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Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde.
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Beste mensen,
Door een misverstand is de NOPspin van september uitgegeven zonder het
materiaal voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Omdat we jullie toch allen willen uitnodigen voor deze vergadering, hierbij het
complete materiaal voor deze vergadering die op 11-okt-2014 zal worden gehouden.
Wij, het bestuur, hopen velen van jullie te kunnen begroeten op deze zaterdag.
Gerard Hameetman

Penningmeester

Van de voorzitter,
De vakantieperiode is passé, de trainingen zijn weer begonnen en ik realiseer mij dat
de competitie binnenkort zal starten. Het bestuur heeft een start gemaakt met het
uitvoeren van het beleidsplan. (zie ook het verslag van de Buitengewone
ledenvergadering van 24 mei 2014).
Een belangrijk speerpunt van dit beleid is het voornemen om er voor zorg te dragen
dat de onderbezette commissie weer “bemand” worden. Tevens zullen alle leden een
bijdrage moeten leveren aan het uitvoeren van een aantal “verplichte taken”,
om zodoende de continuiteit van onze vereniging te kunnen waarborgen.
Ik kan u melden dat het bestuur voor de algemene ledenvergadering (11 oktober
2014) aan alle leden een lijst zal zenden met daarop vermeld de “te verrichten taken
binnen de vereniging”.
U wordt als lid in de gelegenheid gesteld om een keuze te maken uit de verschillende
te verrichten taken (in feite een werkplicht schema).
Voor degenen die niet bereid zijn om een aantal taken uit te voeren is de
mogelijkheid aanwezig om te werkplicht af te kopen met een aanzienlijke contributie
toeslag, zoals ook besloten is op de buitengewone ledenvergadering. Ik hoop en ga
er vanuit dat iedereen bereid is tot het uitvoeren van de noodzakelijke taken.
Het spreekwoord “vele handen maken ligt werk” is hier letterlijk van toepassing. Het
doel van dit alles is om onze vereniging te laten groeien en het speelniveau te
verhogen. De overige informatie over de ledenvergadering van 11 oktober 2014 vindt
u in dit clubblad.
Rest mij u allen een prettige en succesvolle competitie te wensen!
Johan Lieftink
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Trainingsdata 2014/2015
De jeugdtrainingen in het seizoen 2014 en 2015 zijn van dinsdag 18.45 uur tot 20.00
uur en op woensdag van 19.00 uur tot 20.30 uur. In de basisschoolvakanties is er
geen jeugdtraining. De seniorentrainingen zijn op maandag van 20.00 uur tot 21.45
uur en dinsdag van 20.00 uur tot 21.30 uur. In de vakanties is er op dinsdag geen
training voor de senioren, maar is de zaal wel op de gebruikelijke tijd geopend om vrij
te spelen. De maandagtrainingen gaan behoudens de zomerstop, kerstvakantie wel
gewoon door. De recreantengroep speelt op donderdag tussen 14.00 uur en 16.00
uur en gaat daar ook in de vakantie mee door.
Data waarop er geen jeugdtraining gegeven wordt:
14 en 15 oktober (herfstvakantie)
23, 24, 30 en 31 december (kerstvakantie)
24 en 25 februari (voorjaarsvakantie)
5 en 6 mei (meivakantie)
Eventuele ziekte of andere bijzondere gevallen kan ook voor afgelasting zorgen.
Afhankelijk van de clubkampioenschappen eindigen de trainingen rond juni 2015. Vrij
spelen blijft dan nog wel mogelijk.

Barwacht najaar 2014

Barwachtlijst Najaar 2014
datum
Vrijdag 12 september 2014
Vrijdag 3 oktober 2014
Vrijdag 10 oktober 2014
Vrijdag 17 oktober 2014
Vrijdag 7 november 2014
Vrijdag 14 november 2014
Zaterdag 13 september 2014
Zaterdag 4 oktober 2014
Zaterdag 11 oktober 2014
Zaterdag 1 november 2014
Zaterdag 8 november 2014

thuis uit
Barwacht
1,2,4
Gilbert Eilander
1,2,3,4
Nabil Dhahriya
1,2,3,4
Douwe Koolhof
3
Team 3
1,2,3,4
Rutger ter Haar
1,2,3,4
Lukas Koffeman
J1, 2
J1, 2
J1, 2
J1, 2
J1, 2

Eddie van den Berg
Bert Mooij
Jos Kuijper
Maurice Arnoldy
Jan Crielaard

Telefoonnr.
0527-610735
0527-785224
0527-614976
0527-697778
06-30378647
0527-615733
0527-611551
0527-698008
0527-698324
0527-697486

De barwacht moet op de volgende tijd aanwezig zijn in de zaal:
Vrijdag: 19.15 uur
Zaterdag Jeugd: 09.00 uur
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.
Kan 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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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV
4. Notulen bijzondere ledenvergadering d.d 24 mei 2014.
5. Jaarverslag secretaris 2013 - 2014
6. Jaarverslag penningmeester 2013 – 2014
7. Verslag kascommissie
8. Goedkeuring begroting 2014 - 2015
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
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Johan Lieftink
vanaf oktober 2013
Gerard Hameetman
vanaf oktober 2011 (herkiesbaar)
Richard Stolwijk
vanaf oktober 2013
Frederike Spaa
vanaf oktober 2013
Michèle Beekman
vanaf november 2011
(herkiesbaar) (was vd Lei)

Alle benoemingen zijn in beginsel voor een periode van drie jaar.
Dit jaar zijn Gerard Hameetman en Michèle Beekman aftredend, maar wel
herkiesbaar.
Johan Lieftink (Voorzitter ttv Emmeloord).

Notulen ALV 12 oktober 2013
Aanwezig: Johan, Richard, Gerard, Michèle, Frederike, Jacques, Elske, Eddie,
Gilbert, Jan, Robin, Jos, Bert, Geert, Martijn, Pim, Freek, Firas, Peter.
Afmelding: Lukas, Popke, Maurice, Michel, Simone.

1. Opening: Welkom. We hebben vandaag een goede start gemaakt met de
vertoning van de jubileumfilm, met dank aan Jacques.
2. Ingekomen stukken:
Geen

3. Notulen ALV 6-10-2012
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Goedgekeurd

4.

Jaarverslag 2012-2013
Wie helpt Bert met de Nopspin: Johan zal de jeugd vragen.
Goedgekeurd

5.

Financieel jaarverslag
Jaarresultaat is - €1260
Oorzaken: onderhoud, CV, tijdklok, geringe baromzet: begroot €4000 resultaat
nog geen €3000 (verschil €500 want ook minder inkoop)
Oplossing: voldoende activiteiten
Richard: we zouden 1x per jaar een grote geld ophaal activiteit moeten doen.
Elske: Jaarfeest voor de vereniging, veel omzet.
Johan: Sponsorloop + feest ; Gehandicaptenfonds collecte.
Freek: Uit sponsoring kregen we vroeger €1000 binnen, ik heb gezien dat de
sponsoring is gedaald en de contributie is verhoogd. Wie doen de sponsoring?
Johan en Richard maar het is mede door de crisis erg moeilijk nu en veel
bedrijven sponsoren alleen voor de vereniging van een medewerker, je moet
een ingang hebben.
Eddie: kunnen we per team een sponsor zoeken? Ja dat kan, kleding met
naam + bedrag
Financieel jaarverslag goedgekeurd

6.

Verslag kascommissie
Maurice en Michel verlenen decharge aan de penningmeester.

7.

Goedkeuring begroting 2013-2014
Freek: kan er een I-pong tafel aangeschaft worden? Kost ± €50. Gaat naar
bestuursvergadering
Elske: Voor speciale inkomsten was begroot €500, het is dit jaar veel minder
geworden maar voor volgend jaar is weer €500 begroot? We gaan er ons best
voor doen om dit bedrag te halen.
De begroting is goedgekeurd

8.

Verkiezing kascommissie
Maurice en Michel willen het volgend jaar nog wel een keer doen.
Johan, Richard en Frederike weer in het bestuur

9. Wat verder ter tafel komt:
Richard: het gat in de heg wordt dichtgemaakt, Richard doneert struik, Bert wil
helpen met dichtmaken gat.
Elske: in de boodschappenpakketten van de C1000 zit een pak koffie, wie
alleen nog een Senseo heeft thuis kan de koffie aan de TTV doneren
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Freek: wie van het bestuur heeft de jeugd onder zijn hoede? De jeugd is niet
apart, de TC doet de trainingen en de competitie,de wedstrijdsecretaris maakt
het rijschema voor de jeugd en heeft de taak om de ouders erbij te betrekken.
Freek: Hoe moet onze jeugdafdeling er over 2 of 3 jaar uitzien? er zijn
cursussen voor ouders om jeugd te begeleiden. Als er mensen zijn die er tijd
in willen steken??? Naar 2 of 3 toernooien gaan, jeugdactiviteiten?
Agendapunt bestuursvergadering
Johan: doorstroming jeugd moet ingepast worden, sparring

10. Rondvraag:
Geert Brink: De seniorengroep begint iedere week met balletjes
rapen,woensdagavond graag rapen!
Richard: ik kreeg van familie complimenten over de schone zaal
Jan: Van de herendouches is er maar één warm de andere 2 doen het niet
goed. Johan zegt ontkalken. Martijn zal ze onder handen nemen.
Jan: is er een rooster voor theedoeken wassen? Gerard neemt het over van
Robin.
Jan: zou het 18˚ mogen worden in de zaal? Johan: 17˚ is voldoende en veel
mensen zullen 18˚ te warm vinden. Jacques: op donderdagmiddag staat hij op
18˚, maar de optimale temperatuur voor TT is 16½˚. bespreken
bestuursvergadering.
Martijn: Ik kijk naar de douches. Ik wil wel iets doen met Facebook of de
website, bijvoorbeeld een TTV-facebook pagina maken.
Elske: Ik wil ook wel weer wat met de website doen.
Martijn: Over de CV ketel: zo lang ie het doet doet ie het. Ik heb overlegd met
mijn broer ( ook loodgieter) wij willen in het voorjaar de installatie
verduurzamen, dit kan in 2 dagen. Ik kan mijn baas vragen of hij iets kan
betekenen.
Johan: als jouw baas echt iets doet: bord voor langere tijd inde zaal,
personeelsuitje.
Jacques: Martijn heeft voor de beamer gezorgd.
Jacques: Er ligt soms een natte dweil in de zaal, hebben we lekkage? nee is
voor stroeve schoenen.

11. Sluiting: Bedankt voor uw aanwezigheid.
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Jaarverslag TTV. Emmeloord 2013-2014
Het afgelopen jaar stond ( duidelijk) in het teken van twee grote ‘ thema’s’:
Nieuw beleid.
Het Bestuur achtte het noodzakelijk om een plan ( beleid) op te stellen voor de
komende jaren. Het doel van dit plan, was/is om onze vereniging op zowel sportief
gebied , als op financieel gebied een impuls te geven. Aan dit plan is hard gewerkt.
Vervolgens is dit plan voorgelegd aan de Leden . Het Bestuur kreeg daarbij haar
goedkeurig van de Leden om dit beleidsdocument te gaan uitvoeren.
In grote lijnen kan men hier m.n. drie punten uithalen:
- Contributie verhoging;
- De zgn. ‘Werkplicht’ voor leden.
- Meer tijd/energie besteden aan jeugd op technisch- en sportief gebied.
C.V. – Ketel.
De oude c.v.- ketel was aan vervanging toe. Ook aan dit onderwerp is uitgebreid tijd
besteed door zowel het bestuur als door een aantal leden. Momenteel is de TTV
Emmeloord de trotse eigenaar van een nieuwe ketel. Financieel kon deze
aanschaffing verantwoord gebeuren. Mede door een aantal acties door de leden (
poisz-sponsor actie / collecteren ) en door een subsidie van de gemeente van Euro
1500,00, was het mogelijk om de nieuwe ketel aan te schaffen.
overleedACTIVITEITEN:
Opnieuw kende het jaar verschillende activiteiten; georganiseerd en geïnitieerd door
verschillende leden.
- Scholierensport;
- Clubkampioenschappen;
- De jaarlijkse barbecue;
- Eindejaar toernooi;
- Het Poldertoernooi;
- Klussendagen;
- Schoonmaakactiviteiten
- Poiesz- sponsor actie;
- Collecteren;
KAMPIOENEN:
Het afgelopen jaar kende ook nog een aantal kampioenen:
In het najaar 2013 werden team 2 en team 4 van de senioren kampioen. In het
voorjaar 2014 mocht team 3 van de jeugd de bloemen in ontvangst nemen.
Clubkampioen bij de senioren was Johan Lieftink, terwijl bij de jeugd Simone Lieftink
zich een jaar lang ‘de beste’ van de TTV. mag noemen.
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ACCOMMODATIE:
Ons gebouw aan de van Diggelenstraat, ziet er, (ook het afgelopen jaar) goed uit.
Klussen zijn gerealiseerd die noodzakelijk waren, maar ook het schoonhouden van
het gebouw gebeurt over het algemeen, naar wens. Mede door de ‘schoonmaakcoördinator’, die ieder lid achter haar of zijn broek zit om zijn/haar
schoonmaakverplichtingen na te komen, kan men concluderen dat het gebouw e r
‘structureel’ goed, netjes en schoon uitziet.
Lief en Leed.
In mei van dit jaar, overleed ons oud –lid Piet Bakker.
In juni van dit jaar trouwde ons lid Michele van der Lei. Vanaf nu Michele Beekman(!!)
LEDEN:
VRIJWILLIGERS/COMMISSIES:
Onze vereniging telt ongeveer 10 ( !) commissies. Een aantal commissies
functioneert goed; bij een aantal commissies wordt gezocht naar leden die zitting
willen gaan nemen in diezelfde commissies. Door het invoeren van ‘werkplicht’,
zullen deze commissies, zo verwacht het bestuur, beter en actiever gaan
functioneren.
___________________________________________________________________
_______________
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. Het komend
jaar zal, n.a.v. het beleidsplan, nog meer een beroep worden gedaan op ons
allemaal, willen wij zowel financieel, als sportief een gezonde club zullen
blijven.
Richard Stolwijk/Secretaris TTV Emeloord
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Financieel jaarverslag ttv Emmeloord, 2013 – 2014
Hiernaast staat de verlies- en winstrekening van ttv Emmeloord voor het jaar 2013 14, alsmede de begroting voor het jaar 2014-15. Op de daarop volgende pagina de
balans per 2014-07-31. Hieronder een aantal opmerkingen over verlies- en
winstrekening, begroting en balans:
Algemeen

De realisatieopstellen voor dit jaar was wat ingewikkeld,
voornamelijk door de aanschaf dit jaar van een nieuwe CV.
Uiteindelijk is besloten deze aanschaf niet op te nemen in de
realisatie, met uitzondering van de verhoging van de
afschrijving. De CV is terug te vinden bij de balans.
Hierbij de volgende uitleg:
- De aanschaf en aanleg kostte €5400
- Het is gelukt om €1500 subsidie van de gemeente te krijgen
- Hierdoor waren de totale kosten €3900
- Ook de (huur)boiler die we hadden is komen te vervallen

Afschrijvingen

Dit is de afschrijving van het gebouw, de tafels(5 jaar) en de
CV(10 jaar).

Speciale
inkomsten

De speciale inkomsten van dit jaar betreffen opbrengsten bij
verkiezingen

Contributie

De hogere begroting is het gevolg van de contributieverhoging
die op de bijzondere ALV is goedgekeurd ( 1€ per maand pp).

Onderhoud
gebouw

Hier zijn het grootste deel van de kosten reparaties aan het CV
systeem. Dit is in de begroting niet meer van toepassing.

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.

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

Een overschot van ongeveer € 500 bij de verlies- en
winstrekening, mooi resultaat dit jaar. De begroting is dekkend.

In deze begroting zijn de extra kosten die er zijn, gekoppeld aan de bijzondere ALV
niet meegenomen. Ook extra inkomsten uit nieuwe activiteiten zijn niet opgenomen.
Dit omdat hierover bij het opstellen van deze begroting nog geen afspraken zijn
gemaakt.
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Winst en verliesrekening 2012-2013, 2013-2014 Begroting 2014-15
Begroting
2012-2013
rente kosten
bank kosten
afschrijvingen

uit
50
70
725

in
20
7200

contributie
subsidies
donateurs

500
500

sponsoring
speciale inkomsten
verhuur zaal
bestuurskosten
onderhoud kantine
onderhoud gebouw
telefoon
verzekering
gas / licht / water
huisvestingskosten
kosten NTTB
kosten Nopspin
kosten trainingen
materiaal
activiteiten

300
50
300
20
300
5500
500
1750
200
1750
120
500

700

500

diversen
toernooien
lief & leed

1800
100

4000

kantine omzet
kantine inkoop
resultaat
totaal

1800

1500
0

315

Realisatie
Begroting
2012-2013
2013-2014
uit
in
uit
in
40
0
30
63
0
65
725
0
725
0 6912
7200
0
0
0
0
75
0
300
300
0
166
300
0
125
50
250
0
200
0
0
441
0
200
0
0
10
334
0
350
5586
686 5500
707
905
0
700
1553
0 1550
140
0
150
1725
0 1725
0
20
0
275
200
500
0
0
1668 1694 1750 1750
0
0
25
0 2936
3500
1019
0 1200
0 1260
73
0

Realisatie
2013-2014
uit
in
12
0
4
0
725
0
0 7161
0
0
100
0
0 1441
0
200
0
0
126
0
0
0
403
0
0
0
338
0
5588
707
646
0
1758
0
160
0
2163
0
128
0
1121 1390
0
0
1787 1736
0
0
0 3951
978
0
549
0

Begroting
2014 - 2015
uit
in
60
20
1215
7850

300
100
200
200
200
350
5000
700
1850
200
2100

790

200

500

1800
50

1800
4000

1200
0

5

15535 15535 14449 14449 14380 14380 16586 16586 15345 15345
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Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2014
31-7-2012
Bezit
kas kantine
clubrekening
RABO
poldertoernooi
RABO
toernooi RABO
gebouw
waarborgsom
NTTB
CV installatie
inventaris
voorraad kantine
eigen vermogen
hypotheek
nog te betalen
Nog te ontvangen
totaal

Schuld

31-7-2013
Bezit

Schuld

70

35

1065

479

1693
218
4604

1243
221
4454

23

23

1865
350

1190
407

9888

Bezit

Schuld
23
1898
595

4304
23
3510
515
182

7289
874
1725

9888

31-7-2014

5861
466
1725

8052

8052

5338
91
1725

9052

9052

Bij de balans is de CV installatie opgevoerd. De CV kosten zijn €5400 en daarnaast
€1500 subsidie van de gemeente. Het restant, €3900 wordt over 10 jaar
afgeschreven.

Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering is afgesproken de contributie te
verhogen. Hieronder de tarieven die per 1 aug 2014 zijn ingevoerd (tussen haakjes
de oude tarieven).
Tarieven per 14-08-01
Per kwartaal

Junior t/m 17 jaar
€ 29,00 (26)

Training

€ 57,00 (51)

Training

Training

€ 89,00 (79)
€ 69,00 (59)

Geen training
Per jaar

€ 45,00 (40)
€ 35,00 (30)

Geen training
Per half jaar

Senior

€ 112,00 (100)

€ 176,00 (156)
€ 136,00 (116)

Geen training
Speciaal lidmaatschap per jaar

€ 60,00 (55)

Alleen met toestemming bestuur
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€ 60,00 (55)

Aanmelden lidmaatschap
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één van de trainers:
Johan Lieftink, Jacques Spaa, Pim Ros, Michèle Beekman.
Kijk voor de statuten en het reglement op de website:
http://www.ttvemmeloord.nl/index.php/diversen/documenten

Tarieven per 14 Augustus 2014
Per kwartaal
Geen training
Met training
Per half jaar
Geen training
Met training
Per jaar
Geen training
Met training
Niet deelnemen aan taken TTV, dan
verhoging lidmaatschap per jaar met
Speciaal lidmaatschap per jaar
Alleen met toestemming bestuur

Junior t/m 17 jaar

€ 112,00

Senior
€ 35,00
€ 45,00
€ 69,00
€ 89,00
€ 136,00
€ 176,00

n.v.t.

€ 50,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 29,00
€ 57,00

Rekeningnummer van TTV Emmeloord is bij de Rabobank 11.42.33.160

Clubtenue
Voor competitiespelers is het verplicht om tijdens hun wedstrijden het blauwe
clubshirt te dragen. Aanspreekpunten voor een shirt zijn Richard Stolwijk 0527697434) en Michèle Beekman (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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