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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 pingpongers!
Het is september, tijd voor een ontzettend mooie nazomer, lekker trainen, competitie,
jeugdkamp (9, 10, 11 sept.), klaverjassen (16 sept.), donateurtoernooi (24 sept.),
ALV (1 okt.), een nieuwe Nopspin en nog veel meer! Maar ook in de zomerperiode is
er niet stil gezeten. Er is geklust aan het gebouw, flink schoon gemaakt en op de
dinsdagavonden en donderdagmiddagen was de zaal vol met enthousiaste leden,
leuk!
Veel leesplezier!
Bert en Michèle
De kopij voor de volgende Nopspin moet ingeleverd
worden voor 1 november.
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Van de voorzitter
Twee jaar geleden stond het volgende in het clubblad “de hal van ons clubgebouw is
zo goed als klaar” en “natuurlijk staat de grote klus, het renoveren van het dak” nog
op de agenda.
Inmiddels dus twee jaar later is heel veel werk verzet. Het schilderen van de hal, een
nieuw dak, de gerenoveerde kantine met “nieuw meubilair, een geschilderde zaal
met 5 nieuwe tafeltennistafels en niet te vergeten, de buitenkant die afgelopen week
(met behulp van een hoogwerker) is geschilderd!
Ik wil bij deze iedereen bedanken, die een bijdrage heeft geleverd aan alle
werkzaamheden die zijn verricht. Regelmatig heb ik gemeld dat een vereniging
alleen bestaansrecht heeft als iedereen een bijdrage levert. Ik denk dat wij kunnen
vaststellen dat een groot aantal leden ook daadwerkelijk heeft mee geholpen.
Toch wil ik zonder namen te noemen de beheerscommissie en een kleine groep
“vaste klussers” nog even vermelden. Zij waren de belangrijkste leden die alle
activiteiten aanstuurden en vaak tot in de late uurtjes nog aan het werk waren.
Klasse en bedankt voor jullie bijdrage.
In dit clubblad vinden jullie de uitnodiging voor de
algemene ledenvergadering met de diverse verslagen en
o.a. de begroting voor 2011-2012. Het bestuur hoopt dat
veel leden op 1 oktober aanwezig zullen zijn!
Voor de diverse activiteiten die na de algemene
ledenvergadering worden georganiseerd, zie ook de
uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
(verderop in dit clubblad).
Johan Lieftink.

De verliefde Asperge
Ik lag met jou in hetzelfde bed
We sliepen wel rechtop
Jij stak er net wat bovenuit
Vandaar jou blauwe kop
Ik was stapel op jouw lange lijf
Dat mag je nu best weten
Ik vond jou echt een reuzen wijf
Gewoon om op te vreten
Laatst droomde ik de hele nacht
Aan een stuk door van jou
Jij werd mijn bruid mooi wit
Omdat ik van sleepasperges hou
Plots werd mijn droom bruut verstoord
Ik bloede aan mijn kuiten
Wij werden allebei vermoord
Door zo'n hovenier van buiten

Wij werden in een kist gelegd
En spoedig daarna gewassen
Mijn rug was krom de jouwe recht
Jij was dus eerste klasse
Wat wreed toch van zo'n
hovenier
Ons zo uiteen te rukken
Nooit heb ik jou meer gezien
Want ik lag bij de stukken
Weet je wat ik het gekke vind
Het is eigenlijk heel stom
Terwijl ons leven in de grond
begint
Is dat bij de mens net andersom
Douwe
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van
tafeltennis vereniging Emmeloord, te houden op zaterdag 1 oktober 2011 in de
tafeltennisaccommodatie aan de Van Diggelenstraat, aanvang 18:00 uur (geplande
eindtijd 20:00 uur).
Nb. Stemrecht vanaf 14 jaar, stemrecht over financiële zaken vanaf 18 jaar.
Vanaf 17:30 uur zijn soep en bolletjes beschikbaar! Zoals gemeld begint de
vergadering op 18:00 uur.
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 de vergadering spelen we een mini tafeltennis toernooi voor de liefhebbers
(geplande tijd: 20:15 uur tot 21:30 uur). Aansluitend 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 2010 - 2011
5. Jaarverslag penningmeester 2010 – 2011
6. Verslag kascommissie
7. Goedkeuring begroting 2011 - 2012
8. Verkiezen kascommissie
9. Verkiezing bestuursleden
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. 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
(aftredend en herkiesbaar)
Secretaris
Richard Stolwijk
Algemeen bestuurslid
Frederike Spaa
Algemeen bestuurslid
Michèle van der Lei
(aftredend en herkiesbaar)

vanaf oktober 2010
vanaf november 2008
vanaf oktober 2010
vanaf oktober 2010
vanaf november 2008

Alle benoemingen zijn in beginsel voor een periode van drie jaar,
Gerard Hameetman en Michèle van der Lei zijn aftredend en herkiesbaar.
Volledigheidshalve merk ik op dat eventuele kandidaten voor de vrijgekomen
bestuursfunctie zich tot uiterlijk 30 september 2011 kunnen aanmelden (bij de
voorzitter).
Johan Lieftink (Voorzitter ttv Emmeloord).
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Financieel jaarverslag TTV Emmeloord, 2010 – 2011
Hiernaast staat de verlies- en winstrekening van TTV Emmeloord voor het jaar 2010 -11, de begroting
voor het jaar 2011-12 en de balans per 2011-07-31. Hieronder een aantal opmerkingen hierbij:
Algemeen

Jullie zien hier dat de realisatie in het algemeen goed overeen komt met de
begroting waarmee is gewerkt. De grootste afwijking zit bij materiaal, en wordt
voornamelijk veroorzaakt door de aanschaf van vijf tafels (maar staan maar voor
e
1/5 onder realisatie), en de aanschaf van 6 batjes voor doorverkoop aan junioren.
Ook bij toernooien is een behoorlijk overschot, maar zie hieronder voor de reden
hiervan.

Afschrijvingen

Dit is de afschrijving van het gebouw. De nieuwe tafels staan in het jaar van
aanschaf onder de materialen.

Speciale
inkomsten

De speciale inkomsten van dit jaar betreffen oa:
- Scholierensport
- Loterij tijdens toernooi
- Sponsorloop
- Verkiezing

Onderhoud
kantine

De inkomsten van onderhoud betreft een deel van de uitkering van de verzekering
voor het lekkende dak. Het andere deel is bij onderhoud gebouw opgenomen.

Onderhoud
gebouw

Idem

Gas/….

De inkomsten betreffen hier de teruggave via de NTTB van de ECO belasting die
wordt geheven op gas en elektrisch, en waarvan een deel aan verenigingen wordt
geretourneerd met ruim een jaar vertraging, ook het retourbedrag van de
jaaropgave staat bij de inkomsten.

Kosten
trainingen

De kosten van de trainingen zijn enigszins hoger dan was begroot omdat het
bestuur in de loop van het jaar heeft besloten om de kostenvergoeding op een
aantal punten aan te passen.

Materiaal

Hieronder zijn de uitgaven voor batjes, balletjes en een deel van de kosten van de
e
e
nieuwe tafels. Van de tafels is 1/5 deel genomen, de andere 4/5 staan op de
balans en worden over de komende 4 jaar afgeschreven. De inkomsten hier is de
doorverkoop van batjes aan junioren.

Activiteiten

Hieronder dit jaar ook inkomsten. Het betreft hier o.a.
- Tafeltennisdag Zonnebloemschool
- Kampioenschappen
- Jaarafsluiting

Toernooien

Ook dit jaar een groot bedrag over, maar…. Dit wordt veroorzaakt doordat we de
tafels hebben gehuurd via de NTTB, maar nog steeds de rekening niet hebben
ontvangen. Omdat het Emmeloord toernooi niet door ging hebben we daar wel
kosten gemaakt, maar (haast) geen inkomsten gekregen. Een verlies voor het
toernooi was hier dus waarschijnlijker geweest.

Kantine

Hier zien we een geringe daling van de omzet, maar toch nog een behoorlijke winst
zoals verwacht.

Resultaat

Toch nog wat overgehouden, als je de tafels niet meerekent.
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Winst- en Verliesrekening 2009-11, Begroting 2011-12

rente kosten
bank kosten
afschrijvingen
contributie
subsidies
donateurs
sponsoring
speciale
inkomsten
verhuur zaal
bestuurskosten
onderhoud
kantine
onderhoud
gebouw
telefoon
verzekering
gas / licht /
water
huisvestingskos
ten
kosten NTTB
kosten Nopspin
kosten
trainingen
materiaal
activiteiten
diversen
toernooien
lief & leed
kantine omzet
kantine inkoop
resultaat
totaal

begroting

realisatie

begroting

2009-2010

2009-2010

2010-2011

uit

uit

uit
100
100
300

100
100
975

in
50
6500

112
63
308
236

100
2000
180
50

552

6173

6000

Realisatie
2010-2011
uit
in
88
101
44
150
6083

148
855

100
1000

40
825

750

1402
215

1000
200

in

1903

500

in
50

1500

30

341

400

472

500

500

631

442

200

5600
250
290

6628
246
272

500
150
300

400

501
123
463

488

300
50
450

4500

4632

4800

500

5078

688

5500

300
1700
100

450
1457
139

400
1500
150

194
1568
320

1350

1475

1500

180
513

1750
200
500

500

1876

1500

1500

500

643

264

Begroting
2011-2012
uit
in
100
100
50
725
6000

100

800

523

465

500

500

1725
1195
901

2300
100

2300

1057

1803

2000
100

2000

1105

4500
2000
0

3785

20165

20165

5000

5020

2500

2171
4124
21133

1250

0

300

750

150
1600
300

4524

5000

1994

2000

887

25

21133 17550 17550 17318 17318 15750 15750
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Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2011

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

totaal

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

13904

13904

31-07-2010
31-07-2011
bezit schuld Bezit
Schuld
40
45
2992
1344
790
853
300
214
4904
4754
23
23
600
2540
173
360
5865
7851
1657
1282
1500
1750
800
0
750
9822

9822

10883

10883

Bij de balans wil ik nog de volgende opmerkingen maken:
Jullie zien dat ons “eigen vermogen” gestegen is. Deze verhoging zit voornamelijk in de post
e
“inventaris”, die is verhoogd doordat hier 4/5 van de aanschafkosten van de nieuwe tafels staan.
De post “nog te betalen” betreft de onkostenvergoeding van de trainers die als gevolg van een
discussie in het bestuur is verhoogd tot €1750.
De post “borg”is terugbetaald of geïnd in deze balans.
De post “Nog te ontvangen” betreft het toegezegd bedrag van het Groenoordcollege voor de
tafeltennisdag voor de Zonnebloemschool.

JAARVERSLAG TTV EMMELOORD 2010 – 2011.
INLEIDING:
“Een jaar vliegt om”.
Er is weer veel gebeurd het afgelopen jaar. Hieronder vindt u, weliswaar beknopt,
een overzicht van activiteiten/werkzaamheden/e.a. zaken, die zich hebben
voorgedaan in het seizoen 2010/2011.
ACTIVITEITEN:
Ondanks het feit dat de TTV Emmeloord geen hele grote vereniging is, is er het
afgelopen jaar veel georganiseerd. Hieronder volgt een opsomming van deze
activiteiten:
- Klaverjasavonden;
- Sponsorloop;
- De jaarlijkse Barbecue;
- Het eindejaar toernooi;
- Het jaarlijkse Poldertoernooi++;
- Loterij tijdens het Poldertoernooi;
- Clubkampioenschappen;
- Tafeltennis dag voor kinderen van het Speciaal- Onderwijs;
- Scholierensport;
- Klussendagen;
- Schoonmaakactiviteiten;
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Al deze activiteiten waren bedoeld om of wat Euro’s binnen te krijgen of om de
onderlinge band binnen de vereniging te stimuleren.
++ Het jaarlijkse Minder-validentoernooi vond dit jaar geen doorgang. Het aantal
inschrijvingen was te gering. Als alternatief werd er in juni een tafeltennis dag
gehouden voor kinderen uit het Speciaal-Onderwijs.
ACCOMMODATIE:
Begin 2010 werd er door het Bestuur een prioriteitenlijst opgesteld m.b.t.
zaken/werkzaamheden die in- en om het gebouw moesten worden gerealiseerd
i.v.m. onderhoud. De leden van de beheers commissie zouden hierin een
voortrekkersrol moeten gaan vervullen. Wanneer we terugkijken het afgelopen jaar,
is er ontzettend veel werk verzet. Zo is de hal/entree opgeknapt. De kantine heeft
een ware ‘metamorfose’ ondergaan. Ook het buitenwerk is opgeknapt en
geschilderd. Daarnaast hebben we 5 nieuwe tafeltennistafels aangeschaft. Een
behoorlijke investering, maar wel een noodzakelijke. Het gebouw ziet er (weer) ‘op
en top’ uit.
LEDEN:
Het ledenaantal is al jaren een constante factor . De TTV Emmeloord blijft
schommelen tussen de 55 en 60 leden. Er vallen leden af en er komen leden bij. Om
een structurele groei te realiseren valt niet mee. Verheugend is te melden dat er v.a.
september er een tweede jeugdteam de competitie in zal gaan. Echter het minder
goede nieuws is dat “Heren 1” uiteen valt, wegens diverse redenen.
LEDEN / VRIJWILLIGERS / COMMISSIES:
In het bezit hebben van een eigen gebouw in relatie met een ‘gering’ aantal leden,
heeft tot consequentie, dat veel ( alle) leden zich op een of andere wijze actief
moeten opstellen om het gebouw, maar ook de organisatie van
activiteiten/trainingen/etc., goed te laten verlopen. Het Bestuur, bij goedkeuring van
de A.L.V., voerde daarom een zgn. ‘borgstelling’ in: “Leden verplichten om bepaalde
werkzaamheden te verrichten”. Na een jaar ‘proef’ , kan men vooralsnog concluderen
dat er vrijwel geen lid is die heeft ‘verzaakt’ ( uitzonderingen daargelaten!) Er is veel
werk verricht door veel leden: Het schoonhouden van het gebouw; het draaien van
barwacht; het deelnemen aan de grote schoonmaak- , en het deelnemen aan
klussendagen lijkt een succes. Immers, veel leden hebben zich actief opgesteld in
deze. Maar ook de ‘bemensing’ van de diverse commissies verloopt naar wens.
Soms lijkt het aantal commissies groter dan het aantal leden. Dat is natuurlijk niet het
geval, maar het zegt wel iets over het feit dat veel leden veel werk verzetten.
TENSLOTTE:
Natuurlijk is het ene lid wat actiever dan het andere lid. Wel kan ik, namens het
Bestuur, optekenen dat er binnen onze vereniging een aantal personen zijn, die het
afgelopen jaar heel veel werk hebben verzet, m.n. op het gebied van ‘klussen’. Het
is niet onze bedoeling om deze personen individueel te noemen. ( dat is ook
gevaarlijk; je zou personen kunnen vergeten) Wel mag de vereniging blij zijn met
deze personen.
Namens het Bestuur, wil ik ieder lid bedanken, die op een of andere wijze
actief betrokken is geweest bij het realiseren van bepaalde werkzaamheden.
Terug kijkend op het seizoen 2010 mag de vereniging tevreden zijn. Het is op zich
een prestatie dat een kleine club, die als een van de weinige verenigingen binnen de
NOP. ,in het bezit is van een eigen accommodatie, alles ‘gesmeerd’ laat verlopen.
Richard Stolwijk, secretaris TTV Emmeloord
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Notulen ALV 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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Spinterview
Op zo’n relatief kleine club als TTV Emmeloord kennen de meeste mensen elkaar
wel, maar weet je dit al van je tafeltennismaatjes? Spinterview is een nieuwe
terugkerende rubriek waarin elke keer aan een ander lid van de TTV leuke vragen
worden gesteld. Gerard gaf het stokje door aan onze voorzitter Johan Lieftink.
Hoe heb jij de zomerperiode doorgebracht?
Op 14 juli met de Nederlandse selectie van het para tafeltennis (para = afgeleid van
paralympisch tafeltennis) ben ik vertrokken naar China. De eerste week stond in het
teken van een trainingskamp, de tweede week namen wij deel aan de Beijing Open
(internationaal toernooi voor sporters met een beperking).
Op 27 juli ben ik gelijk doorgereisd naar Zuid Korea. In Korea samen met een
Oostenrijkse collega bondscoach een tafeltenniscursus verzorgd (aan aspirant
trainers, die trainingen gaan geven aan mindervalide spelers). Dit vergde wel de
nodige voorbereidingen, aangezien wij de cursus in het Engels moesten verzorgen.
De Koreaanse tolk, vertaalde alles naar het Koreaans, en omgekeerd de Koreaanse
vragen weer naar het Engels.
Op 6 augustus, na 24 dagen Azië, terug naar Nederland. Na 1 dag regen, op 8
augustus vertrokken naar het zonnige Zuid Frankrijk. Helaas kreeg ik na een paar
dagen vakantie fysieke problemen. Aansluitend 6 dagen doorgebracht in een Frans
Ziekenhuis. Zij spreken alleen Frans, ik alleen Nederlands, Duits of Engels. Met
enige creatieve oplossingen toch nog wat informatie kunnen verkrijgen. Na mijn niet
geplande uitstapje nog 8 dagen in Zuid Frankrijk vertoefd. Daarna weer terug naar
het natte Nederland.
Hoe oud ben je?
Ik ben nu 50 jaar oud, maar wat ik zelf belangrijker vindt, ik voel mij nog geen 50 jaar!
Sinds wanneer ben je lid?
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Misschien kan Gerard dit in de papieren terugvinden, ik weet het niet exact. Ik kan
mij nog herinneren dat wij als bestuur de beslissing namen om “de Diggelslag” aan te
kopen van de Gemeente Emmeloord. Volgens mij was dat in 1992 of 1993. Ik was
toen al een aantal jaren bestuurslid, en voorheen was ik als trainer actief. Al met al
denk ik dat ik rond 1987/1988 lid ben geworden.
Hoe lang ben je al voorzitter van onze club en zit je in het bestuur?
Ik ben nu ongeveer 2 jaar voorzitter en zit denk ik vanaf ongeveer 1990 in het
bestuur zit.
Wat maakt jou tot een goede voorzitter van TTV Emmeloord?
Laat ik de vraag iets anders stellen, wanneer ben je een goede voorzitter. Ik denk dat
het belangrijk is dat je als voorzitter goed op de hoogte bent van de dingen die
binnen de vereniging spelen.
Een goede voorzitter moet mensen kunnen enthousiasmeren. De mensen binnen de
vereniging zijn de pijlers van de club. Juist een vereniging als TTV Emmeloord heeft
actieve mensen nodig die hun steentje bijdragen. Wat dat betreft ben ik zeer positief
over de afgelopen periode. Veel mensen hebben veel werk verzet om ons gebouw
weer op orde te krijgen.
Juist daarom vraag ik regelmatig aandacht voor “de eigen werkzaamheden”. Als
iedereen een gedeelte van de werkzaamheden voor zijn rekening neemt zijn de te
verrichten werkzaamheden geen probleem!
Aan ander belangrijke taak van de voorzitter is het voorzitten van de
bestuursvergaderingen. Hierin worden lopende zaken besproken, maar ook bepaald
welke keuzes worden gemaakt en hoe de zaken binnen de vereniging in de toekomst
worden geregeld.
In feite kun je stellen dat een goede voorzitter met vallen en opstaan dit alles zo goed
mogelijk probeert te organiseren.
Ik realiseer mij dat dit alles ook behoorlijk wat tijd kost. Ik kan, o.a. vanwege de
buitenlandse reizen met de para tafeltennissers niet altijd alle werkzaamheden op tijd
“klaren”. Wat dat betreft kan ik dan terugvallen op mij mede bestuursleden die in die
gevallen de taken waarnemen, waarvoor dank!
Wat is een bijzonder moment in je carrière als bondscoach van de minder valide
tafeltennissers van Nederland?
Zonder twijfel de paralympische spelen (2004 Athene en 2008 China). Athene was
zeer speciaal vanwege het behalen van goud in de landenwedstrijd klasse 9 en
China was zeer indrukwekkend met o.a. de opening in het “bird nest” (het stadion
met meer dan 90.000 mensen) en de bronzen plakken voor Kelly van Zon en Nico
Blok).
Je bent een druk bezette man, heb je nog tijd voor hobby’s (anders dan tafeltennis)?
Ik zeg altijd tafeltennis is een uit de hand gelopen hobby. Andere hobby’s niet echt,
wel mag ik graag met de familie of vrienden lekker op een terras zitten en dan de
dagelijkse beslommeringen bespreken.
Heb je een droom? Iets wat je echt ooit nog eens wilt doen?
Uitdagingen nog genoeg, echter “tijd” is en blijft een bepalende factor. We zullen zien
wat de toekomst brengt.
Waar krijg je kippenvel van?
Emoties in de sport, daar krijg ik kippenvel van.
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Heb je een levensmotto? Of anders een wijze raad?
Stel zaken niet uit die je ooit nog zou willen doen. Je krijgt geen garanties dat je dit
op een later moment alsnog zou kunnen doen.
Ter afsluiting nog een aantal keuzes, kies steeds één van de twee, wat er het eerst in
je opkomt.
Tafeltennissen of training geven?
Relaxen of druk druk druk?
Valide of minder valide?
Uit eten of zelf (Hollands) koken?
Komedie of horror?
Mailen of smsen?
Bier of port?

Training geven!
Ik denk dat druk, druk, druk meer bij mij past.
Moeilijk ………. Nu nog minder valide
Zelf koken
Waarom nu geen keuze mogelijkheid “Actie”
dan maar komedie
Mailen
Ligt aan het weer en of het gezelschap, maar
meestal is de keuze bier.

En dan de vraag van Gerard voor Johan:
leg uit hoe jij er zo toe gekomen bent om ping-pong als sport te kiezen.
Vanaf mijn jeugd vond ik tafeltennis de leukste sport, dat is nooit veranderd.
Wie wil je dat de volgende keer geïnterviewd wordt?
Richard Stolwijk …….. iemand met een uitgesproken mening over alle zaken in het
dagelijks leven en of de sport.
En wat zou je hem/haar willen vragen?
Wat is voor tafeltennisvereniging Emmeloord belangrijk om de komende 20 jaar een
actieve en gezellige vereniging te blijven.
Bedankt! ☺

TTV Emmeloord organiseert Donateurs- / Sponsortoernooi.
Tafeltennisvereniging Emmeloord organiseert op zaterdag 24 september 2011 een
donateurs / sponsortoernooi. Ook dit keer zal het toernooi weer een recreatief
karakter dragen. Graag nodigen wij u uit voor een recreatief tafeltennistoernooi met
aansluitend een eenvoudige maaltijd (een kop soep met brood).
Voor de liefhebbers organiseren wij in het begin van de avond nog een bierproef
waar elke deelnemer zal worden getest op zijn/haar kennis van de verschillende
biersoorten.
Op deze manier willen wij u bedanken voor uw financiële bijdrage, welke bijdraagt
aan de continuïteit van onze vereniging (jaarlijks verschuldigd donateurs bijdrage is €
10,00)
Nb. Sponsoren zijn automatisch donateur.
Programma:
16:00 uur
Koffie met cake
16:15 uur
Inspelen
16:30 uur
Start toernooi
In poule systeem, daarna kwart- halve finales en tenslotte de finale.
18:00 uur
Borrelkwartiertje/half uurtje
Tevens prijsuitreiking tafeltennis toernooi
18:30 uur
Soep met brood
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19:30 uur

Bierproef (deelname bedraagt € 3,00)
Deelnemers krijgen in eerste instantie circa 7 verschillende biersoorten
voorgeschoteld (1/3 glas per te proeven biertje). De bierflesjes worden

op
tafel gezet en ieder kan aantekeningen maken.
Daarna 3 keer een te proeven biertje, zonder dat bekend wordt
gemaakt

21:30 uur

welk biertje dit betreft.
Als u het 3 keer juist heeft, gaat u naar “de finale”
(tot de winnaar bekend is).
Prijsuitreiking bierproef.

Uw opgave zien wij graag tegemoet. Wilt u nog iemand meenemen, geen probleem.
Laat het ons even weten. Opgave uiterlijk 20 september.
Opgeven bij: R. Stolwijk rjmstolwijk@hetnet.nl
J. Lieftink jwlieftink@hetnet.nl

Ja, ik geef mij op voor het donateurs sponsortoernooi op zaterdag 24 sept 2011.
Naam:

………………

Telefoonnummer:

………………

Emailadres:

………………

(eventueel introducé)

……………..

Met vriendelijke groet,
Namens ttv Emmelood
J. Lieftink / R. Stolwijk.

Redelijke opkomst bij jaarlijkse schoonmaakdag Diggelslag
27 augustus was het dan (voor sommigen eindelijk weer) zo ver dat we ons
clubgebouwtje ’s stevig onderhanden gingen nemen.
Even na 13.30 uur kwamen de meeste schoonmaakleden ons
clubhuisje binnenstromen. Al moet ik bekennen dat Jos, Lukas
en Erik voor die tijd al druk bezig waren met
schilderwerkzaamheden. Vroeg vogeltje Eddie stond zelfs al
om 9.00 uur te trappelen om in onze “kermisattractie” te
mogen. Verder had Richard (een lid met, in mijn ogen, een
drukke sociale agenda) onze tuin al onderhanden genomen
met qua namen interessant, klinkend tuingereedschap.
Hieronder volgt de lijst van de activiteiten met bijbehorende
deelnemers
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•

Toiletten: Nieuwe leden Aldo en Eric (uit ‘t “Elfstedenland”) deden goed hun best
om een goede indruk achter te laten. Echter, meestal laat je in deze ruimte een
goede afdruk achter.
• Douche ruimte dames en heren: Elske heeft de damesdouche keurig gereinigd
zonder ook maar een nagel te scheuren! Aldo en Eric bleken gemotiveerd en
hebben de herendouche ook nog even aangepakt.
• Heren kleedkamer: Jan heeft het houtwerk stofvrij gemaakt; Deze klus bleek toch
wel aardig wat tijd te kosten. Tevens kreeg hij trouwens nog assistentie van Robin
die de vloer heeft schoongemaakt.
• Speelzaalvloer: Pim en Nabil hebben weer een schone, stroeve speelvloer
afgeleverd.
• Ramen van kantine uitbouw: Dankzij Nabil kunnen we weer helder de speelzaal
vanuit de kantine inzien.
• Kantinekeuken: Michele, Eduard en Gerard (later ook nog assistentie van
Frederike) hebben menig kopje, schoteltje, glaasje en bordje afgewassen en
afgedroogd. Verder hebben ze de kantinebar keurig opgeruimd. Vooral Michele
was niet te stoppen in haar enthousiasme.
Verder kwam “opzichter” Douwe nog even langs met o.a. verfadvies voor onze
schilders en heeft Jacques nog wat plaatjes geschoten. Johan heeft het geheel ook
nog gade geslagen; helaas kon hij zelf niet veel doen vanwege een vervelende
ontsteking.
Aldo, Eric, Elske, Jan, Robin, Pim, Nabil, Michele, Eduard, Gerard, Frderike, Jaques
hartelijk dank voor jullie deelname. Dankzij jullie is onze Diggelslag weer schoon en
opgeruimd voor de start van het nieuwe seizoen.
Schilders: Michel, Eddie,Jos, Lukas en Erik ook nog hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Tevens Maurice voor zijn aanbod, echter zijn hulp voor de zondagochtend bleek
overbodig.
Tot de volgende grote schoonmaakdag! Hans Vlig.

SCHOONMAAK: 2011
Voor: alle senioren
Betreft: schoonmaak van speelzaal, kantine, toiletten, douche, hal en deuren
Periode: najaar 2011
ESTAFETTESTOKMETHODE
Deze methode houdt in dat zodra er is schoongemaakt door een team, de initiator
van het team zowel een mailtje/belletje (“doorgeven schoonmaakstokje”) stuurt naar
de aanvoeder van het team wat de volgende maand mag schoonmaken als ook een
CC’tje aan mij. Op deze wijze worden de schoonmaakteams nog eens extra
geïnformeerd wanneer ze aan de beurt zijn en is de periode tussen de
schoonmaakbeurten niet te kort en niet te lang.
Onder ‘het gebouw schoonmaken’ wordt verstaan:
•
•
•
•
•

Speelzaal: zuigen + dweilen
Kantine: zuigen + dweilen + afnemen
Toiletten en douche: dweilen + afnemen
Hal: zuigen + dweilen
Deuren: afnemen
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Hieronder vinden jullie:
•
•

Welk team wanneer aan de beurt is
Wie van het team ‘de aanvoerder c.q. initiator’ is om af te spreken
wanneer zijn/haar team schoon gaat maken.

Ik ga er vanuit dat ieder team de verantwoordelijkheid voelt en neemt om deze
afspraken daadwerkelijk na te komen.
Eind september:
Eind oktober:
Eind november:
Eind december:

Team 5 (Frederike)
Recreantengroep (Pim)
Team 1 (Maurice)
Team 2 (Willem)

Heel veel succes met het schoonmaken!
Laten we met zijn allen zorgen voor een schone zaal!
Hans Vlig
Tel: 06-20047703 (na 12:00 uur bereikbaar)
E-mail: hansvlig30@hotmail.com
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Tussendoortje
Waarom?
Waarom heeft een zaak, die 24 uur open is, sloten op zijn deur?
Waarom krimpen schapen niet als het regent?
Waarom dragen Kamikaze piloten een helm?
Als vliegen zo veilig is, waarom noemt men de aankomsthal op het vliegveld dan
Terminal?
Waarom is het woord afkorting zo lang?
Als ik een nieuwe boemerang koop, hoe raak ik dan de oude kwijt?
Waarom voeding van honden nieuw is met verbeterde smaak, wie heeft dit getest?
Waarom er geen kattenvoeding bestaat met muissmaak?
Waarom bestellen mensen een Double Cheeseburger, een Grote Friet en dan een
Cola light?
Waarom kunnen dames geen mascara aanbrengen met gesloten mond?
Waarom wassen we onze badhanddoeken, worden we niet verondersteld schoon te
zijn als we ons ermee afdrogen?

Verjaardagen
Gerard Hameetman
Evelyn Stoffer
Rutger ter Haar
Erik van den Berg
Gert Sprenger
Wido de Vries

12-9
20-9
27-9
30-9
17-10
29-10

Tussendoortje
Wijsheid
Dans alsof niemand kijkt.
Zing alsof niemand luistert.
Leef alsof het de hemel op aarde is.
Werk alsof je het geld niet nodig hebt.
Zoen alsof je nooit gekwetst bent geweest.
Gert.
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Aanmelden lidmaatschap
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één van de trainers:
Johan Lieftink, Jacques Spaa, Pim Ros, Michèle van der Lei.
Kijk voor de statuten en het reglement op de website:
http://www.ttvemmeloord.nl/index.php/diversen/documenten

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 € 16,50. 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.
Ook wijzigingen in de contributievorm, aangaande stoppen met trainen of competitie,
zijn eens per half jaar mogelijk voor 1 juli of voor
1 januari.
Contactgegevens secretaris:
Richard Stolwijk
Westerkwartier 11
8302 JP Emmeloord
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