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www.ttvemmeloord.nl

                                  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:  Vacant 
Penningmeester: Gerard Hameetman 
Alg. bestuurslid: Michèle Beekman 
Alg. bestuurslid: Frederike Spaa 

0527-617747 
 
0527-616224 
06-45200230 
0527-614759 
 

P.R. Vacant  
 

Wedstrijdsecretaris 
Plaatsvervangend  

Freek van de Kamp 
Michèle Beekman 

06-45410911 
06-45200230 

Barzaken Gerard Hameetman 
Robin Lieftink 

0527-616224 
0527-617747 

Technische commissie Vacant 
Robin Lieftink 
Jacques Spaa 
Eddie van den Berg 
Johan Lieftink 

 
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 Beekman 

0527-614759 
06-45200230 

Erelid Sietse Jager  
Lid van verdienste Henk Mulder  
 
Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde. 



 

 -3- 

Inhoud Nopspin 
Overzicht van de diverse commissies................ .................................................... 2 
Van de voorzitter .................................. .................................................................... 3 
AGENDA DE KOMENDE PERIODE.......................... ................................................ 5 
BESLUITENLIJST BESTUUR ............................. ...................................................... 5 
Verjaardagen....................................... ...................................................................... 5 
Vrijwilliger van het najaar ........................ ................................................................ 6 
Jeugd sponsor actie Poiesz ......................... ........................................................... 8 
Snooker clinic voor TTV-ers 21 febuari 2015 14:00-1 7:00................................... 10 
Aanmelden lidmaatschap ............................. ......................................................... 11 
Clubtenue .......................................... ...................................................................... 11 
Lidmaatschap beëindigen............................ .......................................................... 11 
 
Graag copij inleveren voor eind maart 
 
Van de voorzitter , 
 
Op de algemene ledenvergadering is over veel zaken gesproken, echter een 
belangrijk punt is per abuis niet behandeld. Volgens het rooster van aftreden waren 
zowel Michele Beekman (voor de duidelijkheid, voorheen Michele van de Lei) en 
Gerard Hameetman aftredend en herkiesbaar. 
Gelet op het feit dat beide te kennen hadden gegeven om de bestuursfunctie te 
continueren en dat het bestuur geen nieuwe kandidaat aanmelding(en) had 
ontvangen wil ik bij deze voorstellen dat beide personen weer voor een nieuwe 
termijn zijn aangenomen. Logischerwijs kan dit alleen als de leden alsnog instemmen 
met hun “bestuursverlenging / continuatie”.  
Mocht iemand niet kunnen instemmen met voormeld voorstel dan dient hij/zij dit 
schriftelijk (voor 1 maart 2015) kenbaar te maken aan het bestuur; email adres: 
   
bestuur@ttvemmeloord.nl. 
 
Richard Stolwijk heeft besloten om een sabbatical jaar te nemen en heeft met ingang 
van 1 januari 2015 de bestuurstaken neergelegd (met dank voor de vele jaren dat 
Richard de bestuurfunctie van o.a. secretaris heeft vervuld). 
Het bestuur heeft ondertussen een kandidaat bestuurslid benaderd.  
Zodra hierover meer duidelijkheid kan worden gegeven zullen wij dit kenbaar maken. 
 
Rest mij iedereen een sportieve en succesvolle voorjaarscompetitie te wensen. 
Johan Lieftink. 
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AGENDA DE KOMENDE PERIODE  
 
+ 2 februari Bestuursvergadering 
+ 2/9/16/23 Maart: Scholierensport. Vrijwilligers om te assisteren worden benaderd. 
+ 1 April: Deadline Nopspin. 
+ Zat. 18 april ( onder voorbehoud):  
KLUSSENDAG;IEDEREEN WORDT VERZOCHT AANWEZIG TE ZIJN ! NADERE INFO VOLGT . 
+ Activiteit met tafeltennissers Urk. T.C. organiseert deze bijeenkomst. 
 
 
BESLUITENLIJST BESTUUR  
 
+ Deelname Poiez Actie. Vrijwilligers worden benaderd. 
+ Beheer commissie  gaat bezig met verlichting zaal. 
+ Meer digitaal verzenden NOPSPIN. Bestuur maakt inventarisatie. 
+ activiteiten commissie prikt datum  ‘einde-seizoens-activiteit’. 
+ T.c. prikt datum Clubkampioenschappen. 
+ Controle Legionellabacterie. 
                                                                       
 
 
Verjaardagen 
 
Jan  Crielaard 20-2-1951 
Pim  Ros  03-3-1940 
Frederike Spaa  18-3-1954 
Jos  Kuijper 30-3-1961 
Ab  Kooijman 21-3-1962 
Erik  Es  29-3-1964 
Simone Lieftink 26-3-1998 
Jurian  Coljee  19-3-1999 

Douwe Koolhof 03-4-1935 
Maurice Arnoldy 02-4-1954 
Els   Gans  07-4-1960 
Eddie  v.d.Berg 23-4-1960 
Robin  Lieftink 15-4-1990 
Steven IJkema 06-4-1992 
Frank  Eilander 15-4-2001 
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Vrijwilliger van het najaar  
 
Wij als bestuur van tafeltennisvereniging Emmeloord kiezen 2 x per jaar een 
vrijwilliger uit die in het figuurlijke zonnetje wordt gezet. Dit keer iemand die al 
langere tijd een vrijwilligersactiviteit op zich neemt die niet direct voor alle leden 
zichtbaar is. De betreffende persoon draagt zorg voor de controle en afdracht van de 
kantine opbrengsten.  
Dit betekent elke week controleren of de baropbrengsten in het “kasboek” zijn 
vermeld.  
De baropbrengsten op het “afgifte adres” ophalen en vervolgens zorgdragen dat de 
bedragen bij de bank “worden gestort”. 
 
Jan Crielaard verzorgt deze taken al jaren en dus nu verkozen tot vrijwilliger van het 
najaar.  
Binnenkort zal Jan een taart en een cadeaubon uitgereikt krijgen. Een vereniging kan 
alleen bestaan als ook mensen bereid zijn om vrijwilligerstaken te verrichten.  Juist 
daarom willen wij als bestuur hier ook aandacht aan geven! 
 
Jan bedankt voor jouw bijdrage. 
 
Het bestuur van ttv Emmeloord. 
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Jeugd sponsor actie Poiesz 
 
Tafeltennisvereniging Emmeloord doet dit jaar weer mee aan de Poiesz 
jeugdsponsoractie. Dus graag weer munten sparen en deze in de winkel in koker van 
TTV Emmeloord gooien. 
 

 

 

 

 

Euro’s voordeel voor de klant 
Wekelijkse zijn er speciale Jeugd Sponsor Aanbiedingen waar de klant van kan 
profiteren. 
Bij al deze aanbiedingen worden sponsormunten uitgegeven waarmee de klant 
vervolgens zijn/haar favoriete vereniging kan steunen. 
 
Hoeveel sponsormunten ontvangt de klant? 
- 10 sponsormunten bij de wekelijkse Super Jeugd Sponsor Aanbieding 
 
-  5 sponsormunten bij wekelijks 9 Jeugd Sponsor Aanbiedingen 
 
-  5 sponsormunten bij de speciale bakkerijaanbieding die elke week geldig is van 
vrijdag t/m zondag 
 
-  2 sponsormunten bij aankoop van een sponsorproduct dat niet in de aanbieding is 
(in totaal zijn er 80 sponsorproducten) 
 
-  1 sponsormunt bij iedere €10,- aan boodschappen (exclusief statiegeld) 
 
Winst voor de club 
In de winkel staat een display met kokers. De kokers zijn gekoppeld aan de 
maximaal 8 deelnemende verenigingen per Poiesz supermarkt.  
Hoe meer sponsormunten in de koker van jullie vereniging terechtkomen, hoe hoger 
het sponsorbedrag dat jullie uiteindelijk ontvangen. 

 

Poiesz supermarkt (centrum) 
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Snooker clinic voor TTV-ers 21 febrari 2015 14:00-17:00 
 
De activiteiten commissie heeft een uitwisseling geregeld met Snooker club De 
Meent in Lelystad. De snookeraars zijn al bij ons geweest, en nu is het dus jullie 
beurt om te laten zien hoeveel talent je hebt voor snooker. 
Je hebt geen eigen keu nodig, want deze zijn te leen op de club. Zaalschoenen zijn 
niet nodig en sportkleding ook niet. We proberen zo veel mogelijk te carpoolen en 
vertrekken om 13:15 uur vanaf de tafeltennis zaal. 
Deze activiteit is voor jeugd en senioren. Partners mogen ook mee. 
Kosten: € 7,50 per persoon. 
Inschrijven kan op de lijst in de zaal, of door een e-mail te sturen naar Frederike 
Spaa: j.spaa@online.nl  
 
 

 
Dit is Jan Agterberg, hij geeft de clinic. 
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 Aanmelden lidmaatschap 
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één va n 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/docum enten  
 
 

Tarieven per 14 Augustus 2014 Junior t/m 17 jaar Senior 
Geen training  € 35,00 Per kwartaal 
Met training € 29,00 € 45,00 

Geen training  € 69,00 Per half jaar 
Met training € 57,00 € 89,00 

Geen training  € 136,00 Per jaar 
Met training € 112,00 € 176,00 

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

n.v.t. € 50,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 
Alleen met toestemming bestuur 

€ 60,00 € 60,00 

 
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 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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