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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 
Zaal Van Diggelenstraat 11 

 
06 41569170 

Postadres de Blocq van Kuffelerlaan 4 
8302 BK 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 
Plaatsvervangend  

Freek van de Kamp 
Michèle van der Lei 

06-45410911 
06-45200230 

Barzaken Douwe Koolhof 0527-614976 
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 van der Meer-Spaa 
Elwin van der Meer 
Gilbert Eilander 

0527-795118 
0527-795118 
0527-610735 

Schoonmaakcoördinator  Eddie van den Berg 
ervandenberg@tele2.nl 

0527-615733  
06-53680418 

Websitecommissie Gerard Hameetman 
Elske van der Meer-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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Van de redactie 
 
Beste pingpongers, 
 
Zoals jullie van ons gewend zijn, ligt er na de zomerperiode weer een Nopspin klaar. 
In de eerste van dit seizoen staan belangrijke zaken vermeld met betrekking tot 
onder andere de Algemene Leden Vergadering, het barwachtschema en het 
schoonmaakschema. Daarnaast ook een uitnodiging voor het donateurtoernooi en 
zie het damtoernooi niet over het hoofd! Onze voorzitter is momenteel nog aan het 
werk in Londen bij de Paralympische Spelen. Vandaar dat er dit keer een stuk van 
hem ontbreekt. Afgelopen tijd is er regelmatig aan de website van onze TTV geklust, 
heb je het al gezien? Neem gauw een kijkje op www.ttvemmeloord.nl. 
Competitiestanden e.d. kun je daar tijdens het seizoen ook volgen. Ook is het leuk 
om iets van andere leden te lezen over hoe hun wedstrijden verlopen, dus schroom 
niet om wedstrijdverslagen aan te leveren bij de websitecommissie! Als laatste willen 
we iedereen een goed tafeltennisseizoen toewensen en veel leesplezier! 
 
Groeten, 
 
Bert en Michèle 
 
 
Kopij voor de volgende Nopspin aanleveren voor: 1 november 2012 
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UITNODIGING ALV 
 
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 6 oktober 2012 
 
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 
tafeltennis vereniging Emmeloord, te houden op zaterdag 6 oktober 2012 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 om 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 wordt een damtoernooi georganiseerd voor de liefhebbers en 
introducé (geplande tijd:  20:00 uur tot 22:00 uur). Opgeven per mail bij Richard 
(rjmstolwijk@hetnet.nl). 
nb. deelnemers: graag dambord etc. meenemen. 
 
 
AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen vorige ALV 
4. Jaarverslag secretaris 2011 - 2012 
5. Jaarverslag penningmeester 2011 – 2012 
6. Verslag kascommissie 
7. Voorstel contributie verhoging 
8. Goedkeuring begroting 2012 - 2013 
9. Verkiezen kascommissie 
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  vanaf oktober 2010  
Penningmeester  Gerard Hameetman  vanaf oktober 2011 
Secretaris   Richard Stolwijk  vanaf oktober 2010 
Algemeen bestuurslid Frederike Spaa  vanaf oktober 2010 
Algemeen bestuurslid Michèle van der Lei  vanaf november 2011 
 
Alle benoemingen zijn in beginsel voor een periode van drie jaar. Dit jaar geen 
aftredende bestuursleden. 
 
Johan Lieftink (Voorzitter ttv Emmeloord). 
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Notulen ALV van TTV Emmeloord 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 
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. 
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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. 

 
Jaarverslag TTV Emmeloord 2011-2012 
 
“En weer is er een jaar voorbij”, en opnieuw is er bij onze club behoorlijk veel 
gebeurd. Hieronder een ‘beknopt’ verslag van het afgelopen jaar. 
 
ACTIVITEITEN:  
Opnieuw kende het jaar verschillende activiteiten; georganiseerd en geïnitieerd door 
verschillende leden:  

Scholierensport 
Clubkampioenschappen 
Eindejaarstoernooi 
De jaarlijkse barbecue 
Eindejaarstoernooi 
Het Poldertoernooi 
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Verschillende clinics ( o.a. voor het Speciaal Onderwijs) 
Klaverjasavonden 
Klussendagen 
Schoonmaakactiviteiten 
Bier- en wijnproeverij 
Donateurs- sponsorstoernooi 

ACCOMMODATIE:  
Ons gebouw gaat er steeds mooier uit zien. Ondanks het feit dat we een relatief en 
absoluut kleine vereniging zijn, wordt de Diggelslag goed onderhouden door de 
leden. Schade wordt gerepareerd, hier en daar een likje verf, een lampje wordt 
vernieuwd, een spijker of schroef vervangen indien noodzakelijk, etc. 
Het gezegde ‘nieuwe bezems vegen schoon’ , is voor onze vereniging zowel letterlijk, 
als figuurlijk te nemen. Eddie van den Berg heeft namelijk de coördinatie van de 
schoonmaak op zich genomen. 
- Het schoonmaakhok en de schoonmaakspullen zijn vernieuwd 
- De roosters en schema’s worden strak opgesteld en gepubliceerd 
- Leden worden achter de broek gezeten 
Het gevolg van dit nieuw elan is,dat ons gebouw er vrijwel altijd netjes, schoon en fris 
bij ligt. 

LEDEN:  
Opnieuw lijkt het aantal leden te stabiliseren. Het afgelopen jaar blijft het aantal 
schommelen tussen de 50 en 60 leden. Moeten we hier blij mee zijn? Aan de ene 
kant wel. Immers de tafeltennissport op landelijk niveau lijkt niet aan populariteit te 
winnen. Integendeel. Een voorzichtige dalende trend is te constateren. Aan de 
andere kant baart het zorgen. Ondanks het feit dat TTV Emmeloord verschillende 
activiteiten initieert om m.n. jeugd aan het tafeltennissen te krijgen, werpt dat nog 
geen vruchten af.  
Afgelopen 4 december 2011, overleed een trouw en actief lid: Nel Zwemer. Zij was 
m.n. actief in de ouderengroep op de donderdagmiddagen. 
Er was ook goed nieuws te melden. In de najaarscompetitie 2011, behaalden zowel 
het eerste jeugdteam als het tweede jeugdteam het kampioenschap. De spelertjes 
van beide teams werden beloond met een bos bloemen en een medaille. In de 
voorjaarscompetitie bleek Heren 2 de sterkste in haar poule. Het kampioenschap kon 
gevierd worden! 
 
VRIJWILLIGERS/COMMISSIES:  
Het opsommen van alle leden die actief zijn binnen de club, als ook het aantal 
commissies die we binnen onze club hebben, zou uren kunnen duren. Daarom wordt 
dat in dit jaarverslag dan ook niet gedaan. Het geeft wel aan dat veel leden actief 
zijn. En dat is mooi om te constateren. Aan de andere kant is dat wel noodzakelijk. 
Immers in het bezit zijn van een eigen gebouw (als een van de weinige verenigingen 
in Emmeloord) houdt ook in dat zelfredzaamheid noodzakelijk is. Het Bestuur is dan 
ook blij te constateren dat dit ook steeds wordt gerealiseerd. 
 
TENSLOTTE:  
Namens het Bestuur mag/kan/wil ik iedereen bedanken die haar of zijn steentje op 
een of andere manier heeft bijgedragen aan onze vereniging. Wanneer het afgelopen 
jaar een ‘voorbode’ is voor de komende jaren, dan is dat mooi.  
 
Richard Stolwijk/Secretaris TTV Emmeloord 
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Financieel jaarverslag ttv Emmeloord, 2011 – 2012 
 
Hiernaast staat de verlies- en winstrekening van ttv Emmeloord voor het jaar 2011 -12, de 
begroting voor het jaar 2012-13. Op de daarop volgende pagina de balans per 2012-07-31 
en een voorstel voor contributieverhoging. Hieronder een aantal opmerkingen over verlies- 
en winstrekening en begroting: 
 

Algemeen We hebben dit jaar weer een bescheiden bedrag overgehouden. Dit 
komt oa door een overschot bij toernooien, een tekort bij 
huisvestingskosten en de verwachtte daling van de omzet van de 
kantine. 
Omdat het eerste incidenteel is en de beide andere zaken 
systematisch zijn, stel ik voor de contributie te verhogen. Zie verderop 
voor meer details. 

Afschrijvingen Dit is de afschrijving van het gebouw en de tafels. 

Speciale 
inkomsten 

De speciale inkomsten van dit jaar betreffen oa: 
-   Scholierensport  
-   Verkoop oude tafels 

Contributies De verhoging bij de Begroting is het gevolg van de voorgestelde 
verhoging van de contributie. Zie het eind van het jaarverslag. 

Onderhoud 
gebouw 

Het betreft de aanpassing van de dameskleedkamer. 

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. 

Huisvestingskosten De gemeente heeft besloten om dit jaar ook bij verenigingen de HARO 
belasting te heffen. Tot nu toe waren verenigingen hiervan vrijgesteld.  

Activiteiten Hieronder dit jaar ook inkomsten. Het betreft hier oa 
-   Kerstboomactie (2010) 
-   Clubkampioenschappen 
-   Jaarafsluiting 
-   Donateurtoernooi 

Toernooien Ook dit jaar een groot bedrag over, maar…. Dit wordt veroorzaakt 
doordat we de tafels hebben gehuurd via de NTTB. Dit is een dermate 
puinhoop geworden (oorzaak bij NTTB) dat besloten is om ons geen 
rekening te sturen. Ook de zaalhuur is niet in rekening gebracht. Dit 
gebeurde omdat we op het laatste moment het Poldertoernooi moesten 
verplaatsen naar de PWA-hal, door fouten in de gemeenteorganisatie. 
Zonder deze “meevallers” zouden we een tekort hebben gehad. De 
inschrijfkosten voor dit jaar worden verhoogd, daarom is de begroting 
kostendekkend. 

Kantine Hier zien we een daling van de omzet. De oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk het verdwijnen van team 1 op zaterdagavond. Dit 
verminderde het overschot van de kantine met 1000 €. Ik denk er over 
om naast de contributieverhoging ook in de loop van het seizoen de 
consumptieprijzen te verhogen. 

Resultaat Toch nog wat overgehouden. 
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   uit    in    uit    in    uit    in uit in uit in
rente kosten 100 88 0 100 64 0 50
bank kosten 100 50 101 44 100 50 72 22 70 20
afschrijvingen 300 150 0 725 725 0 725
contributie 6000 0 6083 6000 0 6752 7200
subsidies 0 0 0 0
donateurs 100 0 40 0 20
sponsoring 1000 0 825 750 0 475 500
speciale inkomsten 500 1500 30 1402 1000 0 419 500
verhuur zaal 0 215 200 0 0
bestuurskosten 400 264 0 300 322 0 300
onderhoud kantine 500 500 631 442 200 108 0 50
onderhoud gebouw 500 400 501 488 300 344 0 300
telefoon 150 123 0 50 10 0 20
verzekering 300 463 0 450 294 0 300
gas / licht / water 4800 500 5078 688 5500 750 5410 645 5500 700
huisvestingskosten 400 194 0 150 576 0 500
kosten NTTB 1500 1568 0 1600 1682 0 1750
kosten Nopspin 150 320 0 300 179 0 200
kosten trainingen 1500 1725 0 1750 1725 0 1750
materiaal 1195 180 200 67 60 120
activiteiten 500 500 901 513 500 500 149 750 500 500
diversen 0 0 0 0
toernooien 2000 2000 1105 1876 1500 1500 708 1568 1800 1800
lief & leed 100 0 0 52 0 100
kantine omzet 5000 0 4524 5000 0 3673 4000
kantine inkoop 2500 1994 0 2000 1628 0 1500
resultaat 1250 0 887 0 25 0 269 0 0 315

totaal 17550 17550 17318 17318 15750 15750 14384 14384 15535 15535

Winst en verliesrekening 2010-2011, 2011-2012 Begro ting 2012-13
    begroting

   2010-2011     2010-2011    2011-2012
    begroting      realisatie Realisatie

2011-2012
Begroting
2012-2013
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Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2012  
 
  31-07-2010 31-07-2011 31-07-2012 
   bezit schuld Bezit Schuld Bezit Schuld 
 kas kantine 40  45  70  

 
clubrekening 
RABO   2992  1344  1065  

 
poldertoernooi 
RABO  790  853  1693  

 toernooi RABO 300  214  218  
 gebouw 4904  4754  4604  

 
waarborgsom 
NTTB  23  23  23  

 inventaris 600  2540  1865  
 voorraad kantine 173  360  350  
 eigen vermogen   5865  7851  7289 
 hypotheek  1657  1282  874 
 nog te betalen  1500  1750  1725 
 Borg  800  0  0 
 Nog te ontvangen   750    
         
 totaal 9822 9822 10883 10883 9888 9888 
 
Bij de balans wil ik nog opmerken dat het nog te betalen bedrag de 
onkostenvergoeding van de trainers betreft. 
 
Voorstel voor contributieverhoging. 
Onze laatste contributieverhoging is 3 jaar geleden gebeurd. Om tot een verhoging te 
komen zijn er de volgende argumenten: 

- 3 jaar inflatie 
- Extra kosten vanwege de HARO belasting 
- Hogere betaling aan de trainers 

Geschatte kostenverhoging is hierdoor ongeveer €750. Bij 60 betalende leden is dit 
12,5€ per jaar per lid. Om de stijging niet te groot te maken wil ik beginnen met een 
totale verhoging van ruim 500€, voor junioren 4€ en voor senioren 8€ per jaar zonder 
trainen en 12€ met trainen.  
Dit geeft de volgende contributie tabel (tussen haakjes huidige tarieven. 
 

Tarieven per 1-08-12 Junior t/m 17 jaar Senior 

Per kwartaal Training  € 26(25)  € 40(37) 

 Geen training    € 30(28) 

Per half jaar Training  € 51(49)  € 79(73) 

 Geen training    € 59(55) 

Per jaar Training  € 100(96)  € 156(144) 

 Geen training    € 116(108) 

Speciaal lidmaatschap per jaar 

Alleen met toestemming bestuur 

 € 55(50)  € 55(50) 
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Barwachtschema  
 

Barwachtlijst Najaar  2012 

  

datum thuis uit Barwacht Telefoonnr. 
Vrijdag 21 september 2012 1,2,3   Elvis Nieuwland 06-14940391 
Vrijdag 28 september 2012 1,2,3   Rutger ter Haar 0527-697778 
Vrijdag 26 oktober 2012 1,2,3   Robin Lieftink 0527-617747 
Vrijdag 16 november 2012 1,2,3   Hans Vlig 06-20047703 
Vrijdag 23 november 2012 1,2,3   Frederike Spaa 0527-614759 
          
Zaterdag 15 september 2012 J 1&2   Jos Kuijper 0527-698008 
Zaterdag 29 september 2012 J 1&2   Jan Crielaard 0527-697486 
Zaterdag 6 oktober 2012 J 2 J 1 Lukas Koffeman 06-30378647 
Zaterdag 13 oktober 2012 J 1&2   Maurice Arnoldy 0527-698324 
Zaterdag 3 november 2012 J 1&2   Eddie van den Berg 0527-615733 
Zaterdag 10 november 2012 J 1&2   Freek van der Kamp 06-45410911 
Zaterdag 1 december 2012 J 1 J 2 Gilbert Eilander 0527-610735 
     
     
Een sleutel van de zaal kan je lenen bij bestuursleden en trainers. (zie nopspin) 
Uitleg over de barwacht vind je in het barboek. Dit hangt aan de zijkant van het 
keukenblok. 
Kun je niet op de aangegeven datum? … Ruil dan op t ijd met iemand anders op de 
lijst. 
Als je een barwacht ruilt moet je dit aanpassen op de lijst in de wedstrijdmap in de zaal. 
     
De barwacht moet op de volgende tijd aanwezig zijn in de zaal:  
Jeugd:      Zaterdag 9.00 uur     
Senioren: Vrijdag  19.20 uur     
 
 
Tussendoortje 
 
Bomentuin  Een man wil een nieuwe tuin met daarin 10 bomen die in 5 rijen staan 
van elk 4 bomen. Hoe kan hij dat voor elkaar krijgen? Nadat de tuin succesvol is 
aangelegd komt de buurman kijken. Hij wordt meteen enthousiast, een nieuwe tuin 
met bomen 'dat moet ik ook'. Hij maakt ook een plan, hij wil een tuin met 12 bomen 
die in 6 rijen van elk 4 bomen te staan. Verder moet het resultaat symmetrisch zijn. 
Hoe komt zijn tuin er uit te zien? Dus: 10 bomen a 5 rijen van 4 en 12 bomen a 6 
rijen van 4... Voor de oplossingen, zie verderop. Maar ga eerst zelf eens aan het 
puzzelen. Voor de eerste tuin zijn zelfs meerdere oplossingen mogelijk. 
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Schoonmaak 
 
Schoonmaakdag  
> 2 x per jaar namelijk rond eind augustus en eind januari  
>Grote schoonmaakdag voorjaar 2013  is zaterdag 23 februari  
> Minimaal een dagdeel [ keuze voor ‘s morgens of ‘s middags ].  
> 1 x per jaar [ augustus ] worden op 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 in een vastgestelde 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 damestoilet schoon 
gemaakt. Dit kan op maandag- of dinsdagavond gedaan worden, de zaal is dan open 
i.v.m. training. Het neemt hooguit 20 min. in beslag en de toiletten zullen veel frisser 
ruiken en zijn, want 1x per  maand is echt te weinig.  
> Ik geef aan welk teamlid per week en men kan onderling ruilen.  
> De schoonmaakruimte, boilerruimte en voorraadruimte in de hal voortaan 
meenemen in de 4 wekelijkse schoonmaakbeurt.  
 
Kantine  
> De barwacht maakt tijdens zijn/haar dienst de bar, keukenblok, apparatuur en 
tafels schoon. Indien nodig aan het eind van de avond/ochtend de vloer dweilen.   
Ik zal er voor zorgen dat de schoonmaakruimte na elke schoonmaakbeurt weer 
aangevuld is en alle doekjes, moppen ed. weer schoon zijn.  
 
Wie 
> Een ieder die de zaal gebruikt om te tafeltennissen behoort tot de 
schoonmaakploeg, behoudens de leden die er voor gekozen hebben om het af te 
kopen. 
 
SCHOONMAAK najaar 2012 !!!!!!!  
 
Voor: competitie spelende leden en recreanten  
Betreft: schoonmaak zaal, kantine, kleedruimtes, douches, toiletten, hal en verdere 
ruimtes.  
Periode: najaar 2012  
 
Onder het gebouw schoonmaken wordt verstaan :  
 
Zaal: vloer zuigen en dweilen - tafels en banken afnemen - schuine dak en kozijnen 
afnemen - ramen lappen. 
  
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.  
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Algemeen: deuren afnemen en met ragebol of plumeau langs de randen van 
plafonds gaan.  
 
Hieronder vinden jullie :  
> Welk team er aan de beurt is  
> Welke speler er verantwoordelijk voor is, wanneer zijn/haar team schoon gaat 
maken. Ook is hij of zij er verantwoordelijk voor om mij te mailen nadat er 
schoongemaakt is.  
> Welke speler per week de toiletten schoonmaakt.  
 
Ik ga er sterk vanuit dat iedereen en ieder team de verantwoordelijkheid voelt en 
neemt om deze afspraken daadwerkelijk na te komen. Er hangt een lijst in de 
werkkast om de wekelijkse schoonmaak van de toiletten af te vinken. 
Afgelopen seizoen hebben diverse leden geen vinkje achter hun naam gezet. Ik ga 
er vanuit dat de schoonmaak wel gebeurd is [ opstartproblemen ]. Indien er dit keer 
geen vinkje achter de naam staat, deel ik hem of haar volgend seizoen 2 x in omdat 
ik niet zeker weet of het dan gedaan is. 
 
De schoonmaakteams zijn niet altijd dezelfde teams als waarmee je competitie 
speelt. Ik heb daarin een beetje moeten schuiven. 
  
Week 39  
Schoonmaakteam 3: Nabil [aanv.], Gerard, Jacques, Elwin, Erik van den Berg. 
Toiletten:  

week 37 Nabil 
week 38 Gerard 
week 39 Jacques  +  teamschoonmaak 
week 40 Elwin  

 
Week 43  
Schoonmaakteam 2: Freek [aanv.], Eddie, Jos, Jan, Remon . 
Toiletten: 

week 41 Freek 
week 42 Jos 
week 43 Eddie  +  teamschoonmaak 
week 44 Jan 

 
Week 47  
Schoonmaakteam 1: Maurice [aanv.], Michel, Michèle, Lukas . 
Toiletten:  

week 45 Maurice  
week 46 Michel 
week 47 Michèle  +  teamschoonmaak 
week 48 Lukas 

 
Week 51 
Schoonmaakteam 4: Robin [aanv.], Johan, Richard, Douwe, Willem . 
Toiletten: 

week 49 Robin 
week 50 Johan 
week 51 Richard  +  teamschoonmaak 
week 52 Douwe 
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Week 3  
Schoonmaakteam 5: Elvis [aanv.], Hans, Gilbert, Erik [ Lemmer ], Gert  
Toiletten: 

week 1 Elvis 
week 2 Hans 
week 3 Gilbert   +  teamschoonmaak 
week 4 Erik  

 
Week 7    
Schoonmaakteam 6: Pim [aanv.] + donderdagmiddaggroep 
Toiletten: 

week 5 Pim 
week 6 Bert 
week 7 Rutger  +  teamschoonmaak 
week 8   ? 

Pim wil jij de personen regelen voor de wekelijkse toiletschoonmaak.  
 
 Het zal even wennen zijn om precies in een bepaalde week te moeten 
schoonmaken, maar noteer de week die jullie moeten gelijk in je agenda dan kan het 
niet mis gaan. Heel veel succes met het schoonmaken! Als we allemaal ons steentje 
bijdragen, kunnen we altijd spreken van een opgeruimd en schoon clubgebouw.  
 
Vergeet niet mij te mailen wanneer jullie team schoongemaakt heeft.  
Groet, 
Eddie van den Berg (ervandenberg@tele2.nl) (tel. 0526715733 / 0653680418)  
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 TEAM 2 Kampioen!   
 
 

 

Tussendoortje 
 
Is "Computer" mannelijk of vrouwelijk? 
Een lerares Spaans probeerde aan haar klas uit te leggen dat in het Spaans, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het Engels, zelfstandig naamwoorden mannelijk of 
vrouwelijk zijn. "Huis" bijvoorbeeld, is in het Spaans vrouwelijk: "la casa", maar 
"potlood" daarentegen, is mannelijk: "el lapiz". Daarop vroeg een van de studenten: 
welk geslacht heeft computer? In plaats van direct een antwoord te geven, deelde de 
lerares de klas in twee groepen, meisjes en jongens, en vroeg hen zelf te bepalen of 
computer een mannelijk of vrouwelijk zelfstandig naamwoord was. Elke groep moest 
vier redenen opgeven voor hun keuze. De groep jongens besloot dat het woord 
computer zonder twijfel een vrouwelijk woord was ("la computadora"), omdat: 
1.    Niemand   anders  dan   de  schepper ervan de logica begrijpt. 
2.  De taal waarmee computers met elkaar communiceren onbegrijpelijk is voor alle 
anderen. 
3.   Zelfs de kleinste foutjes opgeslagen worden in het geheugen om later terug 
gehaald te kunnen worden. 
4.  Je, zodra je een band opbouwt met een computer, je halve salaris uitgeeft aan 
accessoires... (Maar het wordt beter) 
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De groep meisjes echter, constateerde dat computers mannelijk ("el computador") 
moesten zijn, want: 
1.   Voordat je iets met hem kunt doen, moet je hem eerst opstarten. 
2.    Ze   bevatten  veel   gegevens,   maar kunnen niet zelfstandig denken. 
3.   Ze worden geacht problemen op te lossen, maar meestal vormen ze zelf het 
probleem. 
4.  Zodra je er een hebt gekozen, realiseer je je dat je, als je wat langer had gewacht, 
een beter model had kunnen hebben. 
 
De meisjes wonnen!  
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Verjaardagen 
 
Gerard  Hameetman 12-9 
Evelijn  Stoffer 20-9 
Erik van den Berg 30-9 
Gert  Sprenger 17-10 
Wido de Vries 29-10 
Geert  Brink 6-11 

 
 
Moppen 
 
Wat is het toppunt van Nerd-achtig? Struikelen over draadloos Internet. 
Hoe noemt een computernerd  zijn vrouw? Z'n wiefie. 
 
Beste Sint, 
Ik wil graag m'n lichaam heel erg slanken een dikke vette rekening op de bank. 
En lieve Sinterklaas, 
haal nou niet zoals vorig jaar, 
die twee weer door elkaar! 
Bij voorbaat dank! :-) 
 
"Wat hoor ik nou? Heeft Renate het met je uitgemaakt? Heb jij haar dan niet over je 
rijke suikeroom verteld?" 
"Helaas wel, ja.. Ze is nu mijn tante Renate." 
 
- Wat ga je later worden, vraagt moeder. 
- Vuilnisman, antwoordt de kleine jongen. 
- Hoe weet je dat zo zeker? 
- Dan hoef je maar 1 dag in de week te werken... 
 
Een vrouw stuurt haar man naar de winkel.  
Zegt ze: "Eén krat bier... en als ze eieren hebben; neem je er zes." 
Na een poosje komt de man thuis. Zegt zijn vrouw: "Waarom heb je nou zes 
kratten bier meegenomen?" Zegt de man: "Ze hadden eieren!" 
 
Het is rood en niet veel? Een bietje 
Het is rood en slecht voor je tanden... Een baksteen. 
 
Een klein meisje komt binnen in de dierenwinkel en vraagt met een schattig 
lispelstemmetje: "Shorry, meneer, verkoopt u ook kleine konijntjesh?" De verkoper 
zet zich op zijn knieën, zodat hij even hoog als zij komt en vraagt: "Ja hoor - Wil je 
een klein wit konijntshe of een sacht en wollig swart konijntshe of misschien dat lief 
klein bruin konijntshe?" Ze zet haar handen op haar knieën, leunt naar voor en zegt 
met zachte stem: "Ik denk niet dat het mijn python wat uitmaakt!" 
 
Geluk zit in een klein hoekje... ...Spijtig dat de wereld rond is!
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TTV Emmeloord organiseert Donateurs- / Sponsortoern ooi. 
 
Tafeltennisvereniging Emmeloord organiseert op zaterdag 29 september 2012 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 
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 welk 
   biertje dit betreft. Als u het 3 keer juist heeft, gaat u naar “de finale” (tot de  
   winnaar bekend is.) 

Nb. Dit jaar zal gedurende de bierproef tevens de algemene kennis worden  
  getest (aparte competitie!). 

21:30 uur Prijsuitreiking bierproef + bekendmaking winnaar quiz. 
 
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 29 sept 2012.  
 
Naam:    ……………… 
 
Telefoonnummer:  ……………… 
 
Emailadres:   ……………… 
 
(eventueel introducé)  …………….. 
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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 
de Blocq van Kuffelerlaan 4 
8302 BK Emmeloord 
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