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www.ttvemmeloord.nl
                                  Overzicht van de diverse commissies: 
 
Zaal Van Diggelenstraat 11 

 06-40087226 
Postadres Tijgerbloem 7 

8255 JZ Swifterbant  
0321-383270 
06-45410911 

Mailadres bestuur@ttvemmeloord.nl  
Bestuur Voorzitter: Johan Lieftink 

Secretaris: Freek van de Kamp Penningmeester: Gerard Hameetman 
Alg. bestuurslid: Michèle Beekman Alg. bestuurslid: Popke van Scheltinga 

0527-617747 
06-45410911 
0527-616224 
06-45200230 
06-34379696 
 

P.R. Vacant   
Wedstrijdsecretaris Plaatsvervangend  Freek van de Kamp Robin Lieftink 06-45410911 06-42155202 
Barzaken Gerard Hameetman Robin Lieftink 0527-616224 0527-617747 
Technische commissie Vacant Robin Lieftink 

Jacques Spaa Johan Lieftink 

 0527-617747 
0527-614759 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 Gilbert Eilander 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 
Simone Lieftink simonelieftink@hotmail.com  

0527-611551  
0527-617747 

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 
 
Regenachtige zondagmiddag, de laatste week voor mijn vertrek naar Portugal en 
daarop aansluitend Rio de Janeiro. Kortom een mooi moment om de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) voor te bereiden. Net de bestuursvergadering afgerond 
waarbij de stukken voor de ALV, d.d. zaterdag 22 oktober 2016, zijn besproken. De 
financiële verslaglegging en begroting zijn dan de meest belangrijke zaken. Een 
goed mandaat is nodig, daarom wil ik alle leden oproepen om op zaterdag 22 
oktober a.s. bij de ALV aanwezig te zijn. In de afgelopen jaren was de opkomst 
beperkt, dus reden genoeg om weer eens aanwezig te zijn bij de ALV. Agendeer 
alvast 22 oktober 2016. Wij rekenen op een goede opkomst. Zoals uit de uitnodiging 
voor de ALV blijkt heb ik besloten om na dik 20 jaar de bestuurstaken te staken (tot 
de nieuwe voorzitter de taken overneemt). De overige verplichtingen en keuzes 
maken het steeds moeilijker om alle bestuurstaken naar behoren uit te voeren. Als 
vereniging heb je actieve en ambitieuze bestuursleden nodig die de uitdaging willen 
aangaan om de vereniging naar een hoger plan te brengen. In de afgelopen periode 
betrapte ik mijzelf dat dit voor mij niet meer het geval was, vandaar mijn keuze. 
Hoewel wij in een jachtige tijd leven, waar iedereen het druk heeft wil ik toch een 
beroep doen op “de nieuwe voorzitter”. Ben jij degene die de uitdaging wil aangaan 
om de voorzittershamer over te nemen en deze prachtige “vrijwilligers job” eventueel 
te aanvaarden ……………, schroom dan niet om mij of één van de bestuursleden te 
benaderen als jij geïnteresseerd bent!  
 
Johan Lieftink. 
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Verjaardagen 
 
 
Rutger ter Haar  27 september 
Gert Sprenger  10 oktober 
Geert Brink    6 november 
Johan Lieftink  21 november 
  
Gefeliciteerd!  
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Uitnodiging ALV 
 
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 22 oktober 2016 
 
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van 
tafeltennisvereniging Emmeloord, te houden op zaterdag 22 oktober 2016 in de 
tafeltennisaccommodatie aan de Van Diggelenstraat, aanvang 17:30 uur (geplande 
eindtijd 20:00 uur). 
Nb. Stemrecht vanaf 14 jaar, stemrecht over financiële zaken vanaf 18 jaar. 
Vanaf 17:00 uur zijn soep en bolletjes beschikbaar! Zoals gemeld begint de 
vergadering om 17:30 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 toernooitje georganiseerd voor de 
liefhebbers en eventuele introducees (geplande tijd:  20:00 uur tot 22:00 uur).  
 
 
AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen vorige ALV 
4. Jaarverslag secretaris 2015 - 2016 
5. Jaarverslag penningmeester 2015 – 2016 
6. Verslag kascommissie 
7. Rooster/verkiezing bestuursleden 
8. Goedkeuring begroting 2016 – 2017 
9. Rooster/verkiezing bestuursleden 
10. Verkiezen kascommissie 
11. Wat verder ter tafel komt 
12. Rondvraag  
13. 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 2013  Penningmeester  Gerard Hameetman     vanaf oktober 2014 
Secretaris   Freek van der Kamp  vanaf oktober 2015 Algemeen bestuurslid  Popke van Scheltinga vanaf oktober 2014 Algemeen bestuurslid  Michèle Beekman   vanaf oktober 2014  
Alle benoemingen zijn in beginsel voor een periode van drie jaar. Dit jaar is Johan 
Lieftink aftreden en wel/niet herkiesbaar.  
 
Johan Lieftink (Voorzitter TTV Emmeloord). 
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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: afmeldingen 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 
worden. 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 officieel 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. 
-Freek: waren er ook negatieve reacties m.b.t. 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). 
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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 
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Financieel jaarverslag TTV Emmeloord, 2015 – 2016 
 
Hiernaast staat de verlies- en winstrekening van TTV Emmeloord voor het jaar 2015 -
16, alsmede de begroting voor het jaar 2016-17. Op de daarop volgende pagina de 
balans per 2016-07-31. Hieronder een aantal opmerkingen over verlies- en 
winstrekening, begroting en balans: 
 
Algemeen  
Afschrijvingen Voor details zie onder de balans. 
Onderhoud 
gebouw en 
kantine 

In de begroting zijn stelbedragen opgenomen, omdat er geen 
geplande onderhoud is gepland. 

Sponsoring Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de begroting. Helaas is dit 
voornamelijk administratief. De Poiesz inkomsten zijn vorig jaar 
onder activiteiten geboekt, terwijl sponsoring mij logischer lijkt. 

Gas/…. Het Uit-bedrag is hetgeen we aan gas enz. hebben betaald. Het In-
bedrag hebben we retour gekregen. Hier zijn twee bronnen; a) 
teruggave teveel betaald en b) de ECO taks. In de begroting is 
geen ECO-taks opgenomen, omdat deze door NOC*NSF ia 
afgeschaft. 

Toernooien Afgelopen jaar zijn de kosten voor het Poldertoernooi behoorlijk 
gestegen. De voornaamste post hier was de huur van de tafels. 
Door een verhoging van het aantal deelnemers tot haast 150 zijn 
ook de inkomsten gestegen. We hebben 400€ overgehouden aan 
het toernooi. In de begroting ga ik er van uit dat het ook dit jaar 
weer gaat lukken om ongeveer 150 deelnemers te krijgen. 

Kantine Het verschil tussen inkoop en omzet van de kantine is wat 
gestegen, zodat we hier 2000€ aan hebben overgehouden 

Resultaat Zoals u ziet, dit jaar hebben we een bedrag van meer dan 3000€ 
overgehouden.  
Bij de begroting is er een gering overschot. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het ontbreken van de ECO-taks en het niet 
inboeken van Poiesz inkomsten. 
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Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2016 
 

Bezit Schuld Bezit Schuld Bezit Schuld
kas kantine 23 36 30
clubrekening RABO  1898 794 2268
poldertoernooi RABO 595 1059 1513
toernooi RABO
gebouw 4304 4154 4004
waarborgsom NTTB 23 23 23
CV installatie 3510 3120 2730
inventaris 515 0 0
voorraad kantine 182 294 338
eigen vermogen 5338 6167 9181
hypotheek 91 0 0
nog te betalen 1725 1725 1725
Nog te ontvangen

totaal 9052 9052 8686 8686 10906 10906

31-7-2014 31-7-2015 31-7-2016

  
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 (na 3 jaar).  
Bij het gebouw wordt €150 per jaar afgeschreven. 
De Inventaris komt op 0 omdat de tafels na 5 jaar volledig zijn afgeschreven. 
Het nog te betalen bedrag is de vergoeding van de trainers. 

uit in uit in uit in uit in uit in
rente kosten 60 70 50 9 0
bank kosten 20 71 70 179 100
afschrijvingen 1215 1055 540 540 540
contributie 7850 7435 7500 7051 7500
subsidies
donateurs
sponsoring 300 525 400 1464 400
speciale inkomsten 100 28
verhuur zaal
bestuurskosten 200 201 200 192 200
onderhoud kantine 200 9 200 40 200
onderhoud gebouw 200 422 200 65 200
telefoon 10 10
verzekering 350 351 360 341 360
gas / licht / water 5000 790 4876 1466 4400 770 3195 1079 3200 0
huisvestingskosten 700 593 700 706 700
kosten NTTB 1850 1955 2000 1636 2000
kosten Nopspin 200 232 250 166 200
kosten trainingen 2100 1751 2000 1670 2000
materiaal 198 200 345 200
activiteiten 200 500 691 1470 700 1400 230 200 200
diversen
toernooien 1800 1800 1527 1950 1700 2000 1927 2376 2000 2200
lief & leed 50 25 50 50
kantine omzet 4000 2774 3000 3215 3200
kantine inkoop 1200 1439 1300 1170 1300
resultaat 0 5 154 0 140 0 3262 0 40 0
totaal 15345 15345 15620 15620 15070 15070 15443 15443 13500 13500

Begroting
2015 - 2016 2016 - 2017

Winst en verliesrekening 2014-2015, 2015-2016 Begroting 2016-17
Begroting
2014-2015

Realisatie Begroting
2015-2016

Realisatie
2014-2015
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Rabobank Clubkas Campagne 2016 
Wij hebben ons ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne 2016 en hopen 
begin december weer een leuke cheque te ontvangen! 
Wat houdt de Campagne in? Bij de Rabobank Clubkas Campagne bepalen de leden 
van Rabobank Noordoostpolder-Urk welke verenigingen en stichtingen een bijdrage 
krijgen en hoe hoog dat bedrag is. 
Leden van deze Rabobankvestiging ontvangen 5 stemmen, waarvan maximaal 2 
stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Hoe meer stemmen er 
op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging 
of stichting ontvangt. Dit jaar heeft de Rabobank € 60.000,- te verdelen!! 
Word gauw (gratis) lid! Belangrijk bij deze actie is, dat je niet alleen een rekening 
hebt bij de Rabobank Noordoostpolder-Urk, maar ook daadwerkelijk lid bent. Lid zijn 
van de Rabobank Noordoostpolder-Urk word je door even binnen te lopen op het 
kantoor of het aan te vragen via hun website. Doe dit wel voor 1 oktober 2016!! Het 
lidmaatschap is gratis. Met een en/of rekening kun je allebei lid worden en dan 
ontvang je ook beide 5 stemmen. 
Stemperiode: Van dinsdag 1 november t/m maandag 14 november 2016 kunnen de 
leden van deze bank hun stem uitbrengen via de website. Dinsdag 1 november 
ontvangen de leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk de stemkaart op de 
deurmat. 
Promoten: Beweeg ook je familie, buren, vrienden, kennissen (die lid zijn van de 
Rabobank Noordoostpolder-Urk) ertoe om stemmen uit te brengen op onze TTV! 
Meer informatie: Als er nieuws is rondom deze campagne, zullen we dit verder via de 
mail verspreiden. 
Bestuur TTV Emmeloord 
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Schoonmaak najaar 2016 
 
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 i.v.m. 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 inhoudt. 
 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 2016 !  Voor: Competitie spelende leden en recreanten  
 Betreft : Schoonmaak zaal-kantine-kleedruimtes-douches- toiletten en de hal + 

diverse ruimtes.  
 Periode : Najaar 2016  
 Aanvoerders graag even doormailen dat de schoonmaak gebeurt is. 
 Mailadres is ervandenberg@tele2.nl  

Schoonmaak toiletten  Stofspinnen verwijderen, 
 Wanden afnemen, 
 Tegels afnemen, 
 Wastafel schoonmaken, 
 Wc pot geheel reinigen, 
 Vloer dweilen, 
 Wc borstelhouder reinigen, 
 Deur en kozijnen aan beide kanten afnemen, 
 De gehele ruimte schoon opleveren. 

Onder de TEAM 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.  
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 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. 
 Aanvoerders: denk er 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 

schoonmaakspullen weer netjes op z’n plek terug gezet worden in de kast. De 
grote blauwe stoffer buiten afborstelen en weer schoon terughangen.  

 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 opgeruimd 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. 
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Schoonmaakteam 1      Eddie[ aanv.] ,Freek , Jan ,Jos 
Toiletten 
week 34 Eddie 
week 35 Jan 
week 36  Jos           +  teamschoonmaak 
week  37 Freek 
 
Schoonmaakteam 2  Jaqcues [aanv.], Michel, Larissa ,Gerard, Gilbert  
Toiletten  
week  38 Jaqcues 
week  39 Michel Schrijer 
week  40 Larissa            +  teamschoonmaak 
week  41 Gilbert 
  
Schoonmaakteam 3      Michèle [ aanv.], , Michel  ,Lukas , Simone 
Toiletten  
week 42  Michèle 
week 43  Michel 
week 44  Lukas               +  teamschoonmaak 
week 45  Simone 
 
Schoonmaakteam 4   Els [ aanv.] , Hans , Feras , Ab. 
Toiletten 
week 46  Els 
week 47 Hans 
week 48  Feras           +  teamschoonmaak 
week  49 Ab                                                                                                                                              
Schoonmaakteam 5     Robin[aanv.] , Popke , Johan , ,Steven , Johan Vogelzang.                 
Toiletten 
week 50  Robin 
week  51  Popke 
week  52   Johan Lieftink           +  teamschoonmaak 
week  1   Steven 
 
Schoonmaakteam 6    Pim [aanv].  +   donderdagmiddaggroep + Erik van Es 
Toiletten 
week 2  Pim 
week 3  Bert 
week 4  Rutger             +  teamschoonmaak week 5  Erik van Es 
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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. 
 Update 17 september: de actie loopt nog 
niet zo hard, de tussenstand voor 
Emmeloord is op dit moment 1,51 euro.  
Dus allemaal tanken bij BP 
Klaassens! 
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 Aanmelden lidmaatschap 
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één van de trainers:  
Johan Lieftink, Jacques Spaa, Pim Ros, Elvis Nieuwland. 
 
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 is 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: 
Freek van de Kamp 
Tijgerbloem 7 
8255 JZ Swifterbant 
06-45410911 
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