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Van de redactie 
 
Graag de kopij voor de volgende Nopspin inleveren voor eind Oktober 
 

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 

 
Hangop en BBQ 
 
Het was weer volop genieten. De dames Spaa en Gilbert hadden weer een heerlijke 
BBQ klaar staan. Chef elektra (Jacques) zorgde ervoor dat de stoppen dit jaar niet 
doorsloegen. Met veel nauwkeurigheid werd de belasting per groep vastgesteld en 
alles aangesloten. 
De frituurpan werd ook in stelling gebracht. En zoals het de inwoners van de 
aardappelhoofdstad van Europa betaamd: 3 kilo patat was maar zo weg gemalen. 
Chef frituur gaf nog aan dat hij heel goed is in koken….....In vet van 180 graden. 
 
Er stond ook een bak hangop. Volgens nestor Gerard is het nog lekkerder met 
gemalen sinaasappelschil er doorheen. Dat zou het originele recept zijn. Opvallende 
verschijning was de heer H. Sturing. Na een bakje of 6 gaf hij aan dat het eigenlijk 
best wel vult… 



 

Schitterend en lekker waren de salades. Culinaire Kunst, met een hoofdletter C en K. 
Schitterende kleurcombinaties, symmetrisch opgebouwd, afwisselend van smaak. 
Wat een talent. Al met al een gezellige en smakelijke bedoeling. Met een goede 
afloop. Want het aantal voedselvergiftigingen viel best mee. Bedankt voor de 
gezelligheid. En volgend jaar doen we het nog is dunnetjes over! 
 
Elske, Frederike en Gilbert 

 
2. BESTUURSNIEUWS 
 
Emmeloord: In het vervolg streeft het Bestuur er naar om de Leden te informeren 
m.b.t. zaken die in het Bestuur worden besproken.  Uiteraard wordt het geen kopie 
van de notulen, maar het zijn wat punter die de leden ook aangaan. 
 
1. 
 Het bestuur is de afgelopen weken en de komende weken intensief bezig om een 
nieuw Beleidsplan op papier te krijgen voor de TTV.  Onderwerpen die zoal 
besproken zijn en worden, zijn o.a.: 
 
- Hoe kunnen we het aantal leden vergroten ? 
- Bij welke groep ( jeugd/senioren) moeten wij onze prioriteiten stellen ? 
- Hoe kunnen wij een financieel gezonde club blijven ? 
- Hoe verloopt de communicatie binnen de vereniging ? 
- Hoe moeten/kunnen de diverse commissies nog beter functioneren? 
- etc., etc. 
 
Deze punten worden tijdens diverse bijeenkomsten van het Bestuur besproken en op 
papier uitgewerkt. Dit moet/zal uiteindelijk uitmonden in een ‘Beleidsplan” . Dit 
beleidsplan zal tijdens een ‘Buitengewone, A.L.V. worden voorgelegd aan onze 
leden. Deze A.L.V. zal waarschijnlijk op vrijdag 9 mei worden gehouden. Omdat dit 
beleid ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor alle  leden, is een feit. Daarom hecht 
het Bestuur er aan dat er een grote opkomst zal zijn. Hierover worden de leden later 
in het jaar wat uitgebreider over geïnformeerd. 
 
2. 
Zoals ongetwijfeld iedereen weet, is onze ketel eigenlijk  ‘ terminaal’ . Daarom is het 
Bestuur druk doende om zichzelf goed te informeren m.b.t. de eventuele aanschaf 
voor een andere/nieuwe (?) ketel. Diverse offertes worden en zijn aangevraagd en 
de penningmeester is intensief aan het rekenen geslagen! Daarnaast is er ook een 
brief richting Wethouder gegaan ( zie elders in NOPSPIN) om subsidie te krijgen. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd……. 
 
3.???????????? 
Het Bestuur was zeer ‘aangenaam’ verrast op 8 januari. ( Bestuursvergadering) De 
vergadering werd bijna gehouden in de meisjes- dames kleedkamer: zo mooi, fris, 
netjes  en kleurrijk is zij  (!) geworden. In ieder geval weten we dat Michel in de 
kersvakantie ermee bezig is geweest, maar wie hem assisteerde is voor ons een 
raadsel. Of heeft hij het allemaal in z’n eentje gedaan. ? In ieder geval weten we ook 
dat Jacques en Willem er een rol in hebben gespeeld!! 
In ieder geval: "Michel, namens leden en bestuur: Hartelijk dank!!" 
Voorlopig tot zover. Mochten er vragen/ suggesties/ op/ aanmerkingen zijn, laat het 
ons gerust weten!! 



 

 
Namens het Bestuur, Richard  
 

 
Geachte Wethouder, 
 
Graag zou ik u het volgende willen voorleggen, c.q. vragen. 
De Tafeltennis vereniging Emmeloord bestaat  40 jaar, zoals u wellicht vernomen hebt. 
Bijna 20 jaar geleden werden wij eigenaar van onze huidige tafeltennis zaal  aan de 
Van Diggelenstraat.  
 
Wij konden het, in overleg met het toenmalige Gemeentebestuur, kopen. 
Met veel activiteiten, zelfredzaamheid e.d. konden wij bijna  20 jaar zonder enige 
vorm van subsidie/tegemoetkomingen/e.d. van de gemeente, onze zaal zelf 
opknappen en onderhouden. 
 
Zo is b.v.  de zaal van binnen helemaal opgeknapt; is er een ‘bescheiden’ kantine in 
gebouwd en is enige jaren geleden het dak vervangen. Allemaal met eigen middelen. 
 
Echter, nu zitten we met een probleem.  
Onze C.V.-ketel is het afgelopen jaar regelmatig stuk gedaan. Met onze eigen Leden 
is er regelmatig met wat ‘lapmiddelen’ e.e.a. gerepareerd.  Afgelopen weken lijkt het 
erop dat hij definitief aan zijn einde is; een second opinion wees dat uit. 
 
Het Bestuur van onze vereniging wil graag een nieuwe C.V.-ketel  in ons gebouw. 
Dat is geen overbodige luxe, maar een noodzaak.  
Het probleem is dat wij niet de financiële middelen hebben om dit te bekostigen. Een 
c.v.-ketel  kost al gauw Euro: 5000,00/6000,00 .  
 
Bij hoge uitzondering vragen wij dit aan u, omdat wij, zoals ik hierboven reeds 
verwoordde, nooit bij u de afgelopen jaren hebben ‘aangeklopt’  voor subsidies  e.d. 
Wij zijn een financieel  gezonde vereniging, maar beschikken over weinig  financiële 
middelen, aangezien we onze ‘spaarpot’ hebben moeten aanboren voor het nieuwe 
dak. 
 
Namens onze Leden hoop ik van harte dat u bereid bent om ons wat financiële 
middelen ter beschikking te stellen, zodat wij op korte termijn ( de winter komt eraan) 
een energiebesparende c.v. –ketel kunnen aanschaffen. 
 
Uiteraard bent u altijd van harte uitgenodigd om onze zaal te bezoeken ! 
Ik wil u alvast namens alle leden van de TTV Emmeloord bedanken voor een 
eventuele reactie. 
 
Mocht u meer informatie willen, dan zijn de volgende personen graag bereid om een 
en ander toe te lichten. 
 
Richard Stolwijk,  Secretaris TTV Emmeloord.  06-28143828 
Johan Lieftink, Voorzitter TTV Emmeloord, 06- 11367961 
 

 



 

Geachte heer Stolwijk, 

Mijn excuses, bij ons is intern iets fout gegaan met uw brief aan het college. 

U verzoekt om een financiële bijdrage aan een nieuwe CV-ketel voor uw 
clubgebouw. U heeft het hierbij over een kostenpost van tussen de € 5.000 en € 
6.000. Dit bedrag kunnen wij u niet toezeggen. 

De incidentele middelen voor sportzaken zijn zeer beperkt, maar wij zijn wel bereid 
om een bijdrage te doen van € 1.500. Als een van de weinige sportverenigingen in 
onze gemeente die alle huisvesting zelf organiseert willen wij u bij dit dringende 
probleem tegemoet komen. 

Graag wil ik dan wel van uw een offerte voor de vervanging ontvangen en dat u 
aangeeft hoe u de rest dan financiert opdat wij zeker weten dat de middelen hiervoor 
worden ingezet. Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet,  

       Ellentrees Müller   

Teamcoördinator Sport & Cultuur Gemeente Noordoostpolder 

Notulen Bijzondere ALV 24 mei 2014 
 
Aanwezig: Johan, Gerard, Richard, Frederike, Bert, Geert, Jacques, Michel, Gilbert, 
Jan, Pim, Robin, Martijn, Hans, later ook Eddie, Simone, Harld en Douwe. 
 
Afwezig met afmelding: Michèle, Maurice, Jos, Popke en Lukas 
Opening: Welkom op deze Bijzondere ALV 

- Johan houdt inleiding over het beleidsplan dat in samenwerking met de tc is 
opgesteld. Doel is groei van de vereniging, zowel in ledenaantal als niveau en 
een grotere betrokkenheid van de leden bij de vereniging. 

 
Ingekomen stukken: Brief van Lukas, Maurice en Michel met bedenkingen 
aangaande beleidsplan. 
 
Jan: Inleiding punt 6: Hoe zit het met de beoordeling op haalbaarheid door het 
bestuur van het beleidsplan van de tc? 
 
Johan: Hier kunnen wij wat mee, dit willen wij verdedigen t.o. onze leden. Het plan 
moet stap voor stap groeien, er komen ook taken voor de oudere jeugd en de ouders 
van de jeugd 
 
Hans: Is er bij de huidige jeugd draagvlak voor meer trainingen? Kosten bij 
jeugdleden neerleggen? 
 
Johan: Het belangrijkste is dat er groei in de vereniging moet komen. 
 
Hans: Maar als de jeugd 17 jaar is gaan ze studeren en zijn we ze kwijt. 
 



 

Michel: Ik zie geen plan om kosten binnen te halen, jeugd is duurder, verdienen we 
niet terug. 
 
Johan: Als we niets doen gaan we ook achteruit. Er is een kleine groep die extra € 
genereert, die blijven dat ook niet eindeloos doen. 
 
Michel: Hoe blijven wij financiële achteruitgang vóór? 
 
Richard: Méér leden bereid vinden om geld te genereren. 
 
Johan: Meer trainen= meer betalen, 30 leden meer = 30 x contibutie en 30 x 
baromzet 
 
Gilbert: Hoe is het bij andere verenigingen? 
 
Richard: de gemiddelde leeftijd is +/- 50 jaar en weinig jeugd.  
 
Robin: Speelt bij Kampen. Daar is de jeugd blijven hangen, de 1e 4 teams komen 
allemaal uit jeugdteams 
 
Hans: De zaterdag was oorspronkelijk voor de jeugd. Simone en Harld komen soms, 
verder niet. Motivatie bij de jeugd: wil je meer trainen, dan meer betalen. 
 
Johan: Eerst binnenhalen, dan motiveren om meer te trainen. De jonge jeugd weet 
nu al : di en woe moet ik trainen. 
 
Richard: Het bestuur wil ergens beginnen in augustus. Dit kost extra inspanning van 
leden. 
 
Johan: Senioren die met jeugd sparren krijgen daarna zelf ook extra training. 
 
Johan: Martijn geeft een toelichting over de nieuwe c.v. 
 
Martijn: De huur-boiler is weg, dit levert een besparing van €400/jaar op voor 
onderhoud en huur van de boiler. 
De kosten voor gasverbruik gaan €175 per maand omlaag. 
De garantie is afgedekt, Martijn doet het onderhoud van de ketel. 
 
Johan: Wij willen van de vergadering een mandaat om te beginnen. Wij willen dat 
iedereen zijn steentje bijdraagt, anders meer betalen.  
Eddie is tegen afkopen 
 
Gilbert: Helemaal eens met alles, maar kijk naar individuele gevallen 
 
Johan: Wij vragen ook een mandaat van de leden voor een contributieverhoging: 
€1,00 voor de jeugd en €1,75 voor de senioren per maand. 
 
Beleidsplan: tegen: niemand. Beleidsplan is aangenomen. 
Contributieverhoging: tegen: niemand. Contributieverhoging is aangenomen. 
 
Datum volgende vergadering is 11 juni in de Diggelslag 

 



 

Uitwisseling Snookerclub De Meent en ttv Emmeloord 

Beste leden, 
Allemaal zijn we dol op de witte bal. Maar wij zijn niet de enigen! Ook de snookerclub 
gebruikt ze voor hun favoriete spel. De activiteitencommissie heeft bedacht dat het 
leuk is om ook met andere ballen te spelen. De reactie van de snookerclub was erg 
positief. Dus, tafeltennissers, het gaat gebeuren! 
 
Op zaterdagmiddag 11 oktober krijgen de snookerfanaten een clinic van Johan, 
gevolgd door een toernooi. Hiervoor kunnen enkele vrijwilligers zich nog aanmelden. 
 
Op zaterdagmiddag 31 januari zijn we welkom bij De Meent en kunnen wij de fijne 
kneepjes van het snookeren leren. (www.sc-demeent.nl) 
Het wordt vast gezellig en leerzaam. De kosten zijn slechts € 7,50 per persoon.  
Geef je tijdig op want vol = vol. Het grootste gedeelte van de opbrengst is bestemd 
voor de clubkas van beide verenigingen. 
Opgeven kan bij Frederike. 
 
Een sportieve groet, 
 
De activiteitencommissie 

 



 

Schema percentages om mee te nemen 
 
Het is niet zo moeilijk, en ik weet het ,het is niet de eerste keer dat ik het doorgeef, 
het heeft een aantal jaren geleden ook al eens in het clubblad gestaan, maar er zijn 
natuurlijk nieuwe leden bij gekomen. Het principe is eenvoudig {het samen stellen 
niet} maar je neemt van onderstaand schema, 100 keer wat je gewonnen heb, delen 
door het aantal sets dat je hebt gespeeld. Dit doe je als je de percentage berekening 
niet in je tas hebt, maar beter is om het onderstaande schema bij je te hebben, dan 
kun je het immers zo aflezen. Het lijkt mij voor de jeugdspelers ook gemakkelijk. 

 
                                 Gert Sprenger 

            

Wedstrijd nr.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aantal wedstrijden   3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

 Gewonnen 1 33 17 11 8 7 6 5 4 4 3 

  2 67 33 22 17 13 11 10 8 7 7 

  3 100 50 33 25 20 17 14 13 11 10 

  4   67 44 33 27 22 19 17 15 13 

  5   83 56 42 33 28 24 21 19 17 

  6   100 67 50 40 33 29 25 22 20 

  7     78 58 47 39 33 29 26 23 

  8     89 67 53 44 38 33 30 27 

  9     100 75 60 50 43 38 33 30 

  10       83 67 56 48 42 37 33 

  11       92 73 61 52 46 41 37 

 12       100 80 67 57 50 44 40 

  13         87 72 62 54 48 43 

  14         93 78 67 58 52 47 

  15         100 83 71 63 56 50 

  16           89 76 67 59 53 

  17           94 81 71 63 57 

  18           100 86 75 67 60 

  19             90 79 70 63 

  20             95 83 74 67 

  21             100 88 78 70 

  22               92 81 73 

  23               96 85 77 

  24               100 89 80 

  25                 93 83 

  26                 96 87 

  27                 100 90 

  28                   93 

  29                   97 

  30                   100 



 

Clubkampioenschap jeugd 2014 
 
Negen jeugdspelers gingen strijden voor 
de fel begeerde wisselbeker en de titel 
clubkampioen 2014. Dit jaar werd 
gekozen voor een A en een B poule. 
In beide poules werd er een competitie 
afgewerkt zodat een ieder  tegen elkaar 
moesten strijden. In poule B  waren  
Kobus, Tonio, Geert , Frank en Joas 
ingedeeld. 
Stuk voor stuk allemaal spannende 
potjes met soms een verrassende 
winnaar. 
Bij Tonio en Kobus was al snel duidelijk 
dat ze flink in de problemen kwamen 
omdat ze zich niet goed konden 
concentreren. Deze 2 talenten waren getipt voor de eerste prijs, maar konden hun 
status niet waarmaken. Geert , Frank en Joas speelden uiterst geconcentreerd en 
fanatiek hun wedstrijdjes. Frank die nog maar net op tafeltennis zit speelde heel sterk 
en kwam vaak maar net een paar puntjes te kort om zijn wedstrijdjes te winnen. 
Ondanks zijn 5e plek en een mooie medaille kan hij met trots terug kijken op een goed 
toernooi. Geert liet zien dat hij dit jaar heel veel geleerd heeft, de rally,s aangaan en de 
bal zo lang mogelijk op tafel houden ging hem heel goed af en wist daardoor  enigszins 
verrassend  2e van de poule te worden wat een prachtige beker opleverde. Joas die 
mij s,morgens nog vertelde dat hij tevreden zou zijn als hij 3e werd speelde een 
ijzersterk toernooi. Uitgeslapen en goed geconcentreerd won hij tot zijn eigen 
verbazing gemakkelijk al zijn wedstrijdjes en pakte daarmee de 1e plek van de B-
poule. Met grote trots kon hij de mooie grote beker in de lucht steken. 
 
1e Joas 
2e Geert 
3e Kobus 
4e Tonio 
5e Frank 
 
 



 

In de A-poule  gingen  Larissa , Michel, Simone en Harld  ook de sportieve strijd aan 
om zo hoog mogelijk te eindigen.  
Harld begon zijn eerste wedstrijd sterk tegen Simone en nam een 2-0 voorsprong, met 
wilskracht kon Simone de wedstrijd in haar voordeel beslissen maar was gelijk 
gewaarschuwd voor de volgende wedstrijden.  
Alle wedstrijden waren even spannend en werd pas vaak in de 5e game beslist. Michel 
werd uiteindelijk 3e maar had ook zo maar clubkampioen of laatste kunnen worden ,hij 
heeft alles in vijven gespeeld maar kwam 2 keer een enkel puntje tekort en won 
uiteindelijk van Harld in 5 games met 13-11.  
De hele morgen was er volop strijd en mooi spel ,jammer dat er zo weinig publiek bij 
was .  
Deze hadden zeker op de banken staan dansen zo spannend als het was. Dus ouders 
volgend jaar in grote getalen naar jullie kind komen kijken en genieten van het mooie 
spelletje.  
Er worden prachtige rally,s gespeeld en zeker het aankijken waard. Harld werd 
uiteindelijk 4e maar zat er ook elke keer dicht bij. De finale ging tussen Simone en 
Larissa.  
Simone die 's morgens een zeer stroeve start had was op stoom gekomen en gaf 
Larissa geen kans en won de finale met 3-1. 
Hierdoor is zij wederom de terechte clubkampioen en met trots werd de wisselbeker in 
ontvangst genomen. 
Na afloop werd het gevierd met muziek ,chips , pinda,s , nibbits , frisdrank en was het 
lang gezellig. 
 
1e Simone  
2e Larissa 
3e Michel 
4e Harld  
 
Eddie 



 



 

Afdelingskampioenschappen 2014   
 
Dubbelspel 
 
Toen we aankwamen bij de zaal waren we lekker op tijd. Dus genoeg tijd om ons 
voor te bereiden. We begonnen met de dubbel Michel en ik hebben ons best gedaan 
maar we kwamen tekort in onze poule. Larissa en Simone deden het goed in hun 
poule, ze bereikten de volgende ronde, ze kwamen uiteindelijk tot de halve finales 
daar werden in een spannende wedstrijd uitgeschakeld. Bij Geert en Joas ging het 
super. Maar jammer genoeg bereikten hun de finale ook niet. Ze kwamen tot de 
halve finale.  
 
Enkelspel 
 
Bij mij zelf ging het een beetje moeizaam bij de enkel. Ik heb lekker gespeeld maar 
het was niet genoeg om door te gaan ik werd 5e  . Larissa had het lastig maar heeft 
het goed gedaan ze werd 4e.  maar ging ook niet door in haar poule. Michel kwam 
ook niet door de poule fase maar heeft het goed gedaan hij werd 4e in zijn poule. 
Simone ging ook niet door ze werd 3e in haar poule. Joas en Geert gingen wel door 
in hun poule. Geert werd 2de in zijn poule en Joas 1ste in zijn poule. In de volgende 
ronde moesten Joas en Geert tegen elkaar. Het was een spannende wedstrijd maar 
Joas won uiteindelijk. In de ronde daarna verloor Joas wel zijn partij maar wel tegen 
een goeie tegenstander. Verder was het een gezellige dag met veel lol en mooie 
rally’s. We hadden geen prijzen maar er was super gespeeld door iedereen. 
 
Harld Sturing   
 

Onderhoudswerkzaamheden  

Graag informeert Mercatus u over het planmatig onderhoud dat wij gaan uitvoeren 
aan onze huurwoningen. 

In de periode van 11 augustus tot en met 31 oktober gaan we starten met 
dakwerkzaamheden aan de Van Diggelenstraat en Kloppenburgstraat te Emmeloord. 
Het complete dak wordt voorzien van nieuwe dakpan-nen. 

Dit betekent dat er gewerkt wordt met een (hijs)kraan. En volgens de wettelijke 
voorschriften en voorzorgsmaatregelen wordt de Van Diggelenstraat en 
Kloppenburgstraat tijdelijk afgesloten. 

Houdt u er rekening mee, dat deze straten niet toegankelijk zijn voor auto’s, en 
fietsers tijdens de werk-zaamheden. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mercatus of stuur een e-mail naar 
communicatieonder-houd@mercatus.nl. 

Met vriendelijke groeten, 

Mercatus 



 

 

 

 
 
 



 

Clubkampioenschappen 2014 Senioren 
 
Ook dit jaar heb ik samen met Eddie de clubkampioenschappen mogen organiseren. 
Zoals altijd mocht eerst de jeugd aan de bak en was het 's middags tijd voor de 
senioren. Zelf heb ik niet veel van de jeugd kunnen zien, maar ik heb begrepen dat 
er zowel in de A- als in de B-poule sprake was van een spannende competitie. 
Felicitaties aan de kampioenen! In de middag was ik zelf dan aan de beurt, samen 
met vijftien anderen spelers. Jammer dat om verschillende redenen er niet meer 
deelnemers waren. Dit jaar hadden wij ervoor gekozen om in de eerste groepsfase 
alle senioren in de groepsfase door elkaar te mixen. Iets dat volgens mij door 
iedereen werd gewaardeerd! Na de eerste poulefase werden de spelers opgedeeld 
in een A- en een B-klasse. In tegenstelling tot de afgelopen jaren werd het toernooi 
(op aanraden van Eddie) niet beslist met een meerkamp, maar met kruisfinales. Ook 
dit is volgens mij goed ontvangen, omdat de finales nu duidelijk in beeld waren voor 
de toeschouwers en andere spelers. Over mijn eigen toernooi kan ik redelijk tevreden 
terugkijken. Via onder anderen een zeer sterk spelende Jos (de vorm is snel terug), 
Richard en Peter mocht in het in de finale tegen Johan opnemen. Na een spannende 
en goede wedstrijd was ik helaas net de mindere.  
 
Volgend jaar moet de wisseling van de wacht dan maar plaatsvinden! Hopelijk 
kunnen we het toernooi dan weer in dezelfde opzet organiseren en zijn er nog meer 
deelnemers! 
 
A-poule 
1e  Johan 
2e  Robin 
3e  Richard 
 
B-poule 
1e Jan 
2e Els 
3e Simone 
 
 
Robin 
 

 
 
 
Verslag clubkampioenschappen 17 mei jeugd 
  
Zaterdagochtend nam ik deel aan de clubkampioenschappen. Er waren twee poules, 
in de ene poule zaten Simone, Larissa, Harold en Michel. In de andere poule waren 
Geert, Tonio, Kobus, Frank en ik. Na een uur spelen zag het er goed uit voor mij. Het 
waren leuke, spannende wedstrijden. Ook de deelnemers van de andere poele 
waren lekker aan het tafeltennissen. 
Nadat iedereen klaar was, was het tjd voor de prijsuitreiking. In mijn poule was ik 
eerste geworden en natuurlijk was ik heel blij.  
Het was een leuke en gezellige dag. 
  
Joas 



 

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.  
  
Kantine  
> De barwacht maakt tijdens zijn/haar dienst de bar , keukenblok, apparatuur en 
tafels schoon. 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 2014 !!!!!!!  
 
Voor : Competitie spelende leden en recreanten  
Betreft : Schoonmaak zaal-kantine-kleedruimtes-douches- toiletten en de hal + 
diverse ruimtes.  
Periode : najaar 2014  
Beste Competitie spelers en recranten. 
Opnieuw een indeling mbt. het schoonhouden van het gebouw.  
We gaan op dezelfde voet door zoals het afgelopen jaar.  
Aanvoederders graag even doormailen dat de schoonmaak gebeurt is. 
Mailadres is ervandenberg@tele2.nl  
 
SCHOONMAAK  TOILETTEN 
 
Onder de schoonmaak van de toiletten wordt verstaan: 
 
 Stofspinnen verwijderen, 
 Wanden afnemen, 
 Tegels afnemen, 
 Wastafel schoonmaken, 
 Wc pot geheel reinigen, 
 Vloer dweilen, 
 Wc borstel houder reinigen, 
 Deur en kozijnen aan beide kanten afnemen, 
 De gehele ruimte schoon opleveren. 
 
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: Vloer dweilen - 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. 
 
De schoonmaakteams komen niet overeen met de teams die competitie spelen. 
Wil ook de schoonmaakteams voortaan hetzelfde houden. 
 
AANVOERDRS 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. 
 
AANVOERDERS ZIJN ER VERANTWOORDELIJK VOOR DAT DE GEBRUIKTE 
SCHOONMAAK SPULLEN WEER NETJES OP Z,N PLEK TERUG GEZET 
WORDEN IN DE KAST. DE GROTE BLAUWE STOFFER BUITEN AFBORSTELEN 
EN WEER SCHOON TERUG HANGEN. 
 
OP ÈÈN KEER NA MOET IK DE KAST ELKE KEER WEER OPRUIMEN ,ZOU NIET 
NODIG HOEVEN ZIJN . DUS NIET ER INSMIJTEN MAAR OP DE PLEK WAAR 
HET HOORT. 
 
Schoonmaakteam  4 ,5 en 6 zijn aangepast. 
 
Schoonmaakteam 1    Jacques [aanv.], Nabil , Patryk Kruczkowski  , Willem , Gerard 
Toiletten  
week 33 Jacques 
week 34 Willem 
week 35 Nabil  +  teamschoonmaak 
week 36 Patryk Kruczkowski 
 
 



 

Schoonmaakteam 2      Eddie [ aanv.]   , Jan , Jos , Freek . 
Toiletten 
week 37  Eddie 
week 38  Jos 
week 39  Freek    +  teamschoonmaak 
week 40  Jan 
  
Schoonmaakteam 3      Michèle [aanv.],Peter, Maurice , Michel ,Lukas 
Toiletten  
week 41  Michèle  
week 42  Michel 
week 43  Lukas   +  teamschoonmaak 
week 44  Peter 
 
Schoonmaakteam 4     Robin [aanv.] , Popke , Johan , Richard, Gilbert , Douwe. 
Toiletten 
week 45  Robin 
week 46  Gilbert 
week 47  Richard    +  teamschoonmaak 
week 48  Popke 
 
Schoonmaakteam 5    Els  [aanv.]  ,Ab , Hans , Feras , Gert. 
Toiletten 
week 49  Els 
week 50  Ab 
week 51  Feras     +  teamschoonmaak 
week 52  Hans 
 
Schoonmaakteam 6    Pim aanv.  +   donderdagmiddaggroep + Erik van Es 
Toiletten 
week 1  Pim 
week 2  Bert 
week 3  Rutger      +  teamschoonmaak 
week 4  Erik  
 
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 / 0653366633  
 
Tot slot wil ik een ieder bedanken voor de inzet.  
Het clubgebouw ziet er wekelijks netjes uit. 



 

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 
 



 

 


