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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 
Alg. bestuurslid: Michèle van der Lei 
Alg. 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 Gerard Hameetman 
Robin Lieftink 

0527-616224 
0527-617747 

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) 
 
 
 

0527-611551 
 
 

Lief- en leedcommissie Frederike Spaa 
Michèle van der Lei 

0527-614759 
06-45200230 

Erelid Sietse Jager  
Lid van verdienste Henk Mulder  

 



     

 
   

3 

Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde. 
 

Inhoud 
 
OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES............................................................2 
Inhoud ................................................................................................3 
Van de redactie ................................................................................................3 
Verjaardagen ................................................................................................3 
Van de voorzitter ................................................................................................4 
UITNODIGING ................................................................................................5 
Schoonmaak ................................................................................................5 
Notulen ALV 6 oktober 2012 ........................................................................................7 
Jaarverslag TTV. Emmeloord 2012-2013 ....................................................................9 
Financieel jaarverslag ttv Emmeloord, 2012 – 2013 ................................................11 
Winst- en verliesrekening 2011-2012, 2012-2013. Begroting 2013-14 ...................12 
Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2013..............................................................13 
Baardstaarten ..............................................................................................14 
Schoonmaken per team..............................................................................................14 
SCHOONMAAK najaar 2013.......................................................................................15 
Barwachtlijst Najaar 2013...........................................................................................18 
Aanmelden lidmaatschap...........................................................................................19 
Clubtenue ..............................................................................................19 
Lidmaatschap beëindigen ..........................................................................................19 

 
Van de redactie 
 
Dit keer is de Nopspin samengesteld door Bert, Michèle is gestopt met de redactie. 
Hierbij bedankt voor de vele Nopspins die je hebt geredigeerd. Wij zijn op zoek naar een 
opvolg(ster)(er). 
Wie heeft er tijd en interesse? 
 
ps. graag de kopij voor de volgende Nopspin inleveren voor eind November. 

 
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 
Johan  Lieftink 21-11 
Roy  Kwant 26-11 
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 
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Van de voorzitter 
 
We kunnen bij deze vaststellen dat we op een prima georganiseerd jubileum feest 
kunnen terug kijken.  Op zaterdag 31 augustus was het dan zover.  
 
De jubileumcommissie had een mooi en afwisselend programma samengesteld.  
Na het inloopuurtje en een kort openingswoordje ging de aandacht naar Anne Vlieg. Net 
als een aantal leeftijdsgenoten kennen wij Anne Vlieg nog van de eind zeventiger jaren 
waar hij (samen met zijn broer Jan) vele successen behaalde. In de clinic was de 
aandacht gericht op de service en service ontvangst. Vier leden van onze vereniging 
kregen onderricht en ook de overige aanwezigen konden alle mogelijke vragen stellen. 
Na een uurtje vertrok Anne weer voor andere werkzaamheden en ondertussen waren 
diverse (oud)leden bezig met het oplossen van de tafeltennisquiz.  
Simone had een mooie diapresentatie gemaakt van alle foto’s uit het verleden. Het 
waren foto’s van o.a. kampioensteams, wedstrijden, maar ook veel foto’s van 
verschillende  klussendagen. 
 
Het programma werd vervolgd met een dubbeltoernooi. Het dubbel toernooi werd 
gewonnen door Peter Coutinho en Nabiel Dhahriya. 
 Zij ontvingen een lekkere taart voor het behalen van de eerste plek. Ook Robin Lieftink 
won een taart, maar dit was de prijs voor het winnen van de tafeltennisquiz. 
 
Geheel in de stijl van “iedereen doet wat” was er tegen zessen een heerlijke maaltijd. 
Aan de leden was gevraagd om iets voor het eten mee te nemen. Dit resulteerde in een 
heerlijk buffet met voor elk wat wils. 
 
Na het eten werden de organisatoren van deze dag, te weten Jan Crielaard, Maurice 
Arnoldy, Gilbert Eilander, Michele van der Lei, Larissa Dam en Simone Lieftink bedankt 
voor het organiseren van deze prachtige dag. 
 
Het feest werd vervolgd met DJ Rik . Onze diskjockey van deze avond was Rik Nijhuis 
die zowel de jeugd als “de oudere jeugd” op de dansvloer wist te krijgen. Een mooie 
afsluiting van een gezellige dag. 
 
Na alle vakanties en het jubileumfeest weer over tot de orde van de dag. De competities 
zijn bij het lezen van dit artikel al weer begonnen. Ook is de datum van de Algemene 
Ledenvergadering bekend (zaterdag 12 oktober a.s.) Noteer de datum vast  in uw 
agenda of telefoon. 
 
In verband hiermee attendeer ik u op de uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering en de diverse artikelen verderop in het clubblad. 
Tot slot wens ik iedereen  veel tafeltennisplezier en indien van toepassing tevens veel 
succes in de competitie! 
 
Johan Liefink. 
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UITNODIGING  
 
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 oktober 2013 
 
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 
tafeltennis vereniging Emmeloord, te houden op zaterdag 12 oktober 2013 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 tafeltennis toernooi georganiseerd voor de liefhebbers 
(geplande tijd:  20:00 uur tot 22:00 uur).  
 
 
AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen vorige ALV 
4. Jaarverslag secretaris 2012 - 2013 
5. Jaarverslag penningmeester 2012 – 2013 
6. Verslag kascommissie 
7. Goedkeuring begroting 2013 - 2014 
8. Verkiezen kascommissie 
9. Wat verder ter tafel komt 
10. Rondvraag  
11. 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 zijn Johan 
Lieftink, Richard Stolwijk en Frederike Spaa aftredend, maar wel herkiesbaar. 
 
Johan Lieftink (Voorzitter ttv Emmeloord). 
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Notulen ALV 6 oktober 2012 
 
Aanwezig: Johan, Richard, Gerard, Michèle, Frederike, Michel, Jacques, Elske, Hans, 
Eddie, Gilbert, Jan, Robin, Jos. 
Afmelding: Geert Brink, Bert Mooij. 
 
 

1. Opening: Welkom 
 

2. Ingekomen stukken: 
Geen   
 

 
3.   Notulen ALV 3-10-2011 

 Jos vraagt hoe het zit met Gilberts vraag om CV opgave. We hebben de 
offerte binnengekregen, het is duur, de CV doet het nog dus we wachten tot 
we meer geld hebben. Gilbert zegt dat het Oranjefonds €750 kan bijdragen 
voor grote uitgaven. 

 
      4.    Jaarverslag 2011-2012 

 Goedgekeurd 
 
     5.    Financieel jaarverslag 

 Jos vraagt naar scholierensport: wij krijgen van de gemeente per groep een 
vergoeding. 

 Toernooien: er komt geen tekort want de entreeprijzen zijn verhoogd. We 
hopen ook uit de verloting nog wat inkomsten te hebben.  

 Jan vraagt of de entree voor alleen enkelen niet goedkoper kan dan enkelen + 
dubbelen. €14 voor alleen enkelen vinden sommigen te duur. Elske oppert €1 
korting bij inschrijving via mail. 

 
     6.    Verslag kascommissie 

 Gilbert en Elske verlenen decharge aan de penningmeester. 
 
     7.    Voorstel contributieverhoging 

 Gilbert zegt dat de contributie voor de jeugd geen belemmering moet zijn. De 
gemeente heeft een minimabeleid en betaalt de contributie als de ouders te 
arm zijn. 

 Verhoging aangenomen met algemene stemmen. 
 
     8.    Goedkeuring begroting 2012-2013 

 Michel vraagt naar “kantine in” van €4000 De consumptie prijzen gaan 
verhoogd worden 

 Meer leden zou goed zijn, meer jeugdleden ook. 
 We hebben een financieel gezonde vereniging. 
 De kantine is mooi en er staan 5 mooie tafels. 
 Maurice zegt dat 3 ipv 6 teams ook veel scheelt in de baromzet. 
 Elske zegt dat we alle teams op dezelfde avond moeten houden. 
 Elske vraagt of Pim de verwarming uitzet als er vrijdag geen wedstrijd is. Ja 

dat is geregeld (door Jacques). 
 Johan noemt dat de vaste telefoon ook weg is. 
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 Jacques zegt dat de halogeenlampen eigenlijk hoger moeten branden, dan 
gaan ze minder snel stuk. 

 Elske vraagt naar de sponsorborden, Syro Stone bestaat niet meer. Johan 
zegt dat we de borden expres laten hangen. 

 De begroting is goedgekeurd. 
 
 9.   Verkiezing kascommissie: 

 Michel en Maurice doen het volgend jaar. 
 
10.  Wat verder ter tafel komt: 

 Robin vraagt wie wat regelt wat betreft de bar inkoop. Gerard doet nu de 
inkoop, de overige zaken zijn niet echt geregeld. Robin gaat met Gerard 
samenwerken. Gerard en Richard gaan met Douwe en Robin praten. 

 Er moet ook een “First in First out” regel voor de voorraadkast en de 
koelkasten komen. 

 Hans oppert dat we oud leden eens kunnen aanschrijven of ze weer lid willen 
worden. 

 Elske vraagt of er niet een reservelijst voor de zaalschoonmaak kan komen 
voor als de schoonmaakploeg te klein is door ziekte of blessure. Gilbert zegt: 
bel me maar dan stuur ik Ingrid wel. 

 Richard vraagt of we iemand weten die voor een groot of klein bedrag wil 
sponsoren. 

 Johan bedankt Elske voor haar inzet voor de vereniging en overhandigt 
bloemen en een cadeautje. 

 
11. Rondvraag: 

 Eddie vraagt of er is nagedacht over een rouwadvertentie voor de vader van 
Michel Schrijer. Er is een kaart van het bestuur en van de jeugd gestuurd en 
Johan is naar de condoleance geweest. 

 Johan vraagt voor de woensdagavond training om sparringpartners, graag 2 
per week. Wie wil? opgeven bij Johan. 

 
12. Bedankt voor uw aanwezigheid. 
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Jaarverslag TTV. Emmeloord 2012-2013 
 
In dit ‘Jubeljaar’ , waarin onze vereniging haar 40-jarig bestaan viert, is weer intensief 
werk verricht. Niet alleen op sportief gebied is er het ‘een en ander’ gebeurd, maar ook 
aan allerlei activiteiten  is er door ons clubje hard gewerkt. 
 
JUBILEUM: 
 
Al voordat het 40-jarig jubileum is gevierd, is dit jaarverslag geschreven. Deze feestdag 
kan daarom ook niet worden besproken in dit jaarverslag. Ongetwijfeld zal er in de eerst 
volgende NOPSPIN het een en ander worden gepubliceerd over dit feest. 
Echter wel kan ik het volgende vermelden:  
Onder leiding van Bestuurslid Michele, werd er een jubileumcommissie samengesteld. 
Naast Michele, hebben ook de volgende leden zitting in deze commissie: 
Larissa ( jeugd) , Simone ( jeugd) , Gilbert, Maurice en Jan. 
Deze commissie is al maandenlang bezig om dit feest ‘handen en voeten’ te geven: 

- Oud-leden opsporen; 

- Programma samen stellen; 

- Taken verdelen; 

- Uitnodigingen verzorgen; 

- Inrichten zaal; 

- Etc. , etc. 

Namens het Bestuur wil ik de leden van deze commissie erg bedanken voor haar inzet. 
Ongetwijfeld zal deze dag  een succes worden door het feit dat jullie veel tijd, energie en 
inzet hebben gestoken in de voorbereiding voor deze dag! 
 
ACTIVITEITEN: 
 
Opnieuw kende het jaar verschillende activiteiten; georganiseerd en geïnitieerd door 
verschillende leden. 

- Jeugdkamp; 

- Scholierensport; 

- Clubkampioenschappen; 

- De jaarlijkse barbecue; 

- Eindejaar toernooi; 

- Het Poldertoernooi; 

- Klussendagen; 

- Schoonmaakactiviteiten 

-  

KAMPIOENEN: 
 
Het afgelopen jaar kende, sportief gezien, een flink aantal hoogtepunten. Ik som ze op: 
Najaar 2012 Kampioen: 

- Team 1     /  Team 2     /  Team 3   . ( senioren) 

- Team 1 . ( jeugd)  

Voorjaar 2012 Kampioen: 
- Team 1. ( senioren) 
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- Team 2. ( jeugd) 

 
ACCOMMODATIE: 
 
Naast de opmerking over het schoon houden  en schoonmaken van ons gebouw aan 
het begin van dit verslag, zijn er eigenlijk twee noemenswaardige opmerkingen te 
plaatsen: 

1. De dames/meisjes kleedkamer. Deze is opgeknapt. 

2. Last van wat vandalisme: Het afgelopen jaar is er door jeugd in onze buurt 

regelmatig een raam gesneuveld en de voordeur beklad.  

 Vervelend. Het blijkt moeilijk om daar iets tegen te doen. Wellicht zal er tijdens de 
eerst volgende A.L.V.  iets over gezegd c.q. afgesproken kunnen worden, waardoor 
we dit probleem kunnen ‘tackelen’. Toch zal het moeilijk zijn om dit probleem op te 
lossen. 

 
LEDEN: 
 
In tegenstelling tot de landelijke tendens, groeit het aantal leden van ttv Emmeloord. En 
dat is uiteraard goed nieuws. 
Wat daarvan de exacte oorzaak van is, is moeilijk te achterhalen. Mogelijk zijn de 
prettige sfeer, de goede accommodatie, de mogelijkheid tot trainen onder leiding van 
gediplomeerde trainers en het organiseren van verschillende eenmalige activiteiten 
bepalend geweest voor deze groei. 
Het Bestuur hoopt uiteraard van harte dat deze lichte stijging zich voortzet. Belangrijk is 
dat de ‘suggesties’ die hierboven  vermeld worden , steeds goed worden nageleefd en 
nagestreefd. 
 
VRIJWILLIGERS/COMMISSIES: 
 
Onze vereniging telt ongeveer 10 ( !)  commissies. Over het algemeen kan je 
constateren dat ze goed functioneren en opereren. Incidenteel is er een commissie die 
wat meer  ‘handen’ zou kunnen gebruiken. Tijdens de eerste volgende A.L.V. zal er ook 
een dringend beroep worden gedaan om zitting te nemen in een van deze commissies.  
 
VACATURE: 
 
Het is niet gebruikelijk om in een jaarverslag een oproep te plaatsen voor een functie 
binnen onze vereniging. Ik doe het toch, omdat het om een heel belangrijke functie gaat: 
__________________________________________________________________ 
Al vele jaren vormen Bert Mooij en Michele van der Lei de redactie van ons clubblad de 
“Nopspin”. 
Naast het gegeven dat ons blad er verzorgd uitziet en regelmatig verschijnt, heeft dit 
blad ook een belangrijke functie, als informatiemiddel , maar ook als ‘bindmiddel’ tussen 
de leden. 
Michele heeft aangegeven om er na die vele jaren er mee te willen stoppen. Daarom 
vraagt het Bestuur of er iemand van de leden het zou willen overnemen van Michele. 
Het blad verschijnt 4 a 5 maal per jaar. 
Ben je geïnteresseerd, geef dat dan z.s.m. door aan een van de Bestuursleden!! 
___________________________________________________________________ 
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TENSLOTTE: 
 
Ik eindig opnieuw met de volgende opmerking: 
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 Emeloord 
 

Financieel jaarverslag ttv Emmeloord, 2012 – 2013 
 
Hiernaast staat de verlies- en winstrekening van ttv Emmeloord voor het jaar 2012 -13, 
alsmede de begroting voor het jaar 2013-14. Op de daarop volgende pagina de balans 
per 2013-07-31. Hieronder een aantal opmerkingen over verlies- en winstrekening en 
begroting: 

Algemeen We hebben dit jaar helaas een behoorlijk tekort op de verlies en 
winst rekening. Een analyse van dit tekort door een vergelijking 
van de begroting en in- en uitgaven geeft aan dat de voornaamste 
oorzaken hiervan zijn (verschil tussen verlies en winst met de 
begroting van 2012-13): 

- Contributie 
Ondanks de contributieverhoging is door de beperkte groei 
van het aantal leden minder binnengekomen dan verwacht 

- Speciale inkomsten 
Er zijn nauwelijks bijzondere inkomsten geweest 

- Kantine inkomsten 
De omzet van de kantine is lager dan verwacht. We zullen 
binnenkort, helaas, de prijzen moeten verhogen.  

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

Speciale 
inkomsten 

De speciale inkomsten van dit jaar betreffen opbrengsten bij 
verkiezingen 

Onderhoud 
gebouw 

Hier zijn het grootste deel van de kosten reparaties aan het CV 
systeem. 

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 vorig jaar waren verenigingen 
hiervan vrijgesteld.  

Toernooien Dit jaar moesten alle normale kosten betaald worden voor het 
Poldertoernooi.  In tegenstelling tot de vorige jaren toen we geen 
tafelhuur en/of zaalhuur hoefden te betalen. Derhalve hadden we 
nauwelijks geld over. Dit in tegenstelling tot de beide voorgaande 
jaren. 

Kantine Hier zien we wederom een daling, maar gelukkig zowel van 
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inkomsten als van uitgaven. 

Resultaat Helaas een tekort van ongeveer € 1200 bij de verlies- en 
winstrekening. 

 
De begroting voor 2013-14 geeft een gering tekort te zien. De posten die hier de 
grootste bijdrage aan de verbetering tov het resultaat 2012-13 leveren zijn de kantine 
inkomsten (verhoging prijzen) en een verwachtte (gehoopte) verbetering van de speciale 
inkomsten. 
 

 Winst- en verliesrekening 2011-2012, 2012-2013. Begroting 2013-14 
      Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting 
     2011-2012 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013 - 2014 
     uit    in uit in uit in uit in uit in 
rente kosten 100   64 0 50   40 0 30   
bank kosten 100 50 72 22 70 20 63 0 65   
afschrijvingen 725   725 0 725   725 0 725   
contributie   6000 0 6752   7200 0 6912   7200 
subsidies     0 0     0 0   0 
donateurs     0 20     0 75     
sponsoring   750 0 475   500 0 300   300 
speciale 
inkomsten   1000 0 419   500 0 166   500 
verhuur zaal   200 0 0     0 125   50 
bestuurskosten 300   322 0 300   250 0 200   
onderhoud kantine 200   108 0 50   0 0     
onderhoud 
gebouw  300   344 0 300   441 0 200   
telefoon 50   10 0 20   0 0 10   
verzekering 450   294 0 300   334 0 350   
gas / licht / water 5500 750 5410 645 5500 700 5586 686 5500 707 
huisvestingskosten 150   576 0 500   905 0 700   
kosten NTTB 1600   1682 0 1750   1553 0 1550   
kosten Nopspin 300   179 0 200   140 0 150   
kosten trainingen 1750   1725 0 1750   1725 0 1725   
materiaal 200   67 60 120   0 20     
activiteiten 500 500 149 750 500 500 0 275 500 500 
diversen     0 0     0 0     
toernooien 1500 1500 708 1568 1800 1800 1668 1694 1750 1750 
lief & leed     52 0 100   0 0 25   
kantine omzet   5000 0 3673   4000 0 2936   3500 
kantine inkoop 2000   1628 0 1500   1019 0 1200   
resultaat 25 0 269 0 0 315 0 1260 0 173 
                      
totaal 15750 15750 14384 14384 15535 15535 14449 14449 14680 14680 
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Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2013 
 
  31-7-2011 31-7-2012 31-7-2013 
  Bezit Schuld Bezit  Schuld Bezit  Schuld 
kas kantine 45   70   35   
clubrekening 
RABO   1344   1065   479   
poldertoernooi 
RABO  853   1693   1243   
toernooi 
RABO 214   218   221   
gebouw 4754   4604   4454   
waarborgsom 
NTTB  23   23   23   
inventaris 2540   1865   1190   
voorraad 
kantine 360   350   407   
eigen 
vermogen    7851   7289   5861 
hypotheek   1282   874   466 
nog te betalen   1750   1725   1725 
Nog te 
ontvangen 750           
              
totaal 10883 10883 9888 9888 8052 8052 
 
 
Bij de balans wil ik opmerken dat het nog te betalen bedrag de onkostenvergoeding 
van de trainers betreft. 
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Baardstaarten 
 
Op zaterdag 8 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse barbecue, of was het bbq? 
Hieronder de uitleg en een stukje geschiedenis. 
 
Frankrijk, daar ligt de herkomst van het woord barbecue. Het lijkt hartstikke Engels 
en van Dale schrijft het met een C, maar de herkomst is met een Q. 
Reeds lang lang geleden. Zeg maar Astrix en Obelix tijd werden Franse zwijnen aan 
een braadspit geroosterd. In de volksmond werd zo'n braadspit "Erin bij de Baard, 
eruit bij de Staart" genoemd.  
Vertaald naar het Frans: Barbe-et-queue. (baard=barbe, en=et, staart=queue) 
Aangezien de Fransen alles aan elkaar plakken bij het praten krijg je Bar-B'et-queue. 
Spreekuit: BarBQ. 
De Engelsen kunnen de U aan het eind van het woord niet uitspreken en daar 
zeggen ze Barbkjoe. En zo is in hun taal de C erin gekomen en is dat overal (ook 
vaak in Frankrijk overgenomen.) Dus wij hebben het nou over we gaan lekker "baard-
staarten". 
 

Dan de avond zelf. Na een lekkere warme zonnige dag, koelde het snel af. 
Klokslag kwart over 7 stond alles klaar. Sinds kort hebben we een nieuwe vedette bij 
de club: Peter. So, the rest of this story continues vooral in the Dutch taal. 
There was plenty of food for everyone. Thanx to some vrijwilligers that had organised 
this event. For doos that don’t know Peter: he is the champ of de B poel this year at 
the clubkampioenschappen. But hoewel he plays very well, he is not so very good in 
Nederlands. So we all talked with hands en voeten. 
We have nice songs gezongen together. And the food was ook very teestie. 
There was one problem. One of the organisers dacht that he could put 3 apparaten 
at one verlengsnoer. But the stops get out and everything werd dark because the 
light turned off. And you know, when you don’t have prikkie-prikkie-stroom, the BBQ 
wordt niet hot and the meat wordt niet ready to eat. 
But with the help of some very technische members, we slaagden to get the things 
aan de praat. The food was very good and the sfeer also. At 22.00 hour we stopped 
the party. Some of us went to a place called Voorhouse to party on. 
Het was very nice to have zoveel fun together and we hope to see you next jaar. 

 

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 de 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. 
Op het prikbord kan je lezen wat de toilet schoonmaak inhoud.  
> Ik geef aan welke teamlid per week en men kan onderling ruilen.  
> De schoonmaakruimte , boilerruimte en voorraadruimte in de hal voortaan 
meenemen  
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in de 4 weekse schoonmaakbeurt.  
Kantine  
> De barwacht maakt tijdens zijn/haar dienst de bar , keukenblok, apparatuur en 
tafels schoon.  
Indien nodig op 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.  
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 2013 

Voor : Competitie spelende leden en recreanten  
Betreft : Schoonmaak zaal-kantine-kleedruimtes-douches- toiletten en de hal + 
diverse ruimtes.  
Periode : najaar 2013 

 Beste Competitie spelers en recranten  
Opnieuw een indeling mbt. het schoonhouden van het gebouw.  
We gaan op dezelfde voet door zoals het afgelopen jaar.  
Het af-mailen cq. afbellen is door ieder team op accurate wijze geschied . 
Mailadres is ervandenberg@tele2.nl telnr. 0527615733  

Onder het gebouw schoonmaken wordt verstaan : [Deze lijst hangt ook aan het 
prikbord] 

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. Algemeen : deuren afnemen en met 
ragebol of plumo 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 verantwoordelijk 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 heeft diverse leden geen vinkje achter zijn/haar naam gezet. Ik ga 
er vanuit dat de schoonmaak wel gebeurd is.[ opstart problemen ] 
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. 
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De schoonmaakteams komen niet overeen met de teams die competitie spelen. 
Wil ook de schoonmaakteams voortaan hetzelfde houden. 

AANVOEDRS DENK ER AAN DAT JE VROEGTIJDIG DE TEAMSCHOONMAAK 
REGELT VOOR DE WEEK WAAR HET IN MOET GEBEUREN ZODAT EEN IEDER 
OOK IN DIE WEEK KAN. 

 Week 39  Schoonmaakteam 1  Gerard [aanv.] , Nabil , Jacques ,Erik van de Berg , 
Willem [ in deze week moet het team de schoonmaak verrichten.] 

Toiletten  
week 37 Gerard 
week 38 Nabil 
week 39 Jacques   +  teamschoonmaak 
week 40 Erik van de Berg 

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

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

 Week 47 Schoonmaakteam 3   Lukas [aanv.]  , Maurice , Michèle , Michel . 

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

Week 51 Schoonmaakteam 4   Richard [aanv.] ,  Popke , Robin , Johan , Douwe . 

Toiletten 
week 49  Richard 
week 50  Popke 
week 51  Robin    +  teamschoonmaak 
week 52  Johan 

Week 3  Schoonmaakteam 5   Gilbert [aanv.]  ,  Peter Coutinho , Hans , Erik 
[Lemmer ], Gert 

Toiletten 
week 1  Gilbert 
week 2  Peter 
week 3  Hans   +  teamschoonmaak 
week 4  Erik  

Week 7   Schoonmaakteam 6  Pim aanv.  +   donderdagmiddaggroep 

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

Pim wil jij de personen regelen voor de wekelijkse toiletschoonmaak.  

Teamschoonmaak gebeurt nu non-stop elke vier weken, dus volstaat 1x grote 
schoonmaak per jaar. 
  
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, zodat we altijd kunnen spreken van een 
opgeruimde en schoon clubgebouw.  
Vergeet niet mij te mailen wanneer jullie team schoongemaakt heeft.  
Groet Eddie van den Berg  
ervandenberg@tele2.nl  
telnr. 0526715733 / 0653680418  

Tot slot wil ik een ieder bedanken voor de inzet.  
Het clubgebouw ziet er wekelijks netjes uit. 

 
                                          De Diggelslag voor de grote schoonmaak 
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                                           Barwachtlijst Najaar 2013 

datum thuis uit 
Vrijdag 20 september 2013 1,2,3,4   
Vrijdag 4 oktober 2013 1,2,3,4   
Vrijdag 25 oktober 2013 1,2,3,4   
Vrijdag 8 november 2013 1,2,3,4   
Vrijdag 22 november 2013 1,2,3,4   
      
Zaterdag 21 september 2013 J1, 2   
Zaterdag 28 september 2013 J1, 2, 3   
Zaterdag 26 oktober 2013 J1, 2, 3   
Zaterdag 23 november 2013 J1, 2, 3   
Zaterdag 30 november 2013 J1, 2, 3   

 
 

De barwacht moet op de volgende tijd aanwezig zijn 
 

Vrijdag 19:20 uur 
Zaterdag Jeugd: 9:00 uur 

 
Een sleutel van de zaal kun 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 tijd met iemand anders op de lijst. 

Als je een barwacht ruilt moet je dit aanpassen op de lijst in de wedstrijdmap in de zaal. 
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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 februari 2013 Junior t/m 17 jaar Senior 

Geen training  € 30,00 Per kwartaal 

Met training € 26,00 € 40,00 

Geen training  € 59,00 Per half jaar 

Met training € 51,00 € 79,00 

Geen training  € 116,00 Per jaar 

Met training € 100,00 € 156,00 

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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