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                                  Overzicht van de diverse commissies: 

 

Zaal Van Diggelenstraat 11 
 

06 41569170 

Postadres Tijgerbloem 7 
8255 JZ Swifterbant 
 

0321-383270 
06-45410911 

Mailadres bestuur@ttvemmeloord.nl  
Bestuur Voorzitter: Johan Lieftink 

Secretaris:  Vacant 
Penningmeester: Gerard Hameetman 
Alg. bestuurslid: Michèle Beekman 
Alg. bestuurslid: Vacant 

0527-617747 
 
0527-616224 
06-45200230 
 
 

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 Michèle Beekman 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 voorzitter 
Net de laatste competitiewedstrijd gespeeld met de vertrouwde celluloidbal. Vanaf 
volgend jaar spelen we met de plastic bal (die kwalitatief nog niet kan tippen aan de 
celluloidbal en ook nog eens aanzienlijk duurder is). Lees ook het stukje over de 
plasticbal verderop in het clubblad. Als ik dit type hebben wij net het Poldertoernooi 
achter de rug. Dit jaar een record aantal deelnemers, we hadden 146 inschrijvingen! 
Gerard Hameetman als competitieleider had de uitdagende taak om alle wedstrijden 
te plannen. Op liefst 35 tafeltennistafels werden bij benadering meer dan 600 
wedstrijden gespeeld. Een mega klus voor Gerard Hameetman, die met de 
complimenten van de diverse deelnemers, trots kan terugkijken op een nagenoeg 
vlekkeloos verlopen toernooi. Bij deze ook dank voor alle vrijwilligers die ons (Gerard, 
Popke, Johan) hebben geholpen met de opbouw en afbouw van alle tafels. 
Verderop in het clubblad nog een kort verslag en uitslagen van het Poldertoernooi. 
  
Terugkijkend naar het afgelopen seizoen was het qua resultaten een “stabiel 
seizoen”. Het eerste team behaalde de winnaars poule, maar moest genoegen 
nemen met de derde plaats. Alle overige teams wisten zich prima te handhaven in 
hun klasse. Een positieve ontwikkeling is de groei bij de jeugd. In de 
voorjaarscompetitie 2016 zal naast het eerste jeugdteam een nieuw jeugdteam gaan 
deelnemen aan de competitie. 
Tot slot wil ik jullie nog wijzen op de oudejaarsafsluiting. Dit keer voor ieder wat wils, 
met tafeltennis, sjoelen en dammen of gewoon gezellig luisteren naar de top 2000 
onder het genot van een drankje. 
 
Johan. 
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Verjaardagen 
 
 
Michel  Schwarte 26-12 
Sietse  Jager 28-12 
Larissa  Dam 21-1 
Elwin van der Meer 22-1 
Bert  Mooij 7-2 
Jaap van de Veer 7-2 
Jan  Crielaard 20-2 
Pim  Ros 3-3 
Frederike  Spaa 18-3 
Shadi  Almekhal 21-3 
Robin de Jong 23-3 
Simone  Lieftink 26-3 
Rik  Nijhuis 27-3 
Jos  Kuijper 30-3 
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Eindejaar afsluiting 
 
Op dinsdag 29 december sluiten we het jaar af met een gezellig samenzijn. Voor één 
keer op dinsdag geen training, maar van alles wat. Op deze eindejaarafsluiting gaan 
we tafeltennissen, dammen en sjoelen. 
Voor de jeugd in een toernooi vorm, voor de senioren alles op recreatieve basis, 
maar wel met een winnaar aan het einde van de avond. Dit jaar is de wederhelft ook 
van harte welkom. Hij/zij kan desgewenst deelnemen aan de genoemde activiteiten, 
maar mag ook als passieve toeschouwer de zaak aanschouwen onder het genot van 
een al dan niet alcoholische versnapering. 
 
Bij deze nodig ik jullie graag uit voor de jaarafsluiting:  Het inschrijfformulier hangt in 
de zaal op het prikbord. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond ! 
 
De organisator. 
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Notulen ALV 31 oktober 2015 
 
Aanwezig: Eddie, Freek, Jan, Hans, Frederieke, Jacques, Bert, Gerard, Johan, 
Michèle 
Afgemeld: Jos, Popke, Maurice, Robin, Pim, Geert 
 

1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken: afmeldingn voor de ALV 
 
3. Notulen vorige ALV: akkoord 

Opmerkingen: Jacques geeft aan dat bij punt 7 zou moeten staan, dat de ALV 
decharge verleent (en niet de kascommissie). 
 

4. Jaarverslag secretaris 2014-2015: akkoord 
 
5. Jaarverslag penningmeester 2014-2015: akkoord 

Opmerkingen: Jan vraagt of het resultaat niet meegenomen moet worden in het 
eigen vermogen. Boekhoudkundig gezien, zou dat wel juist zijn. In verband met 
onder meer de aanschaf van de CV is dit niet gedaan. Het hoeft ook niet gewijzigd te 
woren. Gerard neemt het mee als tip voor volgend jaar.  
 

6. Verslag kascommissie: ALV verleent decharge aan de penningmeester 
Opmerkingen: Freek geeft aan dat hij en Gilbert de boeken er goed uit vinden zien. 
Een tip: maak na een half jaar een tussentijdse balans van de barinkomsten, zodat 
daar eventueel kan worden bijgestuurd. 
 

7. Goedkeuring begroting 2015-2016: akkoord 
Opmerkingen: Bert geeft aan dat de kosten voor het gebruiken van de bankrekening 
omhoog zijn gegaan. Dit is niet terug te zien op de begroting. Gerard zal nakijken 
hoe hoog dat bedrag wordt. Jacques geeft aan dat er een lamp in de zaal vervangen 
moet worden en dat dit best wel duur is (dit is uiteraard nog niet opgenomen in de 
begroting). Hans vraagt of er ook jaarlijks van energieleverancier wordt gewisseld, 
omdat het flink kan schelen in de kosten. Gerard kijkt hiernaar. 
 

8. Verkiezen kascommissie: het bestuur gaat Gilbert vragen of hij volgend jaar 
weer deze taak wil vervullen en gaat er een tweede persoon bij zoeken. 

 
9. Bestuursverkiezing: Popke en Freek worden verkozen tot bestuursleden. 

Opmerkingen: Richard heeft zich tijdens het lopende jaar terug getrokken, Frederike 
kan niet terug komen in het bestuur vanwege haar gezondheid, Popke heeft al even 
meegedraaid en is nu officeel verkozen, Freek gaat zich bezig houden met het 
jeugdbeleid. 
Er was een afscheidsmoment voor Frederieke, waarbij ze een bloemetje en 
cadeaubon ontving. 
 

10. WVTTK/rondvraag: 
Opmerkingen: 
-Jan: wat is de voortgang van de ingevulde takenlijsten? Antwoord: we hebben als 
bestuur weinig activiteiten kunnen initiëren door verschillende omstandigheden. Er 
zijn veel goede voornemens, maar we zijn nog niet echt gestart. Nu het bestuur weer 
compleet is, hopen we hiermee aan de slag te gaan. 
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-Freek: waren er ook negatieve reacties mbt de takenlijsten? Antwoord: er waren een 
paar negatieve reacties. Iedereen moet voor zichzelf de keuze maken. Binnen de 
vereniging zullen we toch allemaal iets voor onze rekening moeten nemen. 
-Hans: is het een idee om de Nopspin digitaal te versturen? Dit scheel weer in de 
kosten. Antwoord: deze discussie loopt binnen het bestuur. Het is ook belangrijk dat 
de adverteerders zien, dat ze in ons blad staan, dus deze willen we in ieder geval wel 
gedrukt bezorgen. 
-Jacques: het is niet de bedoeling dat mensen aan de thermostaat komen. Als er 
problemen zijn, dan graag dat aan mij doorgeven. Als het te koud is, dan kan er aan 
de knop in de kantine gedraaid worden (dan wordt er verwarmd tot 17 graden). 
Jacques zal een toelichting schrijven op het gebruik van de kachel en deze zal in de 
Nopspin komen te staan. Tevens komt er een gebruiksaanwijzing te hangen bij de 
knop in de kantine/bij de thermostaat in de zaal. 
-Bert: Michèle, wil je terug keren in de Nopspincommissie? Jij kan dan thuis achter 
de computer de Nopspin samenstellen en ik zal ze dan bezorgen. Jij zit ook dichter 
bij het vuur. Michèle denkt erover na. 
-Gerard: uitleg over de Rabobankactie. Het is allemaal wat onduidelijk. Vanuit het 
bestuur zal er een mail worden gestuurd om de actie te promoten. De eventuele 
opbrengst zal gebruikt worden om voor kinderen uit vluchtelingencentra een clinic te 
organiseren. Gerard zal achter de promotietas aan gaan. Wellicht kunnen we op de 
incassolijst van de TTV zien, wie er klant is bij de RABO-NOP, zodat we hen 
specifiek kunnen benaderen. Misschien kunnen we ook nog een stuk op onze 
Facebook-pagina zetten. 
-Eddie: afgelopen week ontving ik een appeltaart en cadeaubon voor mijn inzet als 
vrijwilliger. Het bestuur nomineert zichzelf natuurlijk niet, maar ik wil jullie ook 
bedanken voor jullie inzet!  
-Jan: hebben we dit jaar ook een uitnodiging ontvangen voor een kraam bij het 
Pieperfestival? Antwoord: voor zover wij weten niet. 
-Hans: doen we ook weer mee met scholierensport? Antwoord: de scholierensport 
gaat verder in een nieuwe stijl. We hebben het erover tijdens de komende 
bestuursvergadering. 
-Freek: de telefoon in de kantine werkt niet. Robin gaat hierachter aan.  
 

11. Sluiting 

 
Brons voor Robin Lieftink en Gilbert Eilander 
 
Tafeltennis vereniging Emmeloord kan terug kijken op een geslaagde 42e editie van het 
Poldertoernooi. In de hoogste klasse (D) werd Robin Lieftink 2e in de zevenkamp en 
plaatste zich voor de halve finale. Daarna verloor Lieftink de strijd om een finale plek van 
Erik Burgers van De Brug uit Apeldoorn. Ik had met name last van de “noppen ballen” van 
zijn  backhand, waardoor hij te vaak de aanval kon kiezen, aldus Robin Lieftink. Het is 
jammer, ik verlies nipt met 11-9 in de vijfde set en had graag de finale gespeeld. Robin 
Lieftink moest genoegen nemen met de derde plaats. 
Gilbert Eilander verraste vriend en vijand door in de G klasse het brons op te eisen. 
Opvallend gegeven is dat Eilander na 4 partijen geconfronteerd werd met materiaal pech 
(gebroken tafeltennisbatje). Ik smashte een fraaie bal en had daarna alleen het handvat 
nog in mijn hand. Daarna pakte Eilander de draad weer op en won 4 partijen op rij. In de 
halve finale kon ik het niet bolwerken tegen Jan de Vries van Swift 64 uit Swifterbant en 
verlies met 3-1 de wedstrijd. Mooi dat ik samen met Robin Lieftink toch een derde plaats 
voor tafeltennisvereniging Emmeloord kon binnenhalen, aldus Eilander. 
In het dubbel ook succes voor ttv Emmeloord. Els de Gans en Ab Kooyman bleven 
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ongeslagen in de poule wedstrijden. In de finale was het dubbel Baarssen / De Vries te 
sterk. Els de Gans en Ab Kooyman behaalden een keurige tweede plaats in de dubbel G 
klasse. 
 

Uitslagen Poldertoernooi 
 
Singel wedstrijden: 
 
D klasse               
1. Bas Wreekenhorst   De Brug (Apeldoorn)       
2. Erik  Burgers           De Brug (Apeldoorn)       
3. Robin Lieftink     ttv. Emmeloord            
Sander Derks     Delta Impuls (Oudeschoot)   
 
E klasse        
1. R. Janssens          DTTC 78 (Appingedam)  
2. Julian Pletter   Rabo Wezep    
3. Onno Huisman   Dronten 74     
    Nick Klaver            ATC Almere        
 
F klasse 
1. G. Palland   Kampenion (Kampen) 
2. Jasper Olde  DTS (Enschede) 
3. Harry Schadlich  Ready Leeuwarden 
    Jasper Pistoor  ATC Almere 
 
G klasse 
1. Herman Logtenburg   Vined (Heerde) 
2. Jan de Vries              Swift 64 (Swifterbant) 
3. Gilbert Eilander         ttv. Emmeloord 
P. Stadhouders            Reflex 65 (Hogeveen) 
 
H klasse 
1. T. Baarssen          Swift 64 (Swifterbant) 
2. Y. Nicolai ttv.        Dokkum 
3. H. van Eeden        (Dronten 74) 
T. Baarssen              Swift (Swifterbant) 
 
Dubbel wedstrijden 
 
D. Klasse 
1. E. Wijnsma – Klaas de Jong ttv. Dokkum 
2. R. Heeres – D. Reitsma  FTTC 
 
E. klasse 
1. J. Bouwer – J. Bosma  Buitenpost 
2. N. Klaver – J. Pistoor  ATC Almere 
 
F. Klasse 
1. M. Kooistra – D. Nicolai  ttv. Dokkum 
2. B. Hashem – L. Froma  DTTC 78 
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G. Klasse 
1. J. de Vries – T. Baarssen Swift 642.  
E. de Gans – Ab Kooyman ttv Emmeloord 
 
H. Klasse 
1. C. Boll – B. van Dieren  GTC 
2. H. van Eden – S van Spijker Dronten 74 
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Definitief speelschema voorjaar 2016: (senioren en jeugd) 
 

Senioren:                                                                              Jeugd: 
Week 4: 1e speelronde 25-01 t/m. 30-01                               1e speeldag 30-01 

Week 5: 2e speelronde 01-02 t/m. 06-02                               2e speeldag 06-02 

Week 6: 3e speelronde 08-02 t/m. 13-02                               Vrij 13-02 

Week 7: Vrije week 15-02 t/m. 20-02                                    Vrij 20-02 

Week 8: 4e speelronde 22-02 t/m. 27-02                               3e speeldag 27-02 

Week 9: Vrije week 29-02 t/m. 05-03                                    4e speeldag 05-03 

Week 10: 5e speelronde 07-03 t/m. 12-03                             5e speeldag 12-03 

Week 11: Vrije week 14-03 t/m. 19-03                                  Vrije 19-03 

Week 12: 6e speelronde 21-03 t/m. 26-03                             6e speeldag 26-03 

Week 13: 7e speelronde 28-03 t/m. 02-04                             7e speeldag 02-04 

Week 14: 8e speelronde 04-04 t/m. 09-04                             8e speeldag 09-04 

Week 15: 9e speelronde 11-04 t/m. 16-04                             9e speeldag 16-04 

Week 16: 10e speelronde 18-04 t/m. 23-04                           10e speeldag 23-04 

  
Bijzonderheden: 
Week   9: Voorjaar schoolvakantie Noord 

Week 11: Zaterdag 19-03 en zondag 20-03 (NK in Zwolle) 
Week 12: Donderdag 24-03 + vrijdag 25-03 (goede vrijdag) worden verplaatst naar 
17-03 + 18-03. (vrije week 11) 
Week 13: Maandag 28-03 (2e paasdag) wordt verplaatst naar 14-03 (vrije week 11) 
 

Ratings 
2203735 P. van Dijk (Patrick) Emmeloord 1                428,4 
2254265 J. Lieftink (Johan) Emmeloord 1                     468,3 
3107607 H. Vlig (Hans) Emmeloord 1 
3830771 S.P. IJkema (Steven Pieter) Emmeloord 1     402,4 
2856287 M. Schwarte (Michel) Emmeloord 2              320,0 
3406263 E. van de Berg (Eddie) Emmeloord 2             346,8 
3406938 E.J.F.M. Nieuwland (Elvis) Emmeloord 2       371,4 
3838062 L. Koffeman (Lucas) Emmeloord 2                335,0 
3586275 E. Gans de (Els) Emmeloord 3                       242,0 
3931967 S. Lieftink (Simone) Emmeloord 3                  225,0 
4091223 P. Kruczkowski (Patryk) Emmeloord 3          234,8 
4092083 A. Kooijman (Ab) Emmeloord 3                    252,6 
 782589 W. Paulusma (Willem) Emmeloord 4              238,7 
2730847 F. van der Kamp (Freek) Emmeloord 4         245,6 
3155066 J. Kuijper (Jos) Emmeloord 4                        262,2 
3931959 N. Dhahriya (Nabil) Emmeloord 4                  235,2 
4042436 F. Wadi (Firas) Emmeloord 4                       255,2 
1599866 G.J. Hameetman (Gerard) Emmeloord 5       174,9 
2610128 J. Spaa (Jacques) Emmeloord 5                    190,0 
3931941 L. Dam (Larissa) Emmeloord 5 
3981467 M. Schrijer (Michel) Emmeloord 5                 192,9 
4052504 G. Eilander (Gilbert) Emmeloord 5                 221,5 
  
 Als je geen rating hebt dan heb je te weinig wedstrijden gespeeld om een rating te 
bepalen.
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Team indeleing 2016 

 
Team 1 – promotieklasse  - vrijdag 
Johan Lieftink 
Hans Vlig 
Patrick van Dijk 
Steven IJkema 
  
Team 2 – tweede klasse - vrijdag 
Elvis Nieuwland 
Eddie van de Berg 
Lukas Koffeman 
Michel Schwarte 
Michele van der Lei 
  
Team 3 – vierde klasse - vrijdag 
Ab Kooijman 
Els de Gans 
Simone Lieftink 
  
Team 4 – vierde klasse - vrijdag 
Jos Kuijper 
Firas Wadi 

Freek van der Kamp 
Willem Paulusma 
Nabil Dhahriya 
  
Team 5 – vijfde klasse - vrijdag 
Gilbert Eilander 
Michel Schrijer 
Larissa Dam 
Gerard Hameetman 
Jacques Spaa 
  
Jeugd 
Team 1 – vierde klasse 
Frank Eilander 
Joas Sterk 
Tonio Grijpsma 
  
Team 2 – vijfde klasse 
Bernard Snelder 
Boaz Brouwer 
Marien Alblas 

   
Met vriendelijke groet / Kind regards,         
F. (Freek) van der Kamp  
Wedstrijdsecretaris TTV Emmeloord   
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Tanken voor ttv Emmeloord 
 
ttv. Emmeloord doet mee aan de tankactie van BP (Urkerweg Emmeloord). BP heeft 
nu een doorlopende actie voor goede doelen of verenigingen. Hoe werkt het? 

 
 
 

 
Na het tanken bij BP geef je bij het afrekenen aan dat je ten behoeve van 
tafeltennisvereniging Emmeloord “punten” (lees eurocenten) wilt doneren/toekennen. 
In feite levert elke getankte liter brandstof 1 eurocent op voor onze vereniging.  
 

Naast de kassa staat een soort tablet 
waarop  je kunt aangeven aan welk doel / 
vereniging je de “eurocenten” wilt 
toekennen. 
Selecteer met behulp van de tablet onze 
vereniging en “doneer” het aantal liters dat 
je hebt getankt. 
Je hoeft in feite alleen maar de 
“eurocenten” toe te kennen (de rest wordt 
geregeld door de baliemedewerker van 
tankstation Klaassens. 
 
Op het scherm aan de wand wordt de 
stand  bijgehouden (zie bijgevoegde 
afbeelding). 
 
Op deze foto was het logo nog niet 
gescand! 
 
De opbrengst wordt elk half jaar aan de 
betreffende verenigingen etc. uitgekeerd. 

 
Dus allemaal tanken bij BP 
Klaassens 
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De plastic bal 
Gepubliceerd op de website van de NTTB 

DEFINITIEVE INVOERING NIET-CELLULOID BAL PER 1 JANUARI 2016 

 

 

 

Het Hoofdbestuur heeft tijdens haar vergadering op 11 november besloten om 

het verplichte gebruik van de niet-celluloid bal niet langer uit te stellen. Dat 

betekent dat per 1 januari 2016 alle competities en toernooien in Nederland met 

de niet-celluloid bal moeten worden gespeeld. Hiermee is Nederland een van 

de laatste ITTF aangesloten bonden die de bal voor alle competities invoert na 

de internationale introductie in juli 2014. 

 

De ITTF voerde op 1 juli 2014 de niet-celluloid bal in voor alle internationale 

toernooien zoals WK’s, EK’s, Olympische Spelen en World Tours. De verandering 

van grondstof voor de tafeltennisbal is een gevolg van het besluit van het IOC om de 

Olympische Spelen milieuvriendelijker te maken. Het celluloid waarvan de ‘oude bal’ 

is gemaakt is een milieuvervuilende stof die tevens zeer brandbaar is. De ITTF 

introduceerde de niet-celluloid bal en diverse fabrikanten besloten hierop de 

grondstof plastic te gebruiken. In principe kan een tafeltennisbal van allerlei stoffen 

gemaakt worden, zolang deze maar aan de eisen van de ITTF voldoen.  
 
HOOFDBESTUURSBESLUIT Het Hoofdbestuur van de Nederlandse 
Tafeltennisbond heeft op woensdag 25 november 2015 het navolgende besluit 
genomen:  
Het Hoofdbestuur verleent goedkeuring om in de afdelingscompetitie te spelen met 
alle niet celluloid ballen die aan de volgende voorwaarden voldoen:  
 
1) De ballen moeten aantoonbaar geproduceerd zijn in een van de fabrieken waar de 
door de ITTF goedgekeurde *** ballen worden geproduceerd;  
 
2) De ballen moeten bij de NTTB voor registratie worden voorgedragen. 
 
In eenvoudig Nederlands, vanaf 1 januari 2016 dienen wij in de competitie met de 

plastic bal te spelen. Een plastic bal kost tussen de € 0,75 en € 1,20 per stuk. 

In verband hiermee zullen de recreatieve groep en jeugd vooralsnog met de celluloid 

ballen trainen.  
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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 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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