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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 
Zaal Van Diggelenstraat 11 

 
06 1569170 

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 Vacant  
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  Eddie van den Berg 
ervandenberg@tele2.nl 

0527-615733  
06-53680418 

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 
 
06-45200230 

Erelid Sietse Jager  
Lid van verdienste Henk Mulder  
 
Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde. 
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Herinneringen aan Nel. 
 
Nel Zwemer (1935-2011) was lid van onze club sinds 2001. Bij het ouder worden hoort 
ook dat alles wat minder wordt, zo ging het ook met Nel. Ze was een paar jaar geleden 
weduwe geworden. Haar gezondheid ging achteruit de laatste tijd, ze had vage 
pijnklachten en werd snel moe. Zaterdagavond 3 december belde ze de dokter van de 
weekenddienst omdat ze zich niet goed voelde. De dokter raadde een paracetamol 
aan. Daarna belde Nel haar dochter, die een ambulance regelde. In Zwolle was de 
diagnose een gescheurde aorta (hartslagader). Een urenlange operatie mocht niet 
meer baten, zondagmorgen om 3 uur overleed Nel. 
Op de donderdagmiddagen kwam Nel de laatste tijd nog steeds regelmatig, maar ze 
speelde nauwelijks een kwart van de tijd mee. In de theepauze leefde Nel helemaal 
op. Dan zat Nel achter de bar en wij in een halve kring om haar heen. Ze deed vol 
overgave mee aan de gesprekken en genoot er zichtbaar van. Ik zal haar vooral op die 
plek missen. 
En we moeten mensen vinden die het vele achtergrondwerk overnemen dat Nel deed 
voor onze groep en voor de club. 
 
Pim
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Van de redactie 
 
Dag pingpongers! 
 
Het is december, een maand te laat met de Nopspin. Michèle heeft het te druk met 
haar studie, en ik had het druk met gepensioneerd zijn. 
Maar hier is dan weer een Nopspin. 
 
Veel leesplezier!  (Michèle) en Bert  
De kopij voor de volgende Nopspin graag inleveren v oor 1 februari. 
 
 
Van de voorzitter 
 
Door omstandigheden dit keer een klein stukje van de voorzitter. 
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Notulen Algemene Leden Vergadering van TTV Emmeloor d op 03-10-2011 
 
Aanwezig: 
Johan, Richard, Gerard, Frederike, Michèle, Pim, Hans, Aldo, Erik, Elske, Elwin, 
Jacques, Bert, Robin, Eddie, Lukas, Jan, Gilbert 
 
Afmelding: 
Jos, Wido, Michel, Nicolette, Eduard, Willem, Geert, Douwe 
 

1. Opening 
Welkom 
 

2. Ingekomen stukken 
Afmeldingen 
 

3. Notulen vorige ALV 
Punt 6: ALV verleent decharge, niet de kascommissie 
 

4. Jaarverslag secretaris 2010-2011 
Akkoord 
 

5. Jaarverslag penningmeester 2010-2011 
Akkoord 

• Post NTTB: Pim doet navraag over uitgaven Poldertoernooi. Het bestuur 
geeft uitleg over inkomsten en uitgaven. 

• Kosten trainingen: Pim vraagt of de verhoging van de post trainingen 
inhoudt dat hij een hogere vergoeding krijgt. Dit zoekt het bestuur na in 
de notulen 

 
6. Verslag kascommissie 

ALV verleent decharge aan de penningmeester 
 
7. Goedkeuring begroting 2010-2011 

• Pim vraagt waarom er een hoger bedrag aan kantineomzet wordt 
verwacht, gezien het feit dat het eerste team is gestopt. Johan geeft aan 
dat de toename van activiteiten en de verhoging van de prijs van het bier 
voor een hogere omzet zal zorgen 

• Jacques vraagt hoe het concreet zit met de posten onderhoud gebouw 
en onderhoud kantine. In 2012 is de zaal aan de beurt om geverfd te 
worden. De ramen in de zaal moeten op korte termijn aangepakt worden. 
M.b.t. de kantine lopen er nog wat dingen die aangepakt worden. Er zijn 
standaard kosten opgevoerd. 

• Robin vraagt naar de post telefoon en biedt aan om beltegoed te 
regelen.  

 
8. Verkiezen kascommissie 

Gilbert en Elske vormen kascommissie 2011-2012 
 

9. Verkiezing bestuursleden 
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Bestuur blijft in huidige formatie. Gerard heeft aangegeven mogelijk na deze 
periode van drie jaar, dus per november 2014 te stoppen. Dit is geen definitief 
besluit. Geïnteresseerden voor de functie van penningmeester kunnen zich 
melden en alvast meelopen. Elske geeft aan er wel wat in te zien. 
 

10. Wat verder ter tafel komt 
Schoonmaakcoördinator: Eddie neemt deze functie over van Hans 
Activiteitencommissie: niemand meldt zich, bestuur zoekt verder naar nieuw lid 
 

11. Rondvraag 
• Jan geeft aan dat er bij de inkoop beter gelet moet worden op de datum. 

Barcommissie stemt dit verder met elkaar af. 
• Gilbert vraagt of het handig is om iemand met een eigen bedrijf in CV-

ketels te benaderen om iets voor de TTV te regelen in ruil voor een bord 
in de zaal. Bestuur zal dit bespreken. 

• Lukas: is het mogelijk om in de kantine hartige warme hapjes te 
verkopen, zoals saté en bapao? Frituur is niet mogelijk. Barcommissie 
bespreekt dit verder. 

• Hans: zijn wijzigingen in de contributie niet met terugwerkende kracht? 
Wijzigingen kunnen per 1 september en 1 februari ingaan. Omdat dit niet 
in het huishoudelijk reglement en de statuten staat, staat het standaard 
in de Nopspin. 

• Hans: kan er op de website een ledensectie komen, waar bijvoorbeeld 
de stukken van ALV komen te staan? Dus een deel dat alleen voor leden 
toegankelijk is? Elwin gaat hier naar kijken. 

• Pim: kunnen we het energieverbruik verminderen door alle 
competitieteams op één avond te laten spelen? Minder stroomkosten, 
minder barwachten nodig, invallen is wel mogelijk omdat je in twee 
teams op dezelfde avond mag spelen. Bestuur/TC gaat dit bespreken. 

• Bert: is Elvis verhuisd? Wat is dan zijn adres? 
• Gerard: formulieren liggen in het nieuwe kastje in de kantine. Het 

barboek ligt in de kast en de verbandtrommel ligt onder de bar. 
• Johan: Poldertoernooi is dit jaar in de PWA-hal door een fout in de 

reservering. Vanaf 22:00 uur kan er pas opgebouwd worden, het is 
kleiner (24x38 m), de financiële compensatie is dat we geen zaalhuur 
hoeven te betalen. 

 
12. Sluiting 

Na de ALV volgt een toernooitje. De bierproef ter ere van de opening van de 
kantine ging niet door in verband met te weinig animo. 
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EINDEJAARSTOERNOOI SENIOREN EN JEUGD 
 
Ook dit jaar organiseert de activiteitencommissie weer een eindejaarstoernooi voor 
leden. Dit jaar op donderdag 29 december om 19:30 uur. 
De jeugd doet dit jaar gewoon mee met de senioren, want de jeugdtrainers vinden dat 
jullie na al die trainingen al bijna even goed spelen als wij. Bravo! :) 
Het wordt dit jaar weer een handicaptoernooi. Dat betekent in dit geval dat aan de 
tafels en ballen niets verandert. Jullie gaan namelijk met alternatieve batjes spelen. 
Iedereen neemt zelf een “batje” mee. Dit kan een broodplank, pollepel, speelgoedauto, 
enz. zijn. Het mag echter niet te veel lijken op een normaal tafeltennis plankje. Je 
speelt steeds een game met je eigen alternatieve batje en een met die van je 
tegenstander. 
Dit jaar is er geen inschrijfgeld. In plaats daarvan koopt iedereen die mee doet één 
prijs voor een ander van ongeveer € 2,50. Senioren kopen een prijs voor de senioren-
prijzentafel en jeugdleden kopen er een voor de jeugd-prijzentafel. Wie straks het 
hoogst eindigt mag het eerste kiezen. 
Je kunt je inschrijven door te e-mailen naar: eac@ttvemmeloord.nl  
Of door je naam op het inschrijfformulier in de zaal te schrijven. Dat tweede heeft onze 
voorkeur. Er is een aparte lijst voor senioren en voor jeugdleden. 

Dag en tijd Do 29 december 19:30 uur 
Plaats TTV Emmeloord zaal 
Wie Alle leden die mee willen doen 
Meenemen Een prijs ter waarde van €2,50 
  Een alternatief tafeltennis batje 
Inschrijven Op de lijst in de zaal 
Sluiting opgaven 27 december 20:30 uur 
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WISSELING VAN DE SCHOONMAAKWACHT 
 
Met ingang van 01-01-2012 stop ik als schoonmaakcoördinator en neemt Eddie van de 
Berg deze functie van mij over. Vanaf deze plaats wens ik Eddie veel succes en 
wijsheid toe met de schoonmaakcoördinatie. 
Per 01-01-2012 stop ik als plaatsvervangend wedstrijdsecretaris 

Mvg. Hans Vlig 

WISSELING VAN DE SCHOONMAAKCOORDINATOR  
 
Vanaf januari 2012 neem ik [Eddie van den Berg] de schoonmaakcoördinatie over van 
Hans Vlig.  
Bij deze wil ik Hans bedanken voor zijn inzet en het navolgen van de schoonmaak 
opzet. Deze opzet laat zien dat het goed werkt en dat iedereen zich aan de afspraken 
houd. Ik wil daarom deze opzet aanhouden alleen wel uitbreiden omdat ik vind dat er 
bepaalde ruimtes vaker schoon gemaakt dienen te worden.  
 
Schoonmaakdag  
> 2 x per jaar namelijk eind augustus en eind januari  
 
> Minimaal een dagdeel [ keuze voor s,morgens of s,middags ].  
 
> 1 x Per jaar [augustus] worden met een grote steiger de gordijnen er afgehaald. 
Tevens wordt de bovenkant van de zaal schoon gemaakt.  
 
Schoonmaken per team  
> Dit gebeurt 1 x per 4 weken op een vast gestelde week zodat we er zeker van zijn 
dat het om de 4 weken gebeurt.  
 
> In die 4 weken wordt er 1 x per week per teamlid het heren en dames toilet schoon 
gemaakt. Dit kan op maandag of dinsdagavond gedaan worden, de zaal is dan open 
ivm. training. Het neemt hooguit 20 min. in beslag en de toiletten zullen veel frisser 
ruiken want 1x per maand is echt te weinig.  
 
> Ik geef aan welk teamlid per week aan de beurt is en men kan onderling ruilen.  
 
> De schoonmaakruimte, boilerruimte en voorraadruimte in de hal voortaan 
meenemen in de 4 weekse schoonmaakbeurt.  
  
Alle spelende leden worden ingeroosterd, de € 50,--   leden ook. 
Ik zal er voor zorgen dat de schoonmaakruimte bij aanvang 2012 opgeruimd en 
aangevuld is. Verouderd materiaal wordt vervangen.  
Een ieder die de zaal gebruikt om te tafeltennissen behoort tot de schoonmaakploeg.  
 
Onder het gebouw schoonmaken wordt verstaan :  
Zaal: vloer zuigen en dweilen - tafels en banken afnemen - schuine dak en kozijnen 
afnemen. Ramen lappen.  
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Kantine: dweilen [indien nodig] - alles afnemen en ramen lappen.  
 
Kleedkamers: Kozijnen en banken afnemen, ramen lappen, stofspinnen aan plafond 
verwijderen, zuigen en dweilen.  
 
Toiletten en douches: afnemen en dweilen, ramen lappen, stofspinnen aan plafond 
verwijderen  
 
Hal: afnemen en dweilen. vergeet de schoonmaak boiler en voorraadkast niet.  
 
Algemeen: deuren afnemen en met ragebol of plumeau langs de randen van plafonds 
gaan.  
  
Bij de jaarlijkse schoonmaak ook de koelkasten en diepvriezer schoonmaken  
 
 

SCHOONMAAK voorjaar 2012 !!!!!!!  

Voor  : Competitie spelende leden en recreanten  

Betreft : Schoonmaak zaal-kantine-kleedruimtes-douches- toiletten en de hal + 
diverse ruimtes.  

Periode : voorjaar 2012  
 
Beste Competitie spelers en recreanten. Opnieuw een indeling mbt. het schoonhouden 
van het gebouw.  We gaan op dezelfde voet door, met hier en daar wat aanpassingen, 
zoals het afgelopen jaar. Ook het af-mailen cq. afbellen is door ieder team op accurate 
wijze geschied en moet nu bij mij gebeuren.  
 
Mailadres is ervandenberg@tele2.nl   
telnr. 0527615733  
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SCHOONMAAKDAG 28 januari  

Zaterdag 28 januari is de grote schoonmaakdag gepland. Je kunt opgeven of je 
s,morgens of s,middags komt helpen. Neem aub zelf schoonmaakmiddelen mee , te 
denken aan emmer - spons - zeem - dweil - glassex - allesreiniger etc.  

Geef jullie massaal op want vele handen maken licht werk.  

mailadres ervandenberg@tele2.nl  telnr. 0527615733 / 0653680418  

Groet Eddie van den Berg  

Hieronder vinden jullie : 
  
--  Welk team er aan de beurt is. 
--  Welke speler er verantwoordelijk voor is wanneer zijn team gaat schoon maken.   
Ook is hij  verantwoordelijk om mij te mailen nadat er schoongemaakt is. 
--  Welke speler per week de toiletten schoonmaakt. 
--  Ik ga er vanuit dat iedereen en ieder team de verantwoordelijkheid voelt en neemt 
om deze afspraken daadwerkelijk na te komen. 
--  Er komt een lijst in de schoonmaakkast te hangen zodat je kan aanvinken dat je in 
betreffende week de toiletten schoon gemaakt hebt. 
  
Week 2:    Team 4 [ Elwin ]    teamschoonmaak in deze week afstemmen 
Toiletten:    week 2  Nabil       

week 3  Frederike       
week 4  Elwin  

 Jaap zit in dit team en helpt mee met de teamschoonmaak. 
  
Week 6:     Team 3  [ Jacques ]   teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten:    week 5  Gerard      

week 6  Jacques       
week 7  Eduard       
week 8  Elske 

   
 
 
Week 10:   Team 2  [ Jos ]      teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten:     week 9  Douwe      

week 10 Jos      
week 11 Remon       
week 12  Freek 

 Willem zit in dit team en helpt mee met de teamschoonmaak. 
   
Week 14:   Team 1 [ Michel ]   teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten:    week 13  Michèle    

week 14  Michel    
week 15  Maurice   
week 16  Lucas 

Eddie zit in dit team en helpt mee met de teamschoonmaak 
   
Week 18:  Recreantengroep 1   [ Pim ]    teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten:     week 17  Bert         
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week 18  Pim         
week 19  Theo       
week 20  Rutger 

Degene die op donderdagmiddag training van Pim krijgen behoren tot deze groep en 
helpen mee met de teamschoonmaak. 
  
Week 22:   Recreantengroep 2  [ Jan ]     teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten:   week  21Johan   

week 22 
Jan week 23  
Richard,week 24  
Erik van den Berg 

Robin zit in dit team en helpt mee met de teamschoonmaak. 
  
Week 26:   Recreantengroep 3  [ Hans ]  teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten:    week 25  Aldo       

week 26  Hans      
week 27  Gilbert     
week 28  Elvis  

Gert en Erik [ Lemmer ] zitten in dit team en helpen mee met de teamschoonmaak. 
  
Het zal even wennen zijn om in een vast gestelde week te moeten schoonmaken, 
maar noteer die week in je agenda dan kan het niet mis gaan. 
  
Aandachtspunt  : Mailen als het team heeft schoon gemaakt. 
                            Aanvinken als je de toiletten hebt schoon gemaakt. 
  
Heel veel succes met het schoonmaken zodat wij en tegenstanders altijd kunnen 
spreken van een schoon en opgeruimd clubgebouw. 
 
Vergeet niet mij te mailen wanneer jullie team schoongemaakt heeft.  
 
Groet Eddie van den Berg  ervandenberg@tele2.nl   telnr. 0526715733 / 0653680418  
  
  

 
Verjaardagen  
 

 

Richard  Stolwijk 9-1 
Gilbert  Eilander 18-1 
Bjorn  Rozema 21-1 
Larissa  Dam 21-1 
Elwin van der Meer 22-1 
Bert  Mooij 7-2 
Jaap van de Veer 7-2 
Nicolette  Berk-Koster 15-2 
Jan  Crielaard 20-2 

Michèle van der Lei  4-12 
Tim  Mangnus 8-12 
Eduard  Hop 15-12 
Jarno Jasper  Loof 16-12 
Nabil  Dhahriya 16-12 
Michel  Schwarte 26-12 
Sietse  Jager 28-12 
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Teamindeling  
 
Beste TT-ers, 
De teamindeling is aangepast en nu definitief gemaakt. 
 
Senioren Team 1     Michel, Michèle, Maurice, Lucas, Eddie, Johan. 
 
Senioren Team 2     Willem, Douwe, Jos, Freek, Remon. 
 
Senioren Team 3     Gerard, Jacques, Eduard, Elske. 
 
Senioren Team 4     Nabil, Albert, Jaap, Elwin, Frederike [ R ]. 
  
Aanvragen: alle 4 seniorenteams spelen samen op één avond [ vrijdag ]  19.45 uur. 
Aanvragen: ook de uitwedstrijden van alle 4 seniorenteams op vrijdagen. 
  
Jeugd  Team 1    Simone, Larissa, Maartje, Evelyn. 
 
Jeugd  Team 2    Wendy, Harld, Rik, Michel. 
 
Groeten Jacques. 
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Jeugdteams ttv Emmeloord kampioen 
 
In de najaarscompetitie van de afdeling Oost zijn het 1e en 2e jeugdteam kampioen 
geworden. Het 1e  jeugdteam behaalde met overmacht de kampioenstitel.  In de 
laatste wedstrijd van de competitie werd met 10-0 gewonnen van Zwartsluis 2. Het 
verschil met de nummer twee van de ranking, Leogang SL 3 uit Nunspeet, bedroeg 
18 punten.  
 
Het 2e jeugdteam moest in de laatste wedstrijd 6 van de 10 punten binnenhalen om 
concurrent Kampenion uit Kampen voor te blijven. Door de 10-0 winst tegen Swift ’64 
uit Swifterbant was het kampioenschap een feit. 
 
 

 
 
 
foto: van links naar rechts:   
 
Evelyn Stoffer 
Maartje Bokkers 
Simone Lieftink 
Larisse Dam 
 

 
Wendy Boezewinkel 
Michel Schrijer 
Harld Sturing 
Rik Nijhuis 
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Aanmelden lidmaatschap 
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één va n 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/docum enten  
 
 

Tarieven per October 2009 Junior t/m 17 jaar Senior 
Geen training  € 28,00 Per kwartaal 
Met training € 25,00 € 37,00 

Geen training  € 55,00 Per half jaar 
Met training € 49,00 € 73,00 

Geen training  € 108,00 Per jaar 
Met training € 96,00 € 144,00 

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

n.v.t. € 50,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 
Alleen met toestemming bestuur 

€ 55,00 € 55,00 

 
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 0527-
697434) 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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