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Van de voorzitter
Beste tafeltennisvrienden,
Het zal even wennen zijn want het vertrouwde ‘woordje van de voorzitter’ is er niet
meer. Althans niet van de persoon die sinds mensen heugenis aan de club
verbonden is en zich in vele functies voor de club heeft ingezet. Vanaf deze plek wil
ik Johan bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter. @Johan: Je laat als
voorzitter een stabiele club achter. Trouwe en betrokken leden en een eigen
accommodatie waardoor op financieel vlak de zaken beheersbaar blijven. Er zijn
andere clubs in de polder waar het lastiger is om als voorzitter in te stappen (lees:
grootste voetbalclub van E’oord). Tuurlijk liggen er uitdagingen maar daar heeft
iedere (tafeltennis)vereniging mee te maken. Dus vanaf deze plek mijn welgemeende
complimenten en dank voor je jarenlange tomeloze inzet. We hopen dat je nog jaren
aan de club verbonden blijft want we kunnen nog niet zonder je.
Dan wil ik nog even terug naar de laatste algemene ledenvergadering. Ik ben daar
door jullie (de leden) gekozen als bestuurslid. In welke hoedanigheid was toen nog
niet duidelijk. In de daaropvolgende bestuursvergadering hebben we met elkaar
besloten dat ik de functie van voorzitter zal vervullen. Een logische keus vonden wij
omdat enerzijds deze functie vacant was en anderzijds omdat we vonden dat het
goed is dat de voorzitter iemand is uit Emmeloord. In mijn huidige werkzaamheden
en ook zeker in de jaren dat ik bij een sportbond werkte heb ik veel met besturen van
(sport)verenigingen te maken gehad. De kennis en ervaring die ik daarmee op heb
gedaan zet ik met plezier voor onze club.
Het is even geleden dat jullie een NOPspin voorbij hebben zien komen. Ondanks dat
de voorjaarscompetitie weer is begonnen blikken we in deze NOPspin toch nog even
terug op de najaars competitie 2017 (met 2 kampioensploegen) en het succesvolle
Poldertoernooi. Daarnaast heeft Rutger ter Haar een leuk verslag gemaakt van het
snerttoernooi in Dalfsen. Ook zijn de concept notulen van de laatste ALV in deze
NOPspin terug te vinden. En tot slot vraag ik jullie aandacht voor het
schoonmaakrooster en de Poeisz actie waar we als club wat centjes mee kunnen
verdienen. Kortom er valt weer van alles te lezen in deze NOPspin.
Tot zover.
Peter Potter

--
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Terugblik najaarscompetitie 2017
Het afgelopen seizoen was een seizoen van tegenstellingen in verschillende
opzichten.
Ik begin het melden van het kampioenschap dat onze eerst jeugdteam heeft behaald
in de 4e klasse.
Het team startte uitstekend met een uitslag van 9-1 en 10-0 winst. Ze verloren tot de
9e competitieronde geen wedstrijd. De laatste 2 wedstrijden werden nog zeer
beladen, omdat Nunspeet in de nek hijgde. In de 9e wedstrijd werd de uitwedstrijd
tegen concurrent met 8-2 verloren.
Hierdoor stond Emmeloord met nog 1 punt voorsprong op 68 punten. Nunspeet op
67. De laatste wedstrijd moest dus met hoge cijfers worden gewonnen. Dit werd 9-1
voor Emmeloord. Nunspeet won ook met 9-1. Hierdoor werd ons team 1 kampioen.
Gefeliciteerd mannen! Succes volgend seizoen in de 3e klasse.
Ook in de seniorencompetitie werd er een kampioenschap gevierd. Het 2 e team met
Ab, Els, Gilbert en Paul werd overtuigend kampioen met 14 punten voorsprong op de
nummer 2. Wat ons nog is bijgebleven, en onder veel toeschouwers gezien is de
wedstrijd die Paul speelde tegen een zeer sterke vrouwelijke tegenstander van
Dalfsen. Er moest een beslissende 5e game gespeeld worden. Op het
kampioenfeestje is er zelf een T-shirt voor ontworpen. Van harte gefeliciteerd met het
behaalde kampioenschap. Succes nu jullie het in een klasse hoger mogen gaan
proberen.
Over team 1 en team 3 valt een schaduw dit seizoen. Beide teams eindigden net
onder de streep, wat betekent degradatie voor beide teams. Team 1 eindigde met 31
punten op de 5e plaats. Positief is het behaalde percentage van 50% dat Michel
Schwarte behaalde. De laatste 2 seizoenen leek het wat minder te worden met zijn
spel, maar na wijs beraad heeft hij z’n anti rubbers er weer op laten plakken door
onze meesterplakker Hans Vlig, met resultaat dus. Dit team moest het afgelopen
seizoen het nog zonder Eddie van de Berg doen. Gelukkig is hij weer op de goede
weg, en kan hij volgend seizoen waarschijnlijk weer een aantal wedstrijden spelen in
het eerste.
Team 3 had ook een lastig seizoen. Dit was ook een behoorlijk zware poule. Van
tevoren was al wel verwacht het moeilijk te krijgen. Dit team met good oldy Willem,
de altijd lastige Jos, tijger Freek, en nieuwkomer Rick eindigde met 29 punten op de
5e plek. Positief nieuws was dat Rick zijn eerst winstpartij te pakken heeft. We
wensen je nog veel winstpartijen toe volgend seizoen in de 5 e klasse.

--
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Teamindeling voor dit seizoen
3e klasse / 3e klasse
2856287

M. Schwarte (Michel)

3406263

E. van de Berg (Eddie)

3838062

L. Koffeman (Lucas)

4042436

F. Wadi (Firas)

4166531

P. Potter (Peter)

Emmeloord 2

3e klasse / 3e klasse

3586275

E. Gans de (Els)

4052504

G. Eilander (Gilbert)

4092083

A. Kooijman (Ab)

4189351

P.A. Feenstra (Paul)

Emmeloord 3

5e klasse / 4e klasse

0782589

W. Paulusma (Willem)

2730847

F. van der Kamp (Freek)

3155066

J. Kuijper (Jos)

4196374

R. Hankel (Rick)

Emmeloord 4

6e klasse / 5e klasse

2610128

J. Spaa (Jacques)

4072685

T. Grijpma (Tonio)

4105616

F. Eilander (Frank)

4185616

R. ter Haar (Rutger)

4207840

B. Bor (Bart)

Met vriendelijke groet,
De wedstrijdsecretaris

--
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44e Poldertoernooi
Op 16 december heeft ttv Emmeloord voor de 44e keer een groot toernooi, het
Poldertoernooi, georganiseerd. Het organisatiecomité wat zich al vele jaren bezig
houdt met het Poldertoernooi, bestaat uit Johan Lieftink, Popke van Scheltinga en
Gerard Hameetman. Vorig jaar hadden we besloten ons team op de toernooidag uit
te breiden omdat we in 2016 problemen met de administratie hadden gehad.
Hiervoor hadden we Michel Schwarte en
Uitslagen Poldertoernooi 2017
Els de Gans gevraagd om ons te helpen,
en beiden hadden toegezegd. Dat kwam
Singel wedstrijden
achteraf goed uit omdat kort voor het
Enkel klasse CD
1. Bob Eldering (Buitenpost)
toernooi bleek dat Johan op 16
2. Ton Ringenier (Kampenion)
december in Las Vegas zat. Door de
3. Iwan Hollander (Kampenion) / Julian Plette (Kampenion)
uitbreiding van het team is het toch
Enkel E
1. Theo Hartman (Buitenpost)
gelukt om het toernooi goed te draaien.
2. Kevin Muller (ATC Almere)
Van onze eigen vereniging deden de
3. Steven IJkema (MTV) / Richard Westra (Dokkum)
volgende 11 leden mee, waarvan twee
Enkel F
1. Harry Schadlich (Ready)
junioren:
2. David vd Zwan (Leogang)
3. Jan Braat (SVE) / Lukas Koffeman (Emmeloord)

Ab Kooyman

Enkel G
1. Rosanne vd Esschert (Zwolle)
2. Simone Lieftink (Kampenion)
3. Albert Dijkstra (Smash-In) / Mirjam de Boer (DTV 84)

Bart Bor
Feras Wadi
Frank Eilander

Enkel H
1. Khaldoun Almalla (Zeta)
2. Rutger Ter Haar (Emmeloord)
3. Albert Koops (Reflex 65) / Mariuz Hamling (GTC)

Gilbert Eilander
Jos Kuijper
Lukas Koffeman
M Schwarte
Marien Alblas

Dubbel wedstrijden

Paul Feenstra

Dubbel CD klasse
1. Andre Folmer en Theo Hartman (ttv Buitenpost)
2. Bob Eldering en Steven IJkema(Assen en MTV)

Rutger ter Haar

Van de tafeltennisvereniging Buitenhof
deden 22 leden mee. Ik denk dat we dit
jaar moeten proberen het 45e
Poldertoernooi een grotere
vertegenwoordiging van onze eigen
vereniging te geven.
Van onze leden kan je er 5 aantreffen bij
de lijst hiernaast van deelnemers die op
de eerste of tweede plaats (dubbel) of
eerste, tweede of derde plaats (enkel)

Dubbel E klasse:
1. Johan Bosma en Rolf Smid (ttv Buitenpost)
2. Bennert Jongsma en Oeds-Willem Miedema(ttv Buitenpost)
Dubbel F klasse
1. Lukas Koffeman en Michel Schwarte (ttv Emmeloord))
2. Chotto Huang en Jean Marie Prost (Hilversum)
Dubbel G/H
1. Paul Feenstra en Ab Kooijman (ttv Emmeloord)
2. Daan Croese en Jan van Tilburg (Taveba en Scyedam).

zijn geëindigd.
In totaal hebben zich dit jaar 142 mensen aangemeld voor het Poldertoernooi. Zover
ik weet het hoogste aantal ooit. Binnenkort als de financiële zaken afgerond zijn
zullen we een afrondingsvergadering houden waarin we onder andere zullen
beslissen of we dit jaar het 45e Poldertoernooi zullen organiseren.
Tot slot wil ik graag alle leden bedanken die zich op vrijdag en zaterdag hebben
ingezet voor het opstellen en afbreken van de tafels in de Bosbadhal.

--
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Een terugblik op het Snerttoernooi
26 Nov 2017
Op weg naar Dalfsen vroeg ik Jaap (van der Veer uit Emmeloord) of Thea (van der
Maaten) en Trees (uit Ens) er ook weer zouden zijn.
Ik had slecht geslapen. Thea ook, naar zij mij later vertelde. Op tafel 2 was zij mijn
“Angstgegner”. Menige prijs heeft zij mij door de neus geboord!
Echter, zij bleek nu op tafel 6 te zijn ingedeeld, bij Jaap. Die viel met zijn neus in de
boter.
Trees, ook zo’n felle, speelde op tafel 5, naast Jaap. Die zat dus goed.
Maar ik ook, want Thea liep ik dit keer gelukkig mis. En geloof het of niet, Jaap
veegde Thea van tafel; op een gegeven moment dook zij zelfs onder de tafel…
Nu hebben wij in de Noordoostpolder een Onderduikersweg. Welkom Thea! Kom
eens kijken! Fietstochtje?
Omdat ik dit keer ook Bert overwon, verwierf ik op tafel 2 de taart van De Jumbo. Op
de foto met de andere poulewinnaars.
Bij de loterij won ik nog een spellenblik. Voor mijn kleindochter op Sinterklaas. Sjoerd
gunde mij niet het vogelkastje van Henk… Maar ja, ik had er al drie eerder gewonnen
en mijn heerlijke rugtas is na zeven jaar ook bijna versleten. Misschien zit er volgend
jaar een nieuwe in de loterij.
Want wij komen zeker weer, Pim, Bert, Jaap en ik, met misschien nog meer.
De snert was heerlijk en Alie ook…. PARDON, ik bedoel fantastisch zoals zij dat
regelt.
Maar ik wil wel promoveren, zoals ze Thea gedegradeerd heeft (foei).
Waarom ze zo doet? Ik weet het niet. Ze is soms ondoorgrondelijk en duldt geen
tegenspraak.
Maar ik wil tegen de kanonnen volgend jaar! Als Ton er dan maar niet bij is… Die
misten wij wel.
Rutger ter Haar
TTV Emmeloord

--
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Notulen Algemene Ledenvergadering
Notulen ALV TTV Emmeloord

14 oktober 2017 18:00

Diggelslag

Aanwezig: Johan. (vz), Freek (secr) Gerard (pen), Popke(alg) , Hans, Bert, Jos, Pim,
Els, Lukas, Bart, Peter, Eddie, Jan.
Afwezig mk: Ab.
Afwezig zk: De overige leden
Aanwezig niet leden: Michèle en Gijsbert.
1. Opening
a. Voorzitter Johan heet een ieder welkom en opent de vergadering.
b. De vergadering stelt de Agenda vast, met dien verstande dat agenda
punt 8 & 10 doublures zijn. Agenda punt 8 vervalt.
2. Ingekomen stukken:
a. geen.
3. Notulen vorige ALV d.d. 22-10-16:
a. De notulen ontbraken bij de met de agenda aangeleverde
vergaderstukken. De notulen worden rondgedeeld, Johan geeft enige
leestijd aan de vergadering.
b. De notulen van de ALV 22-10-16 worden vastgesteld.
4. Jaarverslag secretaris 2016-2017:
a. Het jaar verslag 2016-2017 wordt vastgesteld.
5. Jaarverslag penningmeester 2016-2017
a. Het resultaat van het verenigingsjaar (boekjaar) is €2.286,= tekort.
b. Gerard geeft toelichting op de cijfers. Ledental is terug gelopen,
afdrachten aan NTTB zijn hoger, Poeisz actie waren we niet ingeloot,
teruggave Ecotax is er niet meer, Legionella test nu jaarlijks,
Brandblussers zijn vervangen.
c. Pim: vraagt naar de stand van zaken bij het ledental. Gerard: dit loopt
terug en dat baart zorgen.
6. Verslag kascommissie:
a. De kascommissie bestond uit Jos Kuiper en Rick Hankel.
b. De kascontrole heeft plaats gevonden op 9 oktober.
c. De leden van de kascommissie brengen verslag uit en adviseren de
vergadering decharge te verlenen.
d. De vergadering geeft de penningmeester decharge voor het gevoerde
beleid in het boekjaar 2016-2017.
7. Voorstel contributie verhoging.
a. Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met € 10,= per
jaar.
b. Rick Hankel stelt voor om nog wat meer te verhogen, dit om te
voorkomen dat er volgend jaar weer een verhoging moet volgen.
c. De vergadering stelt vragen over afdrachten NTTB en competitie
toeslagen NTTB. Deze worden zo goed mogelijk door Gerard
beantwoord.
d. De vergadering stelt met algemene instemming een contributie
verhoging vast van €14,= per jaar.
8. Vervalt.
a. Zie agenda punt 10.
9. Begroting 2017-2018
a. De begroting wordt vastgesteld.
i. De barprijzen worden iets verhoogd.
--
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10. Verkiezing Bestuursleden:
a. Allereerst neemt de vergadering afscheid van Michèle die tussentijds is
afgetreden. Johan spreekt een dankwoord uit. Michèle krijgt een mooie
bos bloemen en een cadeaubon. De vergadering neemt met een
applaus afscheid van Michèle en echtgenoot Gijsbert.
b. Johan Lieftink is aftredend en niet herkiesbaar. Johan blijft wel lid en
blijft trainingen verzorgen op de dinsdagavond.
c. Peter Potter wordt voorgesteld aan de vergadering als nieuw
bestuurslid. De vergadering vraagt of Peter als voorzitter wordt
gekozen. Freek legt uit dat conform onze statuten je als bestuurslid
wordt gekozen. Je wordt niet in een functie gekozen. De bestuursleden
stemmen onderling af wie welke functie op zich neemt. Peter wordt met
algemene instemming gekozen als bestuurslid.
d. Gerard Hameetman is herkiesbaar. Gerard geeft aan nog steeds met
plezier zich in te zetten voor de vereniging. Gerard geeft aan dat hij na
deze drie jaar zich niet opnieuw herkiesbaar zal stellen. Dit wegens het
vorderen van zijn leeftijd.
De vergadering stemt in met de
herverkiezing van Gerard.
e. Peter neemt plaats aan de bestuurstafel om praktische redenen zal
Johan de rest van de vergadering nog leiden.
11. Vaststellen Kascommissie
a. Rick en Bart zullen na afloop van dit boekjaar namens de vereniging de
kascontrole op zich nemen.
12. WVVTK:
a. Pim: Dank voor het verzorgen van de soep en broodjes
b. Hans: De robot is kapot. Els heeft via het buurthuis contact met iemand
die dat kosteloos wil maken.
c. Hans: blijft Johan betrokken bij de organisatie van het poldertoernooi?
Ja, echter dit jaar is de aanwezigheid van Johan op de dag zelf nog niet
zeker. Versterking van de organisatie met 1 persoon zou welkom zijn.
Lukas stelt voor om Michel te vragen. Els stelt zich beschikbaar.
d. Gerard. Vraagt op voorhand hulp van de leden bij het opzetten van de
tafels.
e. Eddie: Onze website is niet bereikbaar. Gerard: Dit is hersteld. We
waren gehackt.
f. Hans: Hoe verder met senioren training na 31 dec.? Johan heeft
toegezegd tot 31dec. Antwoord: onbekend.
g. Hans vraagt naar inzet zonnepanelen. Is dat rendabel voor de club? Dit
is onbekend. Zou uitgezocht moeten worden.
h. Lukas. Trainen zou opgelost moeten worden. Ook lange termijn.
i. Bert. Wie gaat de Nopspin oppakken? Kan dat niet alleen. Verschijning
8x per jaar. Els. Kan het niet Digitaal. Een deel van de leden wil wel
digitaal.
j. Bart. Wat is de Visie van de club?
Tafeltennis centraal, trainen, sociale binding.
k. Bart. Schoonmaak douches. Dames douches staat op dit moment afval
en overlast van vliegjes. Els. Tijdelijk afval bakken neer gezet. Worden
spoedig opgeruimd.
l. Els: Afval scheiden om dat het moet in de NOP. Bij de bakken hangt
een papier wat er in hoort. Einde van de bardienst zakje met rest afval
weg doen.
--
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m. Els: team 2 speelt vaak op door de weekse dagen. Wat is er
aangevraagd? Vrijdag is aangevraagd, echter dit is niet gehonoreerd.
Volgens seizoen dit strikter aangeven bij de competitieleider. Als team
niet op vrijdag speelt, aangeven dat het team overweegt niet te spelen.
n. Els: inkoop bar. Dit uitsluitend door Els en Gerard. Els treft steeds
“vreemde” inkoop aan. Als er iets tekort dreigt te raken dan een app –of
email naar Els.
Kijk ook in de voorraadkast.
o. Els wanneer zijn er weer team schoonmaken? Freek zal het oude
schema aanpassen en weer in gang brengen.
p. Els, wordt er weer geklaverjast? onbekend. Voor aanvang afspraken
kantine met Douwe doornemen.
q. Els. 21 oktober zaterdag de zaal klaar zetten voor het OTC toernooi
van de 22e
r. Freek/Rick nemen de duurzaamheid van het gebouw onder de loep.
s. Gerard informeert of de vaststelling van de barprijzen akkoord is. Ja.
13. Rondvraag:
a. Jos: kunnen de douchekoppen ontkalkt? Door geven aan Willem
b. Pim: blijft Michel voortrekker van de beheercommissie? Voorlopig wel.
Ondanks zijn verhuizing blijft hij wel lid en speelt competitie.
c. Els: wie heeft er een lekbakje voor de Senseo?
14. Sluiting:
a. Johan spreekt zijn dank uit voor het beleven van een mooie periode als
bestuurslid/voorzitter, de fijne samenwerking met de bestuursleden en
de inzet van alle leden. De vergadering bedankt Johan met een
applaus.
b. De vergadering is gesloten. Voor de aanwezigen is er een gratis
consumptie aan de bar.

--
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Schoonmaak zaal
Graag bericht ik jullie over het schoonmaken van de zaal. Afgelopen najaar is het
regelmatig schoonmaken van de zaal in het gedrang gekomen. Gelukkig hebben een
aantal leden uit eigen beweging deeltaken op gepakt, en is er ook 2 maal een grote
schoonmaak gehouden door huurders van onze zaal. (wij hebben voor die twee
avonden geen zaalhuur berekend).
Het wordt nu echter hoogste tijd om weer een stukje structuur aan te brengen.
Wat verandert er ten opzichte van de oude situatie? De bar wordt nu regelmatig
schoongemaakt door Els, Ab doet wekelijks de toiletten. Daar zijn we als vereniging
erg blij mee. En het ontlast de maandelijkse schoonmaak.
Schoonmaak uiterlijk uitvoeren op de laatste zaterdag van de maand. Het is
natuurlijk ook mogelijk om een doordeweeks moment te kiezen. Let dan even op de
zaalbezetting.
Voor de team schoonmaak hierbij het volgende rooster tot de zomer:
Februari: Team 1`
Maart Team 3
April: Team 4 + Paul
Mei: Recreanten.
Juni: Ouders jeugdleden

Eddie, coördinator
Freek, coördinator
Bart, coördinator
Pim, coördinator
Gilbert, coördinator

Team 2, door de inzet van Ab en Els zijn zij niet ingeroosterd voor de team
schoonmaak. Gilbert en Paul zijn anders ingedeeld.
De taken van de teamschoonmaak komen op het prikbord in de zaal.
De schoonmaak gereed melden op de afteken lijst in de zaal.
Ontbrekende schoonmaakmiddelen melden bij Freek. secretaris@ttvemmeloord.nl

Clubkampioenschappen 2018
Noteer vast in uw agenda:
Clubkampioenschappen 26 mei 2017

--
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Poeisz-actie

Dit jaar zijn we weer ingeloot voor de
Jeugdsponsoractie van de Poeisz.
Een bericht waar onze penningmeester super vrolijk van werd, want het kan hem
zeker helpen de eindjes aan elkaar te knopen. We hopen dan ook dat alle leden dit
jaar willen meehelpen om er een succes van te maken. In de vorige editie wisten we
maar liefst € 800,= op te halen, en onze inzet voor dit jaar zal zijn om door de
€1000,= te gaan.
Wat gaan we er voor doen?
30 januari krijgen we in het Poeisz filiaal aan De lange nering verdere info. Graag
zou ik met 3 of 4 leden hier heen willen en met ons TTVE Promo team van start
gaan.
12 februari t/m 8 april krijgen de Poeisz klanten hun jeugdsponsormunten bij €10
boodschappen en bij speciale aanbiedingen bonus munten.
Gedurende deze weken moeten ze die muntjes natuurlijk aan ons geven en niet aan
andere verenigingen.
7 april gaan onze jeugdleden onze vereniging promoten bij de Poeisz en de Senioren
komen natuurlijk helpen. Het promo team zal voor deze dag een mooie activiteit
bedenken.
20 April is het jeugdsponsorgala. Een geheel verzorgde feestavond voor de jeugd
met bekende artiesten. De gescoorde sponsor bedragen zullen deze avond bekend
gemaakt worden. Onze jeugdleden en het promoteam gaan hier een mooi bedrag
ophalen.
Freek

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

Tarieven per 1 Augustus 2017
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

€ 126,00

Senior
€ 39,00
€ 49,00
€ 76,00
€ 96,00
€ 150,00
€ 190,00

n.v.t.

€ 50,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 33,00
€ 64,00

Rekeningnummer van TTV Emmeloord is NL33RABO 0114 2331 60

Clubtenue
Voor competitiespelers is het verplicht om tijdens hun wedstrijden het blauwe
clubshirt te dragen. Aanspreekpunten voor een shirt is Michèle Beekman (0645200230).
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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