met de rentekosten die op de begroting staan?
Reactie Gerard: wat in de begroting aan rentekosten staat, is
gebaseerd op een lening. Nu de renovatie uit bestaande middelen is
betaald, moet de begroting aangepast worden. De rentekosten en
afschrijving gaan omlaag, onderhoud gebouw gaat met € 5200,omhoog.
Jacques: staan de klussen ook op de begroting?
Reactie Gerard: de klussen met betrekking tot de kantine zijn wel
begroot: € 400,-. Overige klussen niet.
Reactie Johan: de schade door lekkage van het dak is gemeld bij de
verzekering. Afhankelijk van de taxatie en uitbetaling van de
opstalverzekering komt er geld vrij voor opknappen van het gebouw.
Maurice: gas/licht/water is minder voor begroot, hoezo?
Reactie Gerard: tot nu toe betaalden we € 425,- per maand. Er is een
aantal jaren geen meting geweest, dit jaar wel. We hebben € 1500,/1700,- terug gekregen. Het maandelijkse bedrag is omlaag gegaan
naar € 375,-. Jacques heeft met Pim bepaalde afspraken gemaakt over
de thermostaat, waardoor de zaal niet voorverwarmd wordt op
bepaalde momenten dat het niet nodig is. Dit scheelt in kosten. Door
Gerard zijn de stookkosten nader geanalyseerd.
Elwin: is er gekeken naar andere, goedkopere gasaanbieders?
Reactie Johan: nee, goede suggestie. Zal in bestuur besproken
worden.
Frederike: is het gunstig een 3-jarig contract af te sluiten nu de
gasprijzen gunstig zijn?
Reactie Johan: weet niet of dat verstandig is. Zal in bestuur besproken
worden.

Begroting 2009-2010 is goedgekeurd. Gerard past de begroting aan. De
actuele begroting zal in de volgende Nopspin gepubliceerd worden.
•

Jacques: worden de notulen ook in de Nopspin gepubliceerd?
Reactie Johan: net zoals vorig jaar, zullen deze notulen in de Nopspin
worden gepubliceerd.

9. Verkiezen Kascommissie
Jan Crielaard volgend jaar voor tweede keer.
Elske heeft het twee jaar gedaan en trekt zich terug.
Hans stelt zich beschikbaar.
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10. Voorstel eigen bijdrage bij niet deelname klussendag, barwacht, schoonmaak
Johan geeft toelichting aan de hand van het discussiestuk.
•
•

Jacques: slecht idee. Niet hanteerbaar in verband met administratie.
Het inhuren van mensen in duurder dan € 25,-. Dus hogere boetes of
we gaan er financieel op achteruit.
Maurice: contributie met een bepaald bedrag verhogen. Als je je
activiteiten doet, krijg je het bedrag aan het eind van het jaar weer
terug. Dus niet achteraf geld innen, maar vooraf.

Voorstel:
Leden vanaf 18 jaar krijgen eenmalig een contributieverhoging met € 25,(seizoen 2009-2010). Dit bedrag geldt als een borgstelling. Aan het eind van
het seizoen wordt dit weer teruggestort, wanneer blijkt dat het lid aan alle
benoemde activiteiten heeft deelgenomen (2x barwacht, 1x klussendag, 2x
schoonmaak met team en 1x grote schoonmaak). Als een lid niet aan alle
activiteiten heeft deelgenomen, wordt het bedrag wat hij/zij terugkrijgt
verlaagd.
Stemming:
13 leden voor, 7 leden tegen, 2 neutraal
Het voorstel is aangenomen. Bestuur garandeert terugkoppeling en
zorgvuldigheid. Op de volgende ALV zal dit punt weer op de agenda komen
en geëvalueerd worden. Bestuur stelt stuk op dat gepubliceerd wordt in de
volgende Nopspin.
Michèle heeft een lijst gemaakt met de activiteiten die gedaan moeten worden
binnen de club. Binnenkort wordt deze lijst rond gemaild met de vraag welke
activiteit jij zou willen doen.
11. Verkiezing bestuursleden
Afscheid van Christiaan Baks. Richard neemt het secretarisschap over.
Marrie Koffeman voorgedragen als algemeen bestuurslid en aangenomen.
12. Renovatie dak Diggelslag
Voor de laatkomers geeft Johan nog een korte samenvatting.
13. Rondvraag
•

•

Willem: vanochtend stond de verwarming aan, hoe zit dat?
Reactie Jacques: de verwarming gaat aan omdat er vroeger
jeugdwedstrijden waren op zaterdagochtend. Die zijn er niet meer, zal
het programma aanpassen.
Eddie: kunnen de leden bij het poldertoernooi niet het vaste bedrag
betalen in plaats van dat ze korting krijgen wanneer ze helpen
opbouwen/afbreken, nu de toernooikosten omhoog gaan?
Reactie Johan: dat is niet genoeg. En komen leden dan nog wel
helpen?
Voorstel: leden die deelnemen aan het poldertoernooi betalen volle
bedrag en helpen bij het toernooi.
8

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Eddie: is er gekeken naar het materiaal van het dak? Of zit het verschil
in de totale kosten in de loonkosten?
Reactie Johan: materiaal is ongeveer hetzelfde als bij andere
aanbieders. Verschil zit vooral in loonkosten.
Hans: mobiele telefoon in plaats van vaste telefoon om kosten te
besparen?
Reactie Johan: dit is reeds in het bestuur besproken. Robin heeft het
uitgezocht. Johan heeft misschien nog mobiel thuis.
Opmerking Lukas: bij prepaid moet 1x in de 6 maanden worden
opgewaardeerd.
Frederike: kunnen we het bedrag wat binnenkomt door het niet
deelnemen aan activiteiten besteden aan een feest voor de actieve
vrijwilligers?
Reactie Johan: dit voorstel zal binnen het bestuur besproken worden.
Jacques: bestuur persoonlijk complimenteren met hoe ze moeilijke
dingen aanpakken, bijvoorbeeld het dak.
Pim: complimenten voor financieel beheer, er is een groot bedrag over.
Pim: een nieuw lid in de donderdaggroep, Nicolette Berk.
Pim: zijn er al opties voor sponsoring?
Reactie Johan: nog geen ingangen voor hoofdsponsoring. Wel drie
borden erbij. Wie maakt deze borden?
Lukas: wat kost sponsoring?
Reactie bestuur: dit zal gepubliceerd worden in de volgende Nopspin en
op de website.
Eddie: is teamsponsoring niet mogelijk?
Reactie Johan: dat sluit een hoofdsponsor uit. Bestuur komt hier nog op
terug.
Gerard: de website van TTVE is vernieuwd door Elwin, Elske en
Gerard. Leden kunnen zelf ook stukken aanleveren.
Richard: bedankt klussers, met name Willem en Jacques.
Richard: Nopspin wordt steeds leuker. Bedankt Bert en Michèle.
Richard: wie wil foto’s maken en inlijsten voor in de hal? (klussen,
kampioensteams, etc.)
Reactie Jacques: ik heb al heel veel foto’s.
Reactie Elske: mijn opa print graag foto’s.
Richard: afgelopen maanden 7 bordjes voor de ‘club van 100’ erbij.
Vraag mensen en geef het door aan Richard.
Johan: op woensdagavond gaat een selectiegroep van de jeugd van
start. Welke senioren willen incidenteel sparren? Melden bij Johan.

14. Sluiting
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Jaarverslag: TTV Emmeloord.
Periode: oktober 2009 t/m september 2010.
Inleiding:
Hieronder volgt het jaarverslag van de TTV Emmeloord. “Kort en bondig” zullen
daarin de belangrijkste activiteiten, bijzonderheden e.a. wetenswaardigheden worden
beschreven.
1. Leden:
Het aantal leden bleef de afgelopen periode schommelen tussen de 55 en 60. Er
vielen leden af en er kwamen nieuwe leden bij. Verheugend is dat er relatief en
absoluut meer ‘jeugd’ lid zijn geworden t.o.v. andere jaren. M.n. na de maanden
maart/april ( scholierensport) zien we dat er nieuwe,jonge leden bijkomen. Dit heeft
o.a. geleid dat er sinds ‘mensenheugenis’ weer een jeugdteam aan de competitie
deelneemt. Daarnaast zijn er twee extra trainingsgroepen voor de jeugd opgestart.
( maandagavond en woensdagavond)
Het aantal seniorenteams bleef constant: dat bleven er vijf.
Team 1 is in de najaarscompetitie gepromoveerd naar de tweede divisie Oost. Daar
zijn ze in de voorjaarscompetitie op een verdienstelijke tweede plek geëindigd.
Team 2 werd in de najaarscompetitie kampioen in de vierde klasse en mocht weer
terug naar hun vertrouwde plekje in de derde klasse.
2 Accommodatie:
Was het vorig jaar het dak dat werd vernieuwd, in de het afgelopen jaar is de hal,
kantine en plafond onder handen genomen. M.n. de leden van de beheerscommissie
hebben hierin een belangrijke rol gespeeld:
- Kleuren werden uitgekozen;
- Tekeningen werden gemaakt:
- Materialen werden aangeschaft;
- Verf werd ingeslagen;
- Overlegsituaties werden gecreëerd;
- En tenslotte vond de uitvoering plaats.
Tijdens het schrijven van het jaarverslag, vinden de laatste werkzaamheden plaats
om de kantine af te werken.
3. Activiteiten:
De TTV Emmeloord is relatief een kleine vereniging in het bezit van een eigen
accommodatie. Zonder enige vorm van subsidie van wie dan ook, moet de club alles
zelf bekostigen. Om wat financiële middelen te genereren, zijn er het afgelopen jaar
wat activiteiten geïnitieerd om wat Euro’s binnen te halen. Daarnaast vonden er een
aantal activiteiten plaats met als doel de gezelligheid, onderlinge band en sfeer te
bevorderen, en tenslotte de TTV Emmeloord lokale bekendheid te geven.
“Een bescheiden’ opsomming” :
• Bloembollenactie;
• Grote clubactie;
• Eindejaarstoernooi;
• Afsluiting seizoen;
• Tafeltennisdemo tijdens sportverkiezing: Gerben Last en Johan Lieftink;
• Tafeltennisdemo Danny Heister i.v.m. Eddie van de Berg.
• Wekelijkse artikelen in Polderkrant, Flevopost, kabelkrant over de TTV
Emmeloord.
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Het jaarlijkse Poldertoernooi en mindervaliden toernooi.
Loterij tijdens Poldertoernooi;
Scholierensport;
Clubkampioenschappen;
Poker en Klaverjas avonden;
‘Incidentele’ zaken: Jeugdtafeltennis carrefour, e.a.

4. Bestuur, Leden, Vrijwilligers:
Het Bestuur heeft het afgelopen jaar geprobeerd en gestimuleerd om het een en
ander binnen de vereniging voor elkaar te krijgen. M.n. m.b.t. het onderhoud van het
gebouw, was een van de prioriteiten het afgelopen jaar. Maar ook om de club
financieel gezond te houden.
Deze twee belangrijke doelstellingen lijken te zijn gelukt. Maar dat kan alleen maar,
wanneer leden bereid zijn om vrijwillig haar steentje bij te dragen binnen een
vereniging. Natuurlijk is het ene lid wellicht actiever, dan het andere lid. Maar
wanneer we een nauwkeurige analyse zouden maken hoeveel leden er op een of
andere manier bij een activiteit betrokken is geweest, dan zou onze club
waarschijnlijk hoge ogen gooien.
Dat is dan ook de reden om namens het Bestuur alle leden, die zich hebben ingezet
voor de TTV Emmeloord, te bedanken.
(Het is altijd moeilijk, zelfs gevaarlijk, om personen bij naam te noemen; de kans
bestaat dat je personen zou vergeten, dus dat doe ik dan ook niet)
Richard Stolwijk, Secretaris ttv Emmeloord,
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Financieel jaarverslag ttv Emmeloord, 2009 – 2010
Hieronder staat de verlies en winstrekening van ttv Emmeloord voor het jaar 200910, de begroting voor het jaar 2010-11 en de balans per 2010-07-31.
Allereerst enige toelichting op een aantal punten:
Algemeen

De verlies- en winstrekening die hier is gepresenteerd, is licht aangepast. De post
“activiteiten en comp.” is gewijzigd in activiteiten. Er is een nieuwe post “speciale
inkomsten”, die een samenvoeging is van “bonnenactie C1000” en “grote
Clubactie”. Verder zijn de posten herschikt om ze wat logischer te groeperen.
De begroting voor 2009-10 die wordt getoond, is degene die na de ALV 2009 is
gemaakt, is getoond in de NOPspin en ook de dakreparatie bevat.

Afschrijvingen

Het bedrag van de afschrijving is verlaagd, en bestaat uit de afschrijvingen op
gebouw en inventaris uit de balans.

Sponsoring

De inkomsten en de begroting is sterk verlaagd, door het wegvallen van Fitacc. De
gedachte die we vorig jaar hadden dat we een andere sponsor zouden kunnen
vinden is (nog) niet uitgekomen.

Speciale
inkomsten

De speciale inkomsten van dit jaar betreffen oa:
- C1000 bonnenactie
- Bollenverkoop
- Open schoolkampioenschappen
- Loterij tijdens toernooi
- Sponsorloop
- Grote club actie

Onderhoud
kantine

De grote onderhoudsbeurt van de kantine loopt over de jaargrens heen, vandaar
zowel een bedrag bij realisatie als begroting. Bij de begroting staat ook nog een stuk
inkomsten. Dit betreft de uitkering van de verzekering voor het lekkende dak. Deze
is wel toegezegd maar nog niet ontvangen

Onderhoud
gebouw

Dit betreft oa de vervanging van de dakbedekking en het verven van het plafond in
de zaal. Hier ook inkomsten als bij onderhoud kantine.

Gas/….

De inkomsten betreffen hier de teruggave via de NTTB van de ECO belasting die
wordt geheven op gas en elektrisch, en die aan verenigingen wordt geretourneerd
met ruim een jaar vertraging..

Activiteiten

Hieronder dit jaar ook inkomsten. Het betreft hier oa
- het Junior festijn aan het begin van het jaar
- Kampioenschappen
- Jaarafsluiting

Toernooien

Het overschot van het toernooi was aanzienlijk. De voornaamste reden hiervoor is
het lenen van de tafels ipv huren. Door de grote inspanning die dit kost en de
onzekerheden tav de uitvoering, is voor seizoen 2010-11 toch gekozen voor huur.

Kantine

Hier zien we een stijging van omzet, zowel in inkoop als door prijsverhoging.

Resultaat

Voor de realisatie blijkt er een behoorlijk tekort te zijn. Dit is zoals verwacht, omdat
we een bijzondere uitgave van €5200 hebben gedaan voor de reparatie van het dak
en deze in één keer hebben afgeschreven. Indien we het dak niet hadden
gerepareerd (maar wel het onderhoud van hal, verven plafond van de zaal en het
verfraaien van de bar) zouden we ongeveer €1000 hebben overgehouden.
Bij de begroting houden we ongeveer €1250 over. Dit gaat er van uit dat we de
activiteiten blijven uitvoeren zoals in het afgelopen jaar, zonder bijzondere uitgaven
zoals bv vervanging CV iod. Bedenk hierbij wel dat de €900 inkomsten bij
onderhoud gebouw en kantine eenmalig is, dus eigenlijk spelen we haast quite.
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Verlies- en winstrekening 2008-9 en 2009-10 + begroting 2010-11 TTV Emmeloord
Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

2008-2009

2008-2009

2009-2010

2009-2010

2010-2011

uit

uit

uit

uit

uit

in

in

in

rente kosten

160

136

0

100

bank kosten

100

104

50

100

afschrijvingen

980

962

0

975

154

6191

contributie

5500

subsidies

800

in

112

100

50

63

100

6500

236

308

in
50

300
6173

6000

0

0

173

605

100

148

100

3200

429

3333

2000

855

1000

speciale inkomsten

80

0

933

180

verhuur zaal

50

0

53

50

675

70

donateurs
sponsoring

bestuurskosten
onderhoud kantine

300
50

onderhoud gebouw

552

1903

500

500

341

400

0

0

472

500

500

763

0

5600

6628

500

400

telefoon

230

250

0

250

246

150

verzekering

280

290

0

290

272

300

5600

5214

1463

4500

4632

gas / licht / water
huisvestingskosten
kosten NTTB
kosten Nopspin
kosten trainingen
materiaal
activiteiten

197

0

300

450

400

1274

0

1700

1457

1500

270

167

0

100

139

150

1200

1370

0

1350

1475

1500

50

0

0

120

463

961

0

0

1636
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resultaat
totaal

500

100

800

523

465

500

500

2094

2300

2300

1057

1803

2000

2000

100

0

0

0

4403

1450

1872

0

2000

0

4023

0

0

3785

0

4124

1250

0

20155

20155

20165

20165

21133

21133

17550

17550

kantine omzet
kantine inkoop

4800

630

toernooien
lief & leed

643

1600

diversen

1500

3400

13030

13030

13

100
4500

5020
2171

5000
2500

Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2010

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

totaal

31-07-2008
bezit schuld
54
1587
975
735
485
5204
23
948
274
6604
2481
1200

31-07-2009
bezit schuld
45
5656
0
1728
422
5054
23
758
218
10605
2099
1200

10285

13904

10285

13904

31-07-2010
bezit schuld
40
2992
0
790
300
4904
23
600
173
5865
1657
1500
800
9822

9822

Bij de balans wil ik nog de volgende opmerkingen maken.
Jullie zien dat ons “eigen vermogen” gedaald is. Dit komt door de grote uitgave voor
het dak die niet is teruggevoerd in een verhoging van de waarde van het gebouw.
De post “nog te betalen” betreft de onkostenvergoeding van de trainers die ik
vooruitlopend op een discussie in het bestuur heb verhoogd tot €1500.
De nieuw post “borg”is verschenen in deze balans. Dit betreft de €25 per seniorlid die
we in 2009 hebben geïnd. Ik neem aan dat de discussie wat hiermee gebeurt op de
ALV aan de orde komt.

Mopjes van Douwe
In de krant staat: Te koop Grote sterke hond. Hij eet alles en is dol op kinderen.
Paulien komt een café binnen en zegt: “ik moet van mijn moeder vragen of u
kikkerbilletjes heeft.” “Welnee meid”, zegt de kroegeigenaar, “ik loop altijd zo.”
Karin koopt twee muizenvallen. “U kocht er gisteren ook al twee”, zegt de
verkoopster, “waren ze niet goed?” “Jawel hoor”, antwoordt Karin, “maar daar zitten
al twee muizen in en ik durf ze er niet uit te pakken.”
“Ik ben baas in mijn eigen huis”, zegt Willem heel stoer, “waarop een andere man
aan de bar vraagt “is uw vrouw ook met vakantie meneer?”
Waarom is een man net een pedaalemmer?
Als je per ongeluk op zijn tenen trapt, doe ie zijn klep open.
Pim ziet op TV prinses Maxima in bad liggen met haar hoofd net boven het water. “Ik
wil graag dat iemand het Wilhelmus gaat spelen” zegt hij, “want dan moet zij gaan
staan!”
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Vrijwilligers Stembureau
Sinds een aantal verkiezingen maakt de Gemeente Noordoostpolder voor de
organisatie op het stembureau gebruik van de assistentie van vrijwilligers die hierbij
€ 100 per persoon voor de vereniging kunnen scoren.
Begin juni hebben Gerard Hameetman en ondergetekende deze mogelijkheid benut
door als stembureaulid te opereren op respectievelijk de locatie van der Valk en obs
De Zevensprong. Voor beide bureaus geldt dat het een leuke dag is geworden
waarbij in een constructieve ontspannen sfeer meegewerkt kon worden aan het
democratische proces. Locatie vd Valk was uiteindelijk redelijk op tijd klaar maar
zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen had het team van de Zevensprong
als allerlaatste de zaken op orde en kwamen wij 's nachts pas na enen aan op het
Gemeentehuis.
Wellicht blijft de Gemeente Noordoostpolder deze constructie aanbieden aan de
verschillende verenigingen en daarom wil ik jullie vragen als je hiervoor
belangstelling hebt dit aan mij te melden. Eigenschappen die hierbij goed van pas
komen zijn accuraatheid, langere tijd geconcentreerd kunnen werken en redelijk
stressbestendig zijn. Je moet deelnemen aan een informatiebijeenkomst van
anderhalf uur, thuis moet je wat bestuderen over het verkiezingsproces en op de
verkiezingsdag moet je een dagdeel meedraaien en na 21.00 moeten de stemmen
worden geteld. Of dit de volgende keer een druk op de knop is of handmatig tellen is
nu nog niet bekend.
Ik heb nu zelf 2x meegedaan aan een verkiezingsdag en zal niet weer opnieuw voor
de TTV dit gaan uitvoeren. Wel lijkt het mij handig als ik zeker voor de verkiezingen
in 2011 de contactpersoon blijf voor de TTV richting de Kiescommissie.
Ik hoop dat andere leden dit stokje willen overnemen en dank jullie bij voorbaat voor
een reactie.
Eduard Hop

GROTE OPKOMST BIJ JAARLIJKSE SCHOONMAAKDAG
DIGGELSLAG
28 augustus jl. was het dan (voor sommigen eindelijk) zo ver dat we ons
clubgebouwtje ’s stevig onderhanden gingen nemen.
De eerste deelnemer was schijnbaar in zijn enthousiasme wat doorgeschoten; hij
stond namelijk al om 9.00 uur ( i.p.v. 13.30 uur) voor een gesloten Diggelslag deur te
trappelen om zijn schoonmaaktalenten in de strijd te gooien. Nadat hij onze
penningmeester had “omgekocht” met overheerlijke koeken voor de deelnemers
(Wido, nog bedankt) liet die hem toch maar, onverrichte zaken, weer richting
Amsterdam vertrekken.
Om 13.30 uur kwamen de meeste leden ons clubhuisje binnenstromen. Al moet ik
bekennen dat Michel, Jacques en Richard al wat eerder binnen waren.
Richard was de eerste die uit de lijst van schoonmaakactiviteiten een keuze mocht
maken. Hij koos er voor om de toiletten ’s mooi op te “pimpen”. Ik weet niet wat voor
goede en minder goede herinneringen Stolwijk heeft met wc’s maar het ging hem
toch geweldig goed af.
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Hieronder volgt de lijst van de activiteiten met bijbehorende deelnemers:
•

Buiten aan de (voor)zijkant: Als twee broeders hielden Pim Ros en Piet Bakker
zich bezig met snoeien van struiken, stoeptegels en kozijnen schoonmaken en
rommel opruimen.
• Hal: Bert Mooij en Theo Mulder hebben de hal schoongemaakt en met
alternatieve middelen de beide grote matten vakkundig uitgeklopt.
• Toiletten: Richard heeft gezorgd voor frisse en fruitige wc’tjes.
• Douche ruimte dames en heren: Robin en Lukas konden hun tranen maar
moeilijk bedwingen bij deze klus. Toch aardig om te zien dat mensen zo blij zijn
met een activiteit. Volgend jaar maar weer?
• Heren kleedkamer: Gerard heeft inmiddels routine opgebouwd met dit werkje.
Echter, toch kostte het ook deze keer weer menig zweetdruppeltje. Tevens kreeg
hij nog assistentie van Nel.
• Speelzaalvloer: Maurice, Elske en Elwin hebben weer een schone, stroeve
speelvloer afgeleverd.
• Ramen van kantine uitbouw: Dankzij Eduard kunnen we weer helder de
speelzaal vanuit de kantine inzien.
• Kantinekeuken: Geert Brink heeft getracht om de afvoer weer te repareren.
Echter, is helaas niet gelukt. Nel heeft daarom maar met behulp van een
alternatieve afwasteil toch nog menig kopje afgewassen.
• Kantinevloer: Willem en later ook Eduard lagen als twee Wijzen uit het verre
Oosten geknield hun klusje te klaren.
Verder heeft Maurice nog assistentie verleend aan Michel en Jacques met het
aanbrengen van elektrische bedrading in onze kantine. Deze klus viel nog in het
kader van de klussendag.
Pim, Piet, Bert, Theo, Richard, Robin, Lukas, Gerard, Nel, Maurice, Elske, Elwin,
Eduard, Geert, Willem, Michel, Jacques en Frederike hartelijk dank voor jullie
deelname. Dankzij jullie is onze Diggelslag weer schoon en opgeruimd voor de start
van het nieuwe seizoen.
Afmelding met kennisgeving : Michele, Johan, Jos, Jan, Nabil, Eddie en Wido
Tot de volgende grote schoonmaakdag!
Mvg. Hans Vlig.
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DE FAMILIE LIEFTINK SLAAT HARD TOE
Zaterdag 12 juni zijn de
clubkampioenschappen
gehouden. We begonnen ‘s
morgens met de jeugd. Er hadden
zich maar 5 spelers ingeschreven,
wat natuurlijk te weinig is, dus
volgend jaar allemaal meedoen
jongens en meisjes!
De 5 spelers maakten er een
spannende morgen van, want ze
waren allemaal aan elkaar
gewaagd. Er werd gespeeld in
een 5 poule zodat iedereen tegen
elkaar speelde. Na 2 uur mooi
tafeltennis gezien te hebben met
lange rally’s was de uitslag als volgt:
1
2
3
4
5

Simone
Larissa
Jolina
Tim
Evelyn

Simone nam trots de wisselbeker in
ontvangst en mag zich weer een jaar
lang clubkampioene van TTV
Emmeloord noemen. Verrassend vond ik het spel van Tim. Nog maar net op
tafeltennis, maar maakte het Simone en Larissa erg moeilijk. Flink doortrainen Tim,
dan maak je volgend jaar een grote kans om in de prijzen te vallen!
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‘s Middags gingen de senioren de
strijd aan om het
clubkampioenschap. Dit jaar was
gekozen voor een A- en B-poule.
De B-poule was jammer genoeg
door blessures en vakantie ingeboet
tot 4 spelers namelijk Jos, Pim,
Gerard en Popke. Ze speelden een
dubbele competitie tegen elkaar.
Hield wel in dat ze allen 6
wedstrijden moesten spelen. Popke
was wakker geworden met zoveel
energie in het lijf, dat hij besloten
had om van Sneek naar Emmeloord
te fietsen, knap hoor!! Het kaarsje
ging bij hem gaande de wedstrijden
wel langzaam uit en daardoor eindigde hij laatste in de poule. Gerard sleepte de 3e
plaats binnen. Pim en Jos streden voor de eerste plek. Jos had de eerste ontmoeting
gewonnen, maar de tweede onderlinge wedstrijd leek naar Pim te gaan. Jos liet het
toch niet zo ver komen en met geduldig schuifspel en af en toe een smash trok hij
ook deze ontmoeting naar zich toe.
De A-poule bestond uit 9
spelers. Deze gingen strijden
om het clubkampioenschap
2010. Een ieder moest 8
slopende wedstrijden
afwerken. Ondanks de
niveauverschillen tussen de
eerste vier en de nr. 5 t/m 9
waren er toch weer de
nodige verrassingen. Michèle
won ook dit jaar weer in een
zenuwslopende vijfsetter van
Richard [ 15-13 ] . De
snelheid waarmee Michèle
de bal vaak direct smashde
was Richard te machtig. Ook
Hans won voor de eerste keer tijdens de clubkampioenschap van Richard. Robin
won enigszins verrassend van Hans zodat er van alles mogelijk was voor de strijd
om de eerste drie plaatsen. Voor de plaatsen 5 t/m 9 won Elvis al zijn wedstrijden
van Jan, Eddie, Michèle en Lukas. Met zijn verdedigende pielspelletje dwong hij de
vier aanvallende spelers tot het maken van veel onnodige fouten door te veel risico
te nemen. Hij eindigde knap als vijfde gevolgd door Michèle, Eddie, Jan en Lukas.
De strijd voor het kampioenschap was tot de laatste wedstrijd spannend. Johan (nog
ongeslagen) moest aantreden tegen Hans. Als Hans deze partij naar zich toe trok
zou hij voor het eerst clubkampioen worden. Hans begon zeer sterk aan de wedstrijd
en kwam met 2 – 1 in sets voor te staan. In de vierde set nam Hans een voorsprong
van 7 – 4 en leek het er naar uit te zien dat hij het karwij zou klaren, maar vanaf dat
moment liet Johan weer zien dat hij op de belangrijke momenten zich weer in de
wedstrijd knokt en juist dan zijn beste tafeltennis laat zien. Het moest uit de tenen
weg komen maar hij wist de partij naar zijn hand te zetten.
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1
2
3
4

Johan
Robin
Hans
Richard

Johan nam net zoals zijn
dochter de prachtige
wisselbeker met enige trots in
ontvangst en was reuze trots
dat de beker weer een jaar op
zijn nachtkastje mag staan.
Waarschijnlijk voor de laatste
keer want ik denk dat de
beker volgend jaar een
slaapkamer opschuift. Robin
vorig jaar nog derde nu 2e
geëindigd is duidelijk met een
opmars bezig, waar we nog
niet van weten waar het
eindigt, maar dat hij de
toekomstige clubkampioen
gaat worden staat als een
paal boven water. Dus heren
wees gewaarschuwd, de zaal
weer in en meer
trainingsarbeid verrichten
anders vallen jullie straks
buiten de prijzen.
Al met al een mooie dag vol
met strijd met uiteindelijk twee
terechte clubkampioenen.
Johan en Simone nogmaals
van harte gefeliciteerd en zet de wisselbeker in het zicht zodat je er steeds aan
herinnerd wordt dat je de beste van de club bent.
Eddie

WOORDSPELINGEN
Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.
Een man maakt je eerst het hof en leid je dan om de tuin.
Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel.
De cursus lassen voor beginners is afgelast.
Bij de slankheidclub zijn 3 nieuwe leden aangekomen. Maar er zijn er ook 3
afgevallen.
De situatie van de dakloze analfabeten is niet om over naar huis te schrijven.
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Een ander balletje slaan
Na een dag vol tafeltennis, werd er door een aantal pingpongers nog een balletje
geslagen op een andere manier. We gingen namelijk ’s avonds golfen bij Shortgolf
Swifterbant.
Eerst werden er twee heerlijke pasta’s geserveerd, bereid door Pim en Marijna, erg
lekker! Met een goed gevulde maag gingen we richting Swifterbant.
Na enige uitleg van een instructeur en wat oefenen met afslaan en putten, kon het
echte werk beginnen. De 9-holes par 3 baan lag op ons te wachten! Iedere hole is
dus in 3 slagen te doen….als je ECHT goed bent. Verdeeld in twee groepjes van vier
personen gingen we het proberen.
In deze mooie omgeving (met een flinke wind) vermaakten wij ons prima met de

mooie afslagen, goed geputte ballen en
natuurlijk alle bloopers;) Ballen in de bosjes, sloot, veel te hard of juist te zacht,
gemiste ballen, ze zorgden voor hilarische momenten!

Al gauw bleek Eddie zijn weg wel goed te kunnen vinden op de golfbaan. De ballen
suisden door de lucht (en ook nog richting de juiste hole…). Eddie was dan ook de
onbetwiste winnaar. Eerlijk gezegd weet ik niet meer hoe de rest van de ranglijst
was, maar dat is ook niet zo belangrijk. Het was erg gezellig en leuk om te doen!
Eddie was ook de fotograaf deze dag, dus die zien we niet op de foto’s terug, slim
bekeken hoor! En bedankt ook voor de leuke plaatjes☺.

Michèle
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Verjaardagen
Jean Tinge
Richard Stolwijk
Nicolette Berk-Koster
Bjorn Rozema
Larissa Dam
Jan Crielaard
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11-10
11-10
24-10
27-10
30-10
6-11

Aanmelden lidmaatschap
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één van de trainers:
Johan Lieftink, Jacques Spaa, Pim Ros, Michèle van der Lei.

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

€ 96,00

Senior
€ 28,00
€ 37,00
€ 55,00
€ 73,00
€ 108,00
€ 144,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 25,00
€ 49,00

Rekeningnummer van TTV Emmeloord is bij de Rabobank 11.42.33.160

Clubtenue
Voor competitiespelers is het verplicht om tijdens hun wedstrijden het blauwe
clubshirt te dragen. Aanspreekpunten voor een shirt zijn Richard Stolwijk 0527697434) en Michèle van der Lei (06-45200230).
Een clubshirt kost € 14,50. Dit bedrag wordt eenmalig door de penningmeester
geïncasseerd.

Lidmaatschap beëindigen
Gewone leden en ereleden, die vrijwillig hun lidmaatschap wensen te beëindigen,
moeten de secretaris hiervan schriftelijk in kennis stellen.
Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzegging is alleen
schriftelijk mogelijk voor 1 juli of voor 1 januari van ieder verenigingsjaar.
Contactgegevens secretaris:
Richard Stolwijk
Westerkwartier 11
8302 JP Emmeloord

23

24

