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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 
Zaal :    Van Diggelenstraat 11 0527-697286 
Postadres           :    Westerkwartier  11  8302JP  Emmeloord       0527-697434 
Mailadres : rjmstolwijk@hetnet.nl 
Bestuur : Johan Lieftink, voorzitter 0527-617747 
  Richard Stolwijk, secretaris 06-18066529

         zie postadres 
voor aanmelden,opzeggen etc. 

  Gerard Hameetman, penningmeester 0527-616224 
  Michèle van der Lei, algemeen bestuurslid 06-45200230 
      Marrie Koffeman, algemeen bestuurslid 0527-852235 
 
Wedstrijdsecretaris :  Elske Spaa 0527-795118 
 
Commissie barzaken  :    Nel Zwemer-Breel 0527-620417 
 
Technische cie. : Johan Lieftink (trainer) 0527-617747 
  Hans Vlig 06-20047703 
  Jacques Spaa (trainer) 0527-614759 
  Eddie van de Berg 0527-615733 
   
Beheercommissie : Willem Paulusma 0527-698189 
  Michel Schwarte 0527-619538 
   
Clubblad : Bert Mooij  (ajmooij@hotmail.com)  Edamhof 2 0527-611551 
  Michele v.d. Lei (michelevdlei@hotmail.com)                     06-45200230 
       
Toernooi cie. : Gerard Hameetman 0527-616224 
  Johan Lieftink 0527-617747 
 
Activiteiten cie. :  Elske Spaa 0527-795118 
  Michèle van der Lei 06-45200230 
      Elwin van der Meer 0527-795118 
 
Schoonmaak cie. : Richard Stolwijk 0527-697434 
 
Website commissie      :    Gerard Hameetman 0527-616224 
       Elwin van der Meer 0527-795118 
 
Erelid                            :   Sietse Jager   
Lid van verdienste        :   Henk Mulder 
 

tarieven per October 2009 Junior t/m 17 jaar Senior 

Geen training  € 28,00 Per kwartaal 

Met training € 25,00 € 37,00 

Geen training  € 55,00 Per half jaar 

Met training € 49,00 € 73,00 

Geen training  € 108,00 Per jaar 

Met training € 96,00 € 144,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 

Alleen met toestemming bestuur 
€ 55,00 € 55,00 

 
Rekeningnummer van TTV Emmeloord is bij de Rabobank 11.42.33.160   
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Van de redactie 
 
Dag tafeltennissers! 
Het jaar 2009 is in sneltreinvaart voorbij gevlogen. Sinterklaas is inmiddels terug  
naar Spanje om plaats te maken voor de Kerstman. En dan is het al weer tijd om het 
nieuwe jaar in te luiden!  
 
Het competitieseizoen sluiten we af met twee kampioenschappen, verderop in het 
clubblad meer hier over. Voor de jeugd wordt er een Winteruitje georganiseerd, zij 
hebben persoonlijk een brief mee gekregen. Voor de senioren is er het 
Oliebollenfeest. Het belooft weer een leuke avond te worden, dus geef je vooral op! 
 
Maar eerst de toernooien op 12 en 13 december met de verloting. Laten we er als 
club weer iets moois van maken!  
 
Sluiten wij dit stuk af door iedereen bijzonder mooie feestdagen toe te wensen en 
een goed 2010!!!! 
 
Bert & Michèle 
 
Ps. Deadline volgende Nopspin: 1 februari 2010 
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Van de voorzitter 
 
Onze voorzitter, Johan, zit op het moment van schrijven van de Nopspin nog in het 
verre buitenland. In Zuid-Amerika coacht hij zijn tafeltennissers naar de overwinning! 
 
Daarom dit maal geen woordje van hem, maar een woordje van mij.  
 
Ik maak van deze plek gebruik om namens TTVE iedereen te bedanken die actief is 
voor onze club! In het bijzonder bedanken we Willem, die onze entree een facelift 
heeft gegeven. En Douwe, die de tegelwanden in beide douches flink heeft 
opgeknapt. SUPER!! 
 
Volgende keer weer gewoon Johan aan het woord ☺  
 
Groeten Michèle 
 
 
Meedoen met clubactiviteiten en klussen. 
 
Beste leden, 
Al heel veel is er gepraat en gediscussieerd over het (niet) meehelpen van leden aan 
diverse activiteiten van de club. Je kunt hierbij denken aan het meehelpen op de 
klussendag, het assisteren bij  een jeugdtraining, barwacht en bedenkt zelf maar wat 
er allemaal bij onze club komt kijken….  
 
Helaas moeten wij steeds weer vaststellen dat de meeste klussen steeds weer bij 
dezelfde personen terecht komen, terwijl andere leden het vaak laten afweten. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 oktober jl. is over dit probleem 
gesproken en hebben we geprobeerd om een oplossing te bedenken om meer leden 
te betrekken bij de activiteiten van de club. Tijdens deze ledenvergadering is 
besloten om bij alle leden vanaf 18 jaar eenmalig de contributie te verhoging met € 
25,-  (seizoen 2009-2010). Dit bedrag geldt als een borgstelling.  
 
Wat houdt deze borgstelling dan in? 
Wanneer blijkt dat het lid aan alle benoemde activiteiten heeft deelgenomen (op dit 
moment is dat 2x barwacht, 1x klussendag, 2x schoonmaak met team en 1x grote 
schoonmaak), wordt aan het eind van het seizoen de borgstelling weer teruggestort. 
Als een lid niet aan alle activiteiten heeft deelgenomen waarvoor hij was 
ingeroosterd, wordt het bedrag wat hij/zij terugkrijgt verlaagd. 
Wanneer je dus gewoon aan alle ingeroosterde activiteiten hebt deelgenomen, krijg 
je het volledige bedrag van € 25,- aan het eind van het seizoen dus teruggestort.  
 
Wij hopen op deze manier meer leden zover te krijgen om ook hun schouders onder 
onze club te zetten. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor onze club, laten we 
ook dan allemaal onze verantwoordelijkheden nemen! 
 
Het bestuur 
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TWEE KAMPIOENSTEAMS 
 
Team 1: Johan, Robin, Richard, Hans 
Team 2: Michel, Maurice, Lukas, Eddie, Michèle 
 

 
 
NAMENS HEREN 1:  HARDE KERN BEDANKT'!  
  
TTV Emmeloord is een gezellige en kleine vereniging. Vrijdagavond 27 november 
speelden wij onze kampioenswedstrijd. En weer waren Eddie en Eduard van de 
partij! Eddie als chauffeur,  trouwste toeschouwer en analyticus(" ,Eddie, Johan 
Derksen zoekt nog een tafel-heer) en Eduard als toeschouwer, scheidsrechter en 
teller.( Eduard, jij zou een prima Bonds-scheidsrechter kunnen zijn)   
Het is leuk om te constateren dat deze 2 heren regelmatig Heren 1 een 'warm hart 
toedragen' in wat voor hoedanigheid dan ook! Daarom wil ik namens Heren 1 Eddie 
en Eduard bedanken voor hun betrokkenheid  bij het eerste. Hopelijk blijft dit ook het 
nieuwe a.s. seizoen het geval! 
  
Namens Heren 1, Richard Stolwijk 
  
P.S.  Op dit moment is het nog niet bekend op welke dag we zullen spelen; of op 
vrijdag of op zaterdag. In ieder geval: een chauffeur en/of een teammanager is altijd 
van harte welkom! 
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Voor de vutters van t.t.v. Emmeloord, 
  
Ik heb meer dan veertig jaar 
geploeterd, 
Ik heb moeten werken als een paard, 
Ik heb nu een leuk pensioentje 
En we hebben wat gespaard, 
We wonen in een aardig huisje 
Met een voortuin als plantsoen 
Ik dacht: nu ga ik lekker rusten 
Omdat ik niets meer hoef te doen. 
  
  
Ik werk wel door, zei mijn vrouw 
venijnig, 
Ik word nooit gepensioneerd, 
En het is niet meer dan recht en billijk, 
Dat jij mij wat assisteert 
Ik hou van netjes en gezelligheid, 
En mijn huisje in fatsoen, 
Goed , zei ik, Ik zal je helpen, 
Want ik heb toch niks te doen. 
‘s Morgens moet ik al beginnen 
Als stofzuigermachinist 
K’zuig van boven naar beneden, 
Geen hoekje mag worden gemist, 
Ik kan nu ook al koffie zetten, 
En ik was, ik strijk en boen, 
Ik dek de tafel, was de kopjes, 
Omdat ik toch niks heb te doen. 
  
We hebben achter ook een moestuin, 
Die moet worden uitgebuit, 
Dat kun je zelf wel ‘ zei mijn eega, 
Dat scheelt ons een hele duit, 
En nou sta ik maar te spitten, 
Pootsla, andijvie en meloen 
Ik heb blaren in mijn klauwen, 
Maar och, ik heb toch niks te doen. 
  
  Mij vrouw heeft ook twee grote 
poezen, 
Die zijn zo lief’ zegt  ze, en mak 
Ze geven pootjes en kopjes en 
spinnen, 
Maar ik zit met de kattenbak, 
En die krengen kunnen mauwen, 
Maar ja, dat ligt aan het seizoen, 
Dan komt de kater van de buren, 
Omdat die toch niks heeft te doen. 

  
  
Zijn mijn kleinzoons eens wat narrig, 
Doen ze niks dan kattenkwaad, 
Zegt mijn dochter:ga maar naar opa, 
Die weet met zijn tijd toch geen raad, 
Zij en Oma gaan dan winkelen, 
In een restaurant ,een bakje doen, 
En ik? Speel met mijn kleinzoons 
indiaantje, 
Och weet je , ik heb toch niks te doen. 
  
  
Mijn vrouw gaat op theevisite, 
Zij vermaakt zich opperbest, 
En als ze dan voldaan weer thuis komt, 
Vindt ze een opgemaakt nest 
Eigenlijk ben ik een klungel, 
Maar wat kan ik er aan doen? 
Oma heeft het heft in handen, 
Want weet je, ik heb toch niks te doen. 
  
Ik ben dienstmeid, ik ben tuinman, 
En ik dweil, ik poets, ik schrob, 
En mij vrouw doet alsof ze druk is, 
Want ze houdt er toezicht op, 
Ik loop te zwoegen en te zweten,Met 
een kop als een pioen, 
Ik raak verdorie overspannen, 
Maar weet je ,ik heb toch niks te doen. 
  
                   De moraal, 
En nou, nou woon ik in het 
bejaardenhuis, 
Alles wordt voor mij gedaan, 
Ik hoef geen tafel meer te dekken: 
‘s Middags schuif ik zo maar aan. 
Toch denk ik heel vaak nog met 
weemoed, 
Aan die mooie tijd van toen. 
Ik zou graag nog willen helpen, 
Dan had ik tenminste nog wat te doen, 
  
 
 
 
 
Gert Sprenger 
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Vier jeugdleden hebben loten verkocht 
voor de grote clubactie: Jolina, Evelyn, 
Simone en Rick-Jan. Daarmee 
verdienden zij een leuke prijs. 
Ook drie seniorleden deden mee: 
Johan, Jacques en Michèle. 
 
Er is een leuk bedrag opgehaald voor 
de club.
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LOTERIJ-LOTERIJ-----PRIJZEN-PRIJZEN-----LEDEN-LEDEN  
 
Aan de Leden  van TTV Emmeloord: 
Op zaterdag 12 december vindt weer het jaarlijkse Polder-toernooi plaats. 
Dit kost ‘een paar centen’. 
Daarom hebben we opnieuw een loterij op deze dag, maar..........!!! 
Wij vragen aan de Leden enige hulp!! 
Voor een loterij hebben we prijzen nodig. Ons verzoek luidt dan ook: 
“Willen jullie zoveel mogelijk prijzen zien te verkrijgen”( gratis). Dit kan zijn: 

- Iets van thuis, wat b.v. nog niet gebruikt is; 
- Langs een paar winkels gaan met het verzoek om deze Loterij te steunen; 
- E.d. 

WAT TE DOEN MET DE PRIJZEN:  
Evenals vorig jaar kunnen de prijzen worden afgegeven in de zaal/kantine op een van 
de tafels. 
Op de tafels ligt een lijst, waarop ieder lid zijn/haar naam schrijft, met daarbij de winkel 
(en adres) die de prijs/prijzen heeft gedoneerd. Dit, omdat we na afloop van deze loterij 
de donateurs/leveranciers willen bedanken: 
 
Voorbeeld: 
Richard Stolwijk ;  D. Blijdorp  Lindeweg 8,  8302 JP Luttelgeest 
 
Hopelijk zal iedereen zich actief opstellen, zodat we op veel prijzen kunnen rekenen!! 
Het organiserend comité: 
 
Michèle v.d. Lei 
Richard Stolwijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto van de nieuwe stoep. 
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De mopjes zijn er weer ….. 
 
Wie vond de fiets uit? Dat was een Chinees. En wie vond het jodelen uit? Dat was 
dezelfde chinees toen hij met zijn grote teen tussen de fietsketting kwam. 
 
Als een hardloper in het bos ijlt, rent er steeds een groepje eekhoorntjes achter hem 
aan. 
Waarom doen ze dat? vraagt de man aan een boswachter. Vermoedelijk hebben ze nog 
nooit zo,n grote eikel gezien, antwoord deze. 
 
Een jong meisje op een opoefiets laat in een garage haar band maken. Als de zeer 
behulpzame jonge man klaar is, vraagt zij: Wat kost dit? 
Ach, fluistert hij ondeugend, Betaal mij maar met een paar kusjes. 
O, dat kan wel, zegt het meisje. De fiets is van mijn Oma, ze komt straks wel even… 
afrekenen. 
 
Hoe groeten Pausen elkaar? Ze groeten elkaar niet, want er is er maar een. 
 
Jantje vraagt aan zijn buurvrouw, U lust zeker geen drop? Jawel, drop lust ik heel graag, 
antwoord deze. Hoe kan dat dan zegt Jantje, mijn moeder zegt altijd dat U geen smaak 
heeft. 
 
Wilt U nog een tweede kop koffie, vraagt de kantine jufrouw. Nee dank U, antwoord de 
ambtenaar, want dan kan ik vanmiddag niet goed slapen. 
 
Als een misdadiger al op de elektrische stoel zit, vraagt de gevangenisdirecteur, heeft U 
nog een laatste wens? Ja, is het antwoord, wilt U a.u.b. mijn hand stevig vasthouden? 
 
Kijk eens moeder, zegt haar zoontje als ze in de dierentuin lopen, die aap lijkt op Opa. 
Stil toch Kareltje, zoiets mag je niet zeggen. Waarom dan niet mama, moppert Kareltje, 
die aap kan ons toch niet verstaan. 
 
D. K.
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Verjaardagen 

 
Michèle van der Lei  4-12 
Eduard  Hop 15-12 
Nabil  Dhahriy 16-12 
Michel  Schwarte 26-12 
Jos de Baat 28-12 
Sietse  Jager 28-12 
Elwin van der Meer 22-1 
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Notulen Algemene Leden Vergadering van TTV Emmeloor d op 17-10-2009 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Johan Lieftink, Richard Stolwijk, Gerard Hameetman, Christiaan Baks, Michèle 
van der Lei 
Leden: Geert Brink, Bert Mooij, Eddie van der Berg, Robin Lieftink, Michel Schwarte, 
Maurice Arnoldy, Hans Vlig, Elwin van der Meer, Elske Spaa, Lukas Koffeman, Marrie 
Koffeman, Eduard Hop, Jos Kuyper, Jacques Spaa, Frederike Spaa. 
 
Later aanwezig: Willem Paulusma, Pim Ros, Jan Crielaard 
 
Afmelding: Erik van der Berg, Douwe Koolhof 
 

1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken 

Kamer van Koophandel: bestuurswisselingen direct melden. 
Informatie over het Vrijwilligerspunt in Emmeloord. 
 

3. Notulen ALV 04-10-2008 
Geen opmerkingen. 

 
4. Jaarverslag secretaris 2008-2009 

Geen opmerkingen. 
 

5. Jaarverslag penningmeester 2008-2009 
Gerard geeft toelichting op zijn verslag. Geen opmerkingen. 

 
6. Verslag kascommissie 

Jan Crielaard en Elske Spaa hebben de kas gecontroleerd. 
Elske geeft toelichting. Alles is goed bevonden, een klein foutje is gecorrigeerd, 
ze vinden het een mooi systeem.  
Kascommissie verleent decharge aan de penningmeester. 

 
7. Voorstel contributieverhoging 

Gerard geeft toelichting. Per jaar gaat het lidmaatschap met E 8,00 omhoog. Het 
voorstel is unaniem aangenomen. 

 
8. Goedkeuring begroting 2009-2010/Renovatie dak Diggelslag 

Punt 12 van de agenda (Renovatie dak Diggelslag) wordt naar voren geschoven 
op de agenda omdat deze informatie nodig is bij het goedkeuren van de 
begroting 2009-2010. 
Johan geeft toelichting op stuk: Besluitvorming renovatie dak. 
 

• Michel: officieel bedrijf, officiële rekening? 
Reactie Johan: nee, maar er staan afspraken op papier. De 
werkzaamheden vonden plaats conform afspraken rond veiligheid (ARBO). 
Reactie Richard: er zijn referenties aangevraagd en deze waren positief. 

• Hans: garantie? 
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Reactie Johan: afspraken zijn vastgelegd, maar geen zekerheid. 
Afwachten of Snoek zich aan zijn woord houdt. 

• Lukas: hoe zit het met offerte van Douwe? 
Reactie Johan: de offerte van Douwe was niet concurrerend met andere 
offertes. 

• Michel: hoe is de renovatie gefinancierd? 
Reactie Gerard: het bedrag voor de renovatie wordt in één keer betaald 
van bestaande middelen. Zie balans. 

• Michel: redden we het dan nog met de bestaande middelen als er maar 
een paar honderd euro op de bank overblijven? 
Reactie Gerard: verwacht dat we dat wel redden. We mogen eventueel 
meer rood staan, maar hoop dat niet nodig te hebben. 

• Johan: is het een goed besluit? 
Reactie leden: applaus. Maurice: schouderklopje. 

• Maurice: hoe zit het nu met de rentekosten die op de begroting staan? 
Reactie Gerard: wat in de begroting aan rentekosten staat, is gebaseerd 
op een lening. Nu de renovatie uit bestaande middelen is betaald, moet de 
begroting aangepast worden. De rentekosten en afschrijving gaan omlaag, 
onderhoud gebouw gaat met E 5200,- omhoog. 

• Jacques: staan de klussen ook op de begroting? 
Reactie Gerard: de klussen met betrekking tot de kantine zijn wel begroot: 
E 400,-. Overige klussen niet. 
Reactie Johan: de schade door lekkage van het dak is gemeld bij de 
verzekering. Afhankelijk van de taxatie en uitbetaling van de 
opstalverzekering komt er geld vrij voor opknappen van het gebouw. 

• Maurice: gas/licht/water is minder voor begroot, hoezo? 
Reactie Gerard: tot nu toe betaalden we E 425,- per maand. Er is een 
aantal jaren geen meting geweest, dit jaar wel. We hebben E 1500,-/1700,- 
terug gekregen. Het maandelijkse bedrag is omlaag gegaan naar E 375,-. 
Jacques heeft met Pim bepaalde afspraken gemaakt over de thermostaat, 
waardoor de zaal niet voorverwarmd wordt op bepaalde momenten dat het 
niet nodig is. Dit scheelt in kosten. Door Gerard zijn de stookkosten nader 
geanalyseerd.  

• Elwin: is er gekeken naar andere, goedkopere gasaanbieders? 
Reactie Johan: nee, goede suggestie. Zal in bestuur besproken worden. 

• Frederike: is het gunstig een 3-jarig contract af te sluiten nu de gasprijzen 
gunstig zijn? 
Reactie Johan: weet niet of dat verstandig is. Zal in bestuur besproken 
worden.  

 
Begroting 2009-2010 is goedgekeurd. Gerard past de begroting aan. De actuele 
begroting zal in de volgende Nopspin gepubliceerd worden. 

  
• Jacques: worden de notulen ook in de Nopspin gepubliceerd? 

Reactie Johan: net zoals vorig jaar, zullen deze notulen in de Nopspin 
worden gepubliceerd. 

 
9. Verkiezen Kascommissie 

Jan Crielaard volgend jaar voor tweede keer. 
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Elske heeft het twee jaar gedaan en trekt zich terug. 
Hans stelt zich beschikbaar. 

 
10. Voorstel eigen bijdrage bij niet deelname klussendag, barwacht, schoonmaak 

Johan geeft toelichting aan de hand van het discussiestuk. 
 

• Jacques: slecht idee. Niet hanteerbaar in verband met administratie. Het 
inhuren van mensen in duurder dan E 25,-. Dus hogere boetes of we gaan 
er financieel op achteruit. 

• Maurice: contributie met een bepaald bedrag verhogen. Als je je 
activiteiten doet, krijg je het bedrag aan het eind van het jaar weer terug. 
Dus niet achteraf geld innen, maar vooraf. 

 
Voorstel: 
Leden vanaf 18 jaar krijgen eenmalig een contributieverhoging met E 25,-  
(seizoen 2009-2010). Dit bedrag geldt als een borgstelling. Aan het eind van het 
seizoen wordt dit weer teruggestort, wanneer blijkt dat het lid aan alle benoemde 
activiteiten heeft deelgenomen (2x barwacht, 1x klussendag, 2x schoonmaak met 
team en 1x grote schoonmaak). Als een lid niet aan alle activiteiten heeft 
deelgenomen, wordt het bedrag wat hij/zij terugkrijgt verlaagd. 
 
Stemming: 
13 leden voor, 7 leden tegen, 2 neutraal 
 
Het voorstel is aangenomen. Bestuur garandeert terugkoppeling en 
zorgvuldigheid. Op de volgende ALV zal dit punt weer op de agenda komen en 
geëvalueerd worden. Bestuur stelt stuk op dat gepubliceerd wordt in de volgende 
Nopspin. 
 
Michèle heeft een lijst gemaakt met de activiteiten die gedaan moeten worden 
binnen de club. Binnenkort wordt deze lijst rond gemaild met de vraag welke 
activiteit jij zou willen doen.  
 

11. Verkiezing bestuursleden 
Afscheid van Christiaan Baks. Richard neemt het secretarisschap over. 
Marrie Koffeman voorgedragen als algemeen bestuurslid en aangenomen. 

 
12. Renovatie dak Diggelslag 

Voor de laatkomers geeft Johan nog een korte samenvatting. 
 

13. Rondvraag 
 

• Willem: vanochtend stond de verwarming aan, hoe zit dat? 
Reactie Jacques: de verwarming gaat aan omdat er vroeger 
jeugdwedstrijden waren op zaterdagochtend. Die zijn er niet meer, zal het 
programma aanpassen. 

• Eddie: kunnen de leden bij het poldertoernooi niet het vaste bedrag 
betalen in plaats van dat ze korting krijgen wanneer ze helpen 
opbouwen/afbreken, nu de toernooikosten omhoog gaan? 
Reactie Johan: dat is niet genoeg. En komen leden dan nog wel helpen? 
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Voorstel: leden die deelnemen aan het poldertoernooi betalen volle bedrag 
en helpen bij het toernooi. 

• Eddie: is er gekeken naar het materiaal van het dak? Of zit het verschil in 
de totale kosten in de loonkosten? 
Reactie Johan: materiaal is ongeveer hetzelfde als bij andere aanbieders. 
Verschil zit vooral in loonkosten. 

• Hans: mobiele telefoon in plaats van vaste telefoon om kosten te 
besparen? 
Reactie Johan: dit is reeds in het bestuur besproken. Robin heeft het 
uitgezocht. Johan heeft misschien nog mobiel thuis.  
Opmerking Lukas: bij prepaid moet 1x in de 6 maanden worden 
opgewaardeerd. 

• Frederike: kunnen we het bedrag wat binnenkomt door het niet deelnemen 
aan activiteiten besteden aan een feest voor de actieve vrijwilligers? 
Reactie Johan: dit voorstel zal binnen het bestuur besproken worden. 

• Jacques: bestuur persoonlijk complimenteren met hoe ze moeilijke dingen 
aanpakken, bijvoorbeeld het dak. 

• Pim: complimenten voor financieel beheer, er is een groot bedrag over. 
• Pim: een nieuw lid in de donderdaggroep, Nicolette Berk. 
• Pim: zijn er al opties voor sponsoring?  

Reactie Johan: nog geen ingangen voor hoofdsponsoring. Wel drie borden 
erbij. Wie maakt deze borden? 

• Lukas: wat kost sponsoring? 
Reactie bestuur: dit zal gepubliceerd worden in de volgende Nopspin en op 
de website. 

• Eddie: is teamsponsoring niet mogelijk? 
Reactie Johan: dat sluit een hoofdsponsor uit. Bestuur komt hier nog op 
terug. 

• Gerard: de website van TTVE is vernieuwd door Elwin, Elske en Gerard. 
Leden kunnen zelf ook stukken aanleveren. 

• Richard: bedankt klussers, met name Willem en Jacques. 
• Richard: Nopspin wordt steeds leuker. Bedankt Bert en Michèle. 
• Richard: wie wil foto’s maken en inlijsten voor in de hal? (klussen, 

kampioensteams, etc.) 
Reactie Jacques: ik heb al heel veel foto’s. 
Reactie Elske: mijn opa print graag foto’s. 

• Richard: afgelopen maanden 7 bordjes voor de ‘club van 100’ erbij. Vraag 
mensen en geef het door aan Richard. 

• Johan: op woensdagavond gaat een selectiegroep van de jeugd van start. 
Welke senioren willen incidenteel sparren? Melden bij Johan. 

 
14. Sluiting 
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Aangepaste begroting als gevolg van de dakreparatie  
 
Zoals afgesproken op de laatste ALV, hierbij een aangepaste begroting n.a.v. de 
dakreparatie: 
 

Winst en verliesrekening 2007-2008, 2008-2009 en be groting 2009-2010 
        begroting      realisatie     begroting      realisatie     begroting 
       2007-2008     2007-2008    2008-2009     2008-2009    2009-2010 

     uit    in    uit    in    uit    in    uit    in    uit    in 

rente kosten 190   161   160   136 0 100   

bank kosten 140   97   100   104 50 100 50 

afschrijvingen 985   976   980   962 0 975   

bestuurskosten 140   414   300   675 70 500   

contributie   5600   5518   5500 154 6191   6500 

kosten NTTB 1300   1534   1600   1274 0 1700   

subsidies   560   769   800 0 0     

verhuur zaal   50   125   50 0 53   50 

onderhoud kantine 80   38   50   0 0     

onderhoud gebouw  250   160       763 0 5600   

gas / licht / water 4700   5247   5600   5214 1463 4500   

huisvestingskosten 440   633   630   197 0 300   

kosten Nopspin 320   269   270   167 0 100   

kosten trainingen 1075   1475   1200   1370 0 1350   

materiaal 50   45   50   0 0     

activiteiten & comp. 150   108   120   463 961 100 800 

sponsoring   1900   3212   3200 429 3333   2000 

bonnenactie C1000   30   86   80 0 933   80 

grote clubactie             0 0    100 

ledenwerving       115     0 0     

telefoon 240   232   230   250 0 250   

verzekering 260   275   280   290 0 290   

diversen 100     130     0 0     

toernooien     36       1636 2094 2300 2300 

lief & leed 50   24   10   0 0 100    

kantine omzet   3400   3347   3400 0 4403   4500 

kantine inkoop 1700   1425   1450   1872 0 2000   

Donateurs             173 605    100 

resultaat   480 153   0   4023 0 0 3885 

                      

totaal 12170 12170 13302 13302 13030 13030 20155 20155 20165 20165 

 
De wijzigingen zitten in Rentekosten (van 240 naar 100), Afschrijvingen (1400 naar 975) en 
Onderhoud gebouw (400 naar 5600). Dit heeft als resultaat dat ipv 800 over, we nu 3885 
tekort komen. 
Gezien ons grote overschot op de lopende rekening (5665) is dit mogelijk zonder dat we in dit 
seizoen een extra lening hoeven af te sluiten. Ik heb hierbij gekozen voor een eenmalige 
verwerking van het bedrag van de dakreparatie in plaats van afschrijving over meerdere jaren. 
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Teamindeling voorjaarscompetitie 2010 
  
 
Emmeloord 1  
2e divisie Oost VR 20:00  
  
2254265 J. Lieftink   (senior) 
2657489 R.J.M. Stolwijk  (senior) 
3107607 H. Vlig   (senior) 
3312278 R. Lieftink  (senior) 
 
 

Emmeloord 2  
3e klasse VR 20:00  
 
2658566 M. Arnoldy  (senior) 
2758269 M. van der Lei (senior) 
2856287 M. Schwarte  (senior) 
3838062 L. Koffeman  (senior) 
 
 

Emmeloord 3  
5e klasse DO 19:45  
 
0782589 W. Paulusma  (senior) 
2478770 D. Koolhof  (senior) 
2730847 F. van der Kamp (senior) 
3155066 J. Kuijper   (senior) 
3707708 T. de Olde  (junior) 
 
 

Emmeloord 4  
5e klasse DO 19:45  
 
1599866 G.J. Hameetman (senior) 
2610128 J. Spaa   (senior) 
3623873 E.I. Spaa   (senior) 
3838088 E. van den Berg  (senior) 
3908207 S. Almekhal  (senior) 
 
 

Emmeloord 5  
6e klasse VR 20:00  
 
3406271 E.J. Hop   (senior) 
3623881 J. van de Veer  (senior) 
3865857 E. van der Meer  (senior) 
3910822 F.I. Spaa   (senior) 
------- N. Dhahriy   (senior) 
------- C. Mul    (senior) 

 
Emmeloord 1 Jeugd  
5e klasse ZA 9:30  
 
------- Larissa Dam   (junior) 
------- Jolina Stoffer   (junior) 
------- Maartje Bokkers  (junior) 
------- Simone Lieftink (junior) 
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    Hallo, wie ben ik? 

Wel beste leden van ttv. Emmeloord,dat zal ik via nopspin aan jullie uitleggen. 

Om te beginnen woon ik in Apeldoorn, maar ben, nu ik vutter ben, zeven maanden in 
Lemmer. 

Voor die tijd,in mijn werkzame leven, ging ik de weekenden naar Friesland, waar ik 
net zoals Eddie van de Berg, graag mag snoekbaarzen,en dat gaat redelijk goed. 

Maar hoe komt een modale ping-ponger nu in Emmeloord terecht? 

Wel, de vader van Hans Vlig heeft bij ons op het caravan park, veel werkzaamheden, 
en je raadt het al, ook bij ons. 

Hij vertelde dat zijn zoon iets deed met een klein rond balletje, golf zeg ik , nee ping 
pongen hetgeen natuurlijk onmiddellijk mijn aandacht had, aangezien ik zelf in 
Apeldoorn bij De Brug derde klas speel,met een redelijk percentage {opschepper, 
maar het is zo} 

Natuurlijk weet ik al lang dat Hans niet ping pongt, maar net als zoveel andere leden 
tafeltennist. 

Dus contact opgenomen {Hans woont immers ook in Lemmer} dat ging gelijk goed, 
en ben uitgenodigd om op zaterdagmiddag te komen. 

Wel, ik moet zeggen dat ik daar werkelijk gastvrij en vriendelijk door iedereen ben 
ontvangen,.voelde dat ik er bij hoorde. 

Wat ik even niet door had na vijf keer, dat er natuurlijk ook betaald moest worden, en 
gelukkig was daar de nu afgetreden penningmeeste Pim. 

Natuurlijk heb ik direct voor een half jaar betaald zo hoort het ook. 

Nu kom ik alweer, ik geloof voor het derde jaar op zaterdagmiddag, heb mijn bijdrage 
aan de sponsor loop gegeven, en vindt het fijn bij jullie. 

Hoop het nog lang vol te houden ,maar ben niet zo piep meer hoor {.Vraag Hans 
maar} 

Ik weet niet of de redactie dit plaatst in de nopspin, hoop het wel, hoef dan niet veel 
meer uit te leggen. 

In iedere geval allemaal een goed en sportief seizoen, misschien spreken we elkaar 
op zaterdag. 

Gert Sprenger 
Caravanpark Lemmer 
Brekken weg 10 
8531 P M 
gert.sprenger@gmail.com 
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Oliebollenfeest 

 
Op 30 december organiseren we weer een leuke activiteit. Dit jaar geen 
handicaptoernooi, maar een combinatie van tafeltennis en poker. Hoe het precies in 
zijn werk gaat, blijft nog een verrassing. Maar dat het leuk wordt, is zeker! De 
gebruikelijke oliebollen en appelflappen zijn natuurlijk weer in overvloed aanwezig. 
 
Datum: 30 december 
Tijd: 20:00 – 22:30 
Verplicht: iets om je pokerface mee te bedekken 
Kosten: E 3,00 
 
Geef je op door voor 23 december een mail te sturen naar Michèle 
(michelevdlei@hotmail.com) of door je in te schrijven op de lijst in de zaal. Geef aan 

of je van tevoren pokeruitleg via de mail wilt ontvangen. 
 
Aanbeveling 
 
1.   Bob, mijn assistent buitendienst, is altijd bezig  

2.   hard werkend aan zijn bureau. Hij werkt zelfstandig, zonder  

3.   tijd te verspillen door gepraat met collega's. Bob heeft nooit  

4.   een probleem om een collega te helpen, en heeft altijd  

5.   zijn werk op tijd af. Hij neemt vaak extreme  

6.   verantwoordelijkheid wat betreft tijdslimieten, en werkt door in zijn  

7.   koffiepauzes. Bob is een talentvolle individualist, die absoluut geen  

8.   probleem niet op kan lossen, en mij opvalt als iemand die alle  

9.   kennis heeft van wat hij moet doen. Ik geloof stellig dat wij zonder Bob  

10.  en zijn knowhow nooit zo'n optimale afdeling zouden kunnen hebben en nu dan ook  

11.  een stuk beter af zijn. Mijn eindoordeel is dan ook dat Bob's  

12.  promotie er toe leidt dat ons bedrijf eindelijk winst boekt en de kans op verliezen in de  

13.  toekomst per direct de nek om gedraaid wordt.  

P.S.: Die idioot stond over mijn schouder mee te kijken terwijl ik deze mail tikte die ik 
u eerder deze dag stuurde. 
 

Gaarne de mail te herlezen met alleen de oneven genummerde regels. 
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