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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES:
Zaal

Van Diggelenstraat 11

06 41569170

Postadres

Westerkwartier 11
8302 JP Emmeloord

0527-697434

Mailadres

bestuur@ttvemmeloord.nl

Bestuur

Voorzitter: Johan Lieftink
Secretaris: Richard Stolwijk
Penningmeester: Gerard Hameetman
Algemeen bestuurslid: Michèle van der Lei
Algemeen bestuurslid: Frederike Spaa

0527-617747
0527-697434
0527-616224
06-45200230
0527-614759

P.R.

Richard Stolwijk

0527-697434

Wedstrijdsecretaris

Elske Spaa

0527-795118

Barzaken

Nel Zwemer-Breel

0527-620417

Technische commissie

Richard Stolwijk
Robin Lieftink
Jacques Spaa
Eddie van den Berg
Johan Lieftink

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

Beheercommissie

Willem Paulusma
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

0527-795118
0527-795118

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 allemaal!
De laatste van 2010….het jaar vliegt om! Voor we het weten zitten we al weer met de
oliebollen voor onze neus. De TTV organiseert natuurlijk een gezellige activiteit om
het jaar met zijn allen leuk af te sluiten. Maar eerst nog het altijd sportieve
Emmeloordse toernooienweekend op 11 en 12 december met de grote verloting!
Informatie hierover vinden jullie in deze Nopspin.
Lever de kopij voor de eerste Nopspin
van 2011 in voor 1 februari.
Dank aan de mensen die stukjes
aanleveren voor ons clubblad!!!!!
Groeten, Bert en Michèle

Wijziging telefoonnummer
Het telefoonnummer van TTV Emmeloord is gewijzigd. De Diggelslag is te bereiken
op het nummer: 06 41569170.
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Stukje van de voorzitter
Op de algemene ledenvergadering (6 oktober) is onder andere besloten om aan
seniorleden een extra keuzemogelijkheid met betrekking tot het lidmaatschap aan te
bieden. In aanvulling op het gewone lidmaatschap kan met ingang van het seizoen
2010/2011 ook worden gekozen voor een lidmaatschap waarbij het lid NIET verplicht
is om aan de vereniging geplande activiteiten deel te nemen (zoals zaal- barwacht,
klussendagen, schoonmaak zaal). Consequentie van deze keuze is dat op de
verschuldigde contributie een toeslag komt ad. € 50,-- per jaar.
Alle seniorleden kunnen per formulier hun keuze kenbaar te maken. In het geval er
niet wordt gereageerd op de aan leden geboden keuzemogelijkheid wordt er vanuit
gegaan dat er niets wijzigt. In dat geval wordt het lid, net als in het verleden,
ingeroosterd voor de diverse clubwerkzaamheden. In het geval iemand niet voldoet
aan de taken waarvoor hij/zij is ingeroosterd zal alsnog een bedrag ad. € 50,-worden geïncasseerd. Het principe van dit voorstel is dat eventuele taken die nu niet
zouden worden uitgevoerd, door derden (tegen betaling) worden uitgevoerd. Het
mag niet zo zijn dat anderen opdraaien voor het feit dat een ander lid van onze
vereniging voor het “nieuwe lidmaatschap” kiest.
In dit clubblad treffen jullie een formulier aan waarop de keuze kenbaar kan worden
gemaakt. Ook nu geldt dat het bestuur na 1 jaar evalueert of deze maatregel de
gewenste resultaten oplevert.
Ook sportief gezien doet TTV Emmeloord goede zaken, het eerste team en tweede
team staan op een tweede plek en het derde team ligt op koers voor het
kampioenschap.
Vanuit Korea, veel succes in het vervolg van de competitie.
Johan
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Ondersteuning bij de toernooien
Beste leden TTV Emmeloord,
Zoals gebruikelijk wordt dit jaar weer het Poldertoernooi en aansluitend het
Emmeloordtoernooi voor tafeltennissers met een beperking gehouden.
De toernooien worden gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 december.
Ook dit jaar hebben we jullie hulp nodig om beide toernooien tot een succes te
maken. Het betreft hier:
a) Het opzetten van de tafels
Hiervoor hebben we de Bosbadhal gehuurd op vrijdag 10 december vanaf
20:00
b) Het herinrichten voor het Emmeloordtoernooi, na het Poldertoernooi
Dit gebeurd vanaf 17:00 op zaterdag
c) Scheidsrechters, tellers en ballenrapers op zondag
Hiervoor zoeken we mensen die de sporters met een beperking voor een
dagdeel willen helpen
d) Het afbreken van de tafels en leegruimen van de Bosbadhal
Dit gebeurd na afloop van het Emmeloord toernooi. We verwachten dat dit
tussen 16:00 en 17:00 op zondag kan gebeuren.
Binnenkort worden de inschrijfformulieren voor de toernooien in de Diggelslag
opgehangen. Hierbij hangen we ook inschrijflijsten op voor deelname aan de
noodzakelijke ondersteuning. De organisatie van de toernooien rekent op jullie
deelname aan het Poldertoernooi en jullie hulp bij de bovengenoemde
ondersteunende activiteiten.
De organisatie: Johan, Gerard en Wido.

Verloting
Het jaarlijkse Poldertoernooi komt er weer aan. Het Poldertoernooi is een traditie en
de daarbij horende loterij wordt langzamerhand een traditie. Voor die loterij zijn er
weer prijzen nodig. Daarom ‘weer’ het volgende verzoek:
Wil iedereen op jacht gaan naar prijzen?!?!
In principe is alles welkom. Misschien heb je thuis wat liggen. Misschien kan je even
langs je schoonmoeder, vader, buurvrouw, etc. Maar de ervaring leert dat ook
winkeliers vaak bereid zijn om het een en ander te schenken. Probeer het verzoek te
omkleden met een mooi verhaal:
“ Wij als kleine, bescheiden club, organiseren al jarenlang een groot toernooi. Maar
dat kost een hoop geld (zaalhuur, tafelhuur etc.)………………”
De prijzen kunnen weer in de kantine worden afgegeven c.q. gelegd. Michèle en
Richard zullen de prijzen weer ‘verwerken’; Frederike en Elske, zullen (m.b.v. wat
jeugd) op de dag zelf het een en ander regelen!!
Het bestuur hoopt van harte dat:
IEDEREEN ZIJN/HAAR STEENTJE KAN/WIL BIJDRAGEN!
Met groeten van de loterijcommissie: Michèle en Richard.
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Jaarafsluiting jeugd
Het einde van het jaar is al weer in zicht. Wij willen dit jaar samen
met jullie feestelijk afsluiten. Daarom zijn jullie allemaal
uitgenodigd voor een grappig toernooi op 30 december. Natuurlijk
zullen er leuke prijzen te verdienen zijn. Na het toernooi gaan we
lekker samen eten.
Jullie worden verwacht om 16:00 en om 18:30 mogen jullie weer
naar huis. Vergeet je tafeltennis spullen niet! De kosten van deze activiteit bedragen
€4 per persoon. Jullie krijgen in november een brief mee naar huis met een
aanmeldingsstrookje.
Tot 30 december! De activiteitencommissie.

Jaarafsluiting senioren
Zoals elk jaar moet ook 2010 worden afgesloten met een feestelijke activiteit.
Daarom organiseren wij op 30 december een klein handicap toernooitje, met
aansluitend een bier- en wijnproeverij! Natuurlijk zijn er
geweldige prijzen te verdienen, je hoeft behalve je
tafeltennis spullen niks mee te nemen.
Jullie worden verwacht om 19:30 in de Diggelslag. De
kosten voor deze activiteit bedragen €7,50 per persoon. Je
kunt je inschrijven op de intekenlijst die over enkele weken
op het prikbord in de zaal komt te hangen.
Tot 30 december! De activiteitencommissie.

Ingezonden stuk ALV: activiteitencommissie
Beste leden,
De activiteitencommissie is onderbezet. Daar moet wat aan gedaan worden, want wij
(Elwin en Elske) kunnen niet alles met zijn tweeën organiseren. Deze brief is echter
geen verzoek tot aanmelding, want hoewel we wel één of twee nieuwe
commissieleden kunnen gebruiken, heb ik een beter alternatief bedacht.
Wij hopen dat jullie allemaal een voorbeeld willen nemen aan Douwe, en dat jullie net
als hij een keer een activiteit zullen voorstellen en helpen organiseren. Op die manier
hoeft niemand nieuwe structurele verplichtingen aan te gaan, en wordt het werk
verdeeld over de leden. Als elk lid zich één maal per jaar inzet voor een activiteit, kan
onze commissie blijven bestaan en hebben jullie (zowel jeugd als senioren) steeds
nieuwe leuke activiteiten om aan mee te doen.
Douwe organiseerde met ons op 22 oktober een klaverjasavond en Richard helpt
met de eindejaarsactiviteiten. Met welke activiteiten willen jullie ons helpen?
De extra activiteitencommissie
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*DE NIEUWE VAN DALE - gratis aanvulling *
THEOLOOG
UITZONDERLIJK
PAPIER
ACHTERAF
MINISTER
KRAKELING
CONTINENTEN
PROFEET
ANTILOOP
BEDACHT
KAARSRECHT
MAGAZIJN
VERTROUWEN
UURWERK
MINIMAAL
PANAMA
KIESKEURIG
MISLEIDER
POLITICUS
COMBINATIE
EILEIDER
KOEPON
MAKADAM
MINNEKOZEN
ONDERSCHEID
OORDEEL
OVULATIE
PALING
POSTWEZEN
SUPERDELUXE
TOEZICHT
UITDRUKKING
VERZUIPEN

Theo vertelde de waarheid niet
begrafenisondernemer op reis
zwaarlijvige Ier
min acht
heel kleine ster
zoontje van een inbreker
inenten op een delicate plaats van het lichaam
professor aan tafel
middel tegen diarree
naast bed nummer zeven
recht om kaarsen te vervaardigen
persoon die azijn lust
op een afgelegen plaats trouwen
werk dat per uur betaald wordt
sobere maaltijd
moeder eerst
tand in goede staat
priester
zoen van een politieagent
land met veel politievoertuigen
vooraanstaande kip
nachtgewaad voor rund
schots voor kakmadam
West-Vlaams voor 'mijn neef'
toeristenziekte
lel
overdonderend damesapplaus
vader van chinees meisje
kinderen van doodgebeten postbodes
onbetaalbare benzine
opletten met gesloten ogen
einde van constipatie
drinken in het buitenland

Tot zover de NIEUWE VAN DALE!

Woordspelingen
•
•
•
•
•
•
•

Ze heeft dikke billen, maar ze zit er niet mee.
Een paar maanden na de amputatie van zijn been,
steekt deze man al op eigen houtje de straat over.
Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de
zesde maand zijn zevende verjaardag.
Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken.
Hij wacht op een levertransplantatie, maar de levertijd is wel 8 maanden.
Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen.
Tip voor vakantiegangers: Span je niet in.
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Technische commissie
De najaarscompetitie is pas halverwege, maar we zijn toch al bezig met de
competitie van 2011. De Technische Commissie moet rond half december 2010 de
teams voor de voorjaarscompetitie 2011 opgeven. Daarom de volgende punten:
“Indien je niet wilt deelnemen aan de voorjaarscompetitie 2011, geef dat dan
door aan de Technische Commissie tc@ttvemmeloord.nl, opdat wij weer de
teams kunnen formeren.”
"Wil je met ingang van januari 2011 competitie spelen, dan kun je dit ook
doorgeven aan de Technische Commissie tc@ttvemmeloord.nl."
Indien je ‘gewoon’ wilt blijven spelen, hoef je uiteraard niets door te geven. De
Technische Commissie kan zich dan tijdig gaan bezig houden met de teamindeling!
Leden Technische Commissie
Jacques Spaa
Eddie van de Berg
Robin Lieftink

Johan Lieftink
Richard Stolwijk

Namens de Technische Commissie, Richard Stolwijk.

Keuzeformulier wijziging lidmaatschap
Conform de gemaakte afspraak op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 6
oktober 2010 dient een seniorlid van TTV Emmeloord schriftelijk kenbaar te maken of
hij/zij continuatie wil van het bestaande lidmaatschap of dat er voor wordt gekozen
om een extra toeslag te betalen, waardoor het lid is vrijgesteld van de “tafeltennis
taken/activiteiten” (zaal- barwacht, klussendagen, schoonmaak zaal ed.).
Het principe van dit voorstel is dat eventuele taken die vanaf nu niet meer door deze
leden zouden worden uitgevoerd, door derden (tegen betaling) worden uitgevoerd.
Het mag niet zo zijn dat anderen opdraaien voor het feit dat een ander lid van onze
vereniging voor het “nieuwe lidmaatschap” kiest.
Naast voor vermelde keuzemogelijkheid kunnen seniorleden tevens kenbaar maken
of zij (indien van toepassing) kiezen voor terugbetaling van het borgbedrag
2009/2010 of dat er voor wordt gekozen om dit bedrag aan de tafeltennisvereniging
te doneren. Deze laatste optie is in de ledenvergadering “gevraagd/gemeld” om aan
het formulier toe te voegen.
Alle seniorleden dienen schriftelijk kenbaar te maken aan welke keuze de voorkeur
wordt gegeven. Dit kan worden gedaan door het hieronder gevoegde keuze formulier
in te vullen en te retourneren aan Gerard Hameetman. Uw keuze mag ook per email
kenbaar worden gemaakt.
In het geval onderstaande invulstrook niet tijdig wordt ingeleverd wordt het
bestaande lidmaatschap gecontinueerd en zal voor als nog geen terugbetaling
plaatsvinden van de waarborgsom 2009/2010.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuzeformulier lidmaatschap TTV Emmeloord
Maak keuze uit 1 of 2.
1.

□

Ik kies voor continuatie lidmaatschap, waarbij ik zal deelnemen aan de
gestelde taken/activiteiten, zoals zaal- barwacht, klussen dagen, schoonmaak
zaal.

□

Ik kies voor het lidmaatschap waarbij de contributie jaarlijks met een bedrag
groot € 50,00 wordt verhoogd en ontvang door het betalen van genoemd
bedrag vrijstelling van de taken/activiteiten, zoals zaal- barwacht,
klussendagen, schoonmaak zaal.

2.

Maak keuze uit 3 of 4
3.

□

Uitgaande van de aanname dat in 2009/2010 is voldaan aan gestelde
taken/activiteiten, kies ik er voor om de betaalde borg, groot € 25,00 terug te
laten storten op mijn bankrekening.

4.

□

Ik doneer de door mij betaalde borg voor het seizoen 2009/2010, groot
€ 25,00 aan de vereniging.

Dit formulier invullen en voor 1 december 2010 inleveren bij Gerard
Hameetman of e-mailen naar g.j.hameetman@hccnet.nl
Let op:

Indien niet of niet voldoende wordt voldaan aan de gestelde tafeltennistaken/activiteiten wordt alsnog de € 50,00 geïncasseerd

Overzicht taken/activiteiten:
- 1 of 2 keer per jaar een zaal- barwacht uitvoeren;
- 1 of 2 keer per jaar een dagdeel (1/2 dag) meewerken aan de klussendagen;
- 1 of 2 keer per jaar meewerken aan de schoonmaak tafeltenniszaal;
- 1 x per jaar meewerken aan de grote schoonmaak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Notulen Algemene Leden Vergadering van TTV Emmeloord op 06-10-2010
Aanwezig
Bestuur: Johan Lieftink, Richard Stolwijk, Gerard Hameetman, Michèle van der Lei
Leden: Jan Crielaard, Michel Schwarte, Elske Spaa, Elwin van der Meer, Eduard
Hop, Jos Kuijper, Frederike Spaa, Jacques Spaa
Afmelding
Bestuur: Marrie Koffeman
Leden: Lukas Koffeman, Hans Vlig, Pim Ros, Eddie van den Berg,
Maurice Arnoldy, Wido de Vries, Douwe Koolhof, Willem Paulusma
1. Opening
Johan bedankt alle klussers en in het bijzonder de beheercommissie voor het
opknappen van de kantine/hal.
2. Ingekomen stukken
Er zijn twee ingekomen stukken: barwachtschema’s en activiteitencommissie.
Deze worden bij punt 12 besproken.
3. Notulen vorige ALV
Geen opmerkingen over notulen van ALV van 17-10-2009
4. Jaarverslag secretaris 2009-2010
Geen opmerkingen over jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester 2009-2010
Gerard: TTV Emmeloord is een financieel gezonde vereniging.
- Is er onderzoek gedaan naar de prijzen van gas-/elektraleveranciers?
Dit is onderzocht, maar het bleek niet de moeite waard om van
leverancier te wisselen.
- Is er onderzoek gedaan naar het te behalen voordeel bij vervanging
van de cv-ketel?
Nee. Gerard heeft wel onderzoek gedaan naar het verbruik. De
resultaten hiervan leggen naast offertes van leveranciers. Gerard voert
analyse uit.
6. Verslag kascommissie
Jan Crielaard en Hans Vlig hebben de kas gecontroleerd en verlenen
decharge aan de penningmeester.
7. Goedkeuring begroting 2010-2011
Begroting akkoord.
- Hoe zit het met sponsoring?
Momenteel vindt er geen actieve werving van sponsoren plaats. Er zijn
wel twee nieuwe bord sponsoren gevonden. Er is een verzoek
ingediend bij het Groenhorstcollege voor sponsoring van het
mindervalidetoernooi door middel van de jaarlijkse kerstbomenactie.
Afgelopen jaar is onze club uitgeloot voor de Poiesz-actie, de
bloembollenactie had geen hoge opbrengst.
De mogelijkheden wat betreft sponsoring zijn vorig jaar in het clubblad
gepubliceerd. Ook teamsponsoring is mogelijk. Heb je een tip, leg het
dan voor aan het bestuur.
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8. Verkiezen kascommissie
Jan Crielaard aftredend.
Bestuur benadert Pim Ros en Gilbert Eilander (naar aanleiding van de
ingevulde enquête). Eventueel kunnen Hans Vlig en Elske Spaa ook
benaderd worden.
9. Borgstelling m.b.t. werkzaamheden leden TTV
De borgstellingregeling van afgelopen jaar moet nog afgerond worden.
Het nieuwe voorstel van twee soorten lidmaatschap is goed gekeurd door de
ALV. Dit voorstel moet nog verder uitgewerkt worden. Geen van de aanwezige
leden heeft zich opgegeven om hierover mee te denken. De volgende
aandachtspunten worden meegegeven:
- Duidelijk moet zijn dat de voorkeur uitgaat naar het doen van
werkzaamheden door alle leden
- Iedereen moet een keuze maken tussen de twee soorten lidmaatschap
- Er moeten voldoende alternatieven zijn om de gestelde werkzaamheden te
kunnen uitvoeren
- Goede administratie bijhouden/ontwikkelen
- Welke maatregel als een lid zijn verplichtingen toch niet nakomt?
- Wat te doen met iemand die en niet extra wil betalen en geen
werkzaamheden wil doen? Royeren?
10. Verkiezing bestuursleden
Frederike Spaa wordt verkozen tot algemeen bestuurslid.
11. Bespreking enquête
Leden die de enquête nog niet hebben ingevuld, krijgen deze via de mail
nogmaals toegestuurd. Richard en Michèle werken de uitkomsten uit en
communiceren deze ook naar de commissies.
12. Barwachtschema’s en activiteitencommissie
Lukas heeft in de enquête aangegeven eventueel de barwachtschema’s te
willen maken. Hij wordt hiervoor benaderd door het bestuur.
Het ingezonden stuk van Elske over de activiteitencommissie komt in de
volgende Nopspin. Leden worden opgeroepen een activiteit aan te dragen en
mee te helpen met het organiseren ervan. Op de volgende ALV wordt deze
manier van werken door de activiteitencommissie geëvalueerd.
13. Rondvraag
- Willem maakt er melding van dat de bar niet altijd schoon en opgeruimd
wordt achter gelaten, graag hier op letten.
- Kantine openen op een vrijdag/zaterdag half november. Johan helpt de
activiteitencommissie dit te organiseren.
- Richard helpt de activiteitencommissie met het eindejaarstoernooi.
- ALV op dinsdagavond overwegen.
- Jacques en Gerard gaan bekijken wat het budget nog is voor het
opknappen van de kantine.
- Elwin vraagt of er een herinnering per mail kan rondgestuurd worden
voor de ALV.
14. Sluiting
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Sponsoring
Met betrekking tot sponsoring van TTV Emmeloord zijn de volgende richtlijnen
opgesteld:
1. Totaalsponsoring
Sponsorperiode:
3 of 5 jaar
Jaar 1
Nieuwe shirts
Nieuwe shorts (voor zover mogelijk)
Eerste team nieuwe trainingspakken
En Sponsorbedrag: € 1.000,00
Jaar 2
Jaar 3
Optie Jaar 4 en 5

Sponsorbedrag: € 1.500,-Sponsorbedrag: € 1.500,-Sponsorbedrag: € 1.500,--

2. Teamsponsoring
Nieuwe shirts (i.v.m. bedrukken logo/naam sponsor);
1e team
Nieuwe shorts
Nieuw trainingspak
Sponsorbedrag:
1e jaar € 250,-2e jaar € 500,-3e jaar € 500,-Elk volgende team Nieuwe shirts (i.v.m. bedrukken logo/naam sponsor);
Nieuwe shorts
Sponsorbedrag:
1e jaar € 150,-2e jaar € 200,-3e jaar € 200,-3. Reclamebordsponsoring
Afmetingen reclame bord: 150 x 65 cm
Looptijd:
3 jaar met stilzwijgende verlenging
Bedrag:
€ 75,-- per jaar
4. Clubblad sponsoring
Sponsorbedrag halve pagina
Sponsorbedrag hele pagina

€ 25,-- per jaar
€ 50,-- per jaar

Informatie ten behoeve van de totaalsponsor
- Naamswijziging
- Naam op shirt
- Naam op trainingspak 1e team
- Gebruik maken van de zaal

TTV………… Emmeloord
TTV………….Emmeloord
TTV………….Emmeloord
max. 3 keer per jaar (tafeltennis of andere
activiteit)
- Advertentie in het clubblad
volledige pagina
- Vermelding naam in redactionele stukken
Flevopost/De Noordoostpolder (in de
kop geen naam; wel incidenteel in het
artikel).
- Naamsvermelding toernooi
Poldertoernooi
Mindervaliden toernooi
- Incidenteel
verslag toernooi op TV (omroep Flevoland)
- Naams vermelding
website TTV Emmeloord
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Marrie bedankt als bestuurslid
Jullie weten dat Marrie heeft bedankt als bestuurslid.
Het bestuur wilde haar niet zomaar laten gaan en dus gingen Gerard, Michèle en ik
op woensdag 27 oktober op pad om haar te bedanken voor haar inzet.
Gerard wist ongeveer waar ze woonde, dus nadat we de meeste straten van de wijk
hadden gezien kwamen we keurig op tijd aan. Het plantenbakje en het taartje vielen
erg in de smaak.
Marrie heeft er nog helemaal geen spijt van dat ze niet meer in het bestuur zit, ze
heeft het druk genoeg met een halve werkweek en natuurlijk dochter Lucinda. Verder
zit ze ook nog op een cursus bloemschikken en maakt daar de mooiste dingen.
Alleen dat die na een week al verlept zijn vindt ze wel jammer.
Lucinda kregen we niet te zien, die sliep al toen we kwamen en ze werd ook niet
even wakker, dat vond ik best jammer!
Frederike

Fotoalbum
Onze site, www.ttvemmeloord.nl, is door Elwin uitgebreid met een fotoalbum. Elske
heeft er al een heleboel leuke foto’s in gezet, maar er is plaats voor nog veel meer
foto’s, dus als je leuke foto’s hebt van wedstrijden, feestavonden, clubuitjes en
andere activiteiten, mail ze dan naar fotos@ttvemmeloord.nl. Dan zet de website
commissie ze in het fotoalbum. Misschien dat een leuk fotoalbum weer een paar
nieuwe leden opleveren.
Vertel er wel even bij wanneer en bij welke gelegenheid de foto’s genomen zijn.
Je mag de foto’s in de originele grootte sturen, maar je mag ze ook verkleinen tot
640x480 of 480x640 puntjes.
Frederike

Verjaardagen
Geert Brink
Johan Lieftink
Roy Kwant
Michèle van der Lei
Eduard Hop
Jarno Jasper Loof
Nabil Dhahriya
Michel Schwarte
Sietse Jager
Nel Zwemer-Breel

6-11
21-11
26-11
4-12
15-12
16-12
16-12
26-12
28-12
30-12

Richard Stolwijk
Gilbert Eilander
Larissa Dam
Elwin van der Meer
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9-1
18-1
21-1
22-1

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
Niet deelnemen aan taken TTV, dan
verhoging lidmaatschap per jaar met
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

n.v.t.

€ 50,00

€ 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 door middel van het
opzegformulier. Dit formulier is te verkrijgen in de Diggelslag en te downloaden op
onze website.
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
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