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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 

Zaal Van Diggelenstraat 11 
 

06 41569170 

Postadres de Blocq van Kuffelerlaan 4 
8302 BK Emmeloord 

 

0527-697434 

Mailadres bestuur@ttvemmeloord.nl  
Bestuur Voorzitter: Johan Lieftink 

Secretaris: Richard Stolwijk 
Penningmeester: Gerard Hameetman 
Alg. bestuurslid: Michèle van der Lei 
Alg. bestuurslid: Frederike Spaa 

0527-617747 
0527-697434 
0527-616224 
06-45200230 
0527-614759 
 

P.R. Richard Stolwijk 0527-697434 
 

Wedstrijdsecretaris 
Plaatsvervangend  

Freek van de Kamp 
Michèle van der Lei 

06-45410911 
06-45200230 

Barzaken Gerard Hameetman 
Robin Lieftink 

0527-616224 
0527-617747 

Technische commissie Richard Stolwijk 
Robin Lieftink 
Jacques Spaa 
Eddie van den Berg 
Johan Lieftink 

0527-697434 
0527-617747 
0527-614759 
0527-615733 
0527-617747 
 

Beheercommissie Willem Paulusma 
Michel Schwarte 
Jacques Spaa 

0527-698189 
0527-619538 
0527-614759 
 

Toernooicommissie Gerard Hameetman 
Johan Lieftink 

0527-616224 
0527-617747 

Activiteitencommissie Elske van der Meer-Spaa 
Elwin van der Meer 
Gilbert Eilander 

0527-795118 
0527-795118 
0527-610735 

Schoonmaakcoördinator  Eddie van den Berg 
ervandenberg@tele2.nl 

0527-615733  
06-53680418 

Websitecommissie Gerard Hameetman 
Elske van der Meer-Spaa 
Elwin van der Meer 

0527-616224 
0527-795118 
0527-795118 

Nopspincommissie Bert Mooij  
(ajmooij@hotmail.com) 
 
 

0527-611551 
 
 

Lief- en leedcommissie Frederike Spaa 
Michèle van der Lei 

0527-614759 
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 redactie 
 
Dit keer is de Nopspin weer samengesteld door Bert,  
We zijn nog steeds op zoek naar een opvolgster/volger voor Michèle. 
Wie heeft er tijd en interesse? 
 
ps. graag de kopij voor de volgende Nopspin inleveren voor eind Maart. 

 
 
 
Verjaardagen 
 
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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Van de voorzitter 
 
Tot nu toe hebben we te maken met een zachte winter, dat is ook voor onze 
penningmeester een prima gegeven (wellicht lagere stookkosten dan de voorgaande 
jaren). De kachel baart het bestuur nog wel enige kopzorgen. In dit kader wordt ook 
nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de ketel te vervangen.  
Een belangrijke activiteit waaraan wordt gewerkt is het beleidsplan. Het bestuur is 
voornemens om in april / mei een beleidsplan aan de vereniging te presenteren. Een 
belangrijk onderdeel van het totale beleidsplan (Technisch beleidsplan) wordt door 
de technische commissie samengesteld. 
In het beleidsplan worden alle relevante activiteiten beschreven die nodig zijn om de 
geformuleerde beleidsdoelstellingen te realiseren. In feite een routeplanner voor de 
vereniging, waarbij tevens ingevuld is welke consequenties/nieuwe uitdagingen het 
beleidsplan met zich mee brengt. Indien jij nog bepaalde informatie/suggesties m.b.t. 
het beleidsplan met ons wilt delen, dan kun je dit mailen naar  
   
   bestuur@ttvemmeloord.nl. 
 
Streefdatum bijzondere ledenvergadering (onderwerp beleidsplan) is vrijdag 9 mei! 
Hoewel de winter nog een beetje op zich laat wachten gaat op korte termijn de 
competitie weer van start. Dit jaar weer een vaste barwacht op de competitieavonden 
(de barwacht van een thuisspelend team werd toch als te belastend ervaren).  Als je 
staat ingeroosterd voor de barwacht dan er voor zorg dragen dat je op tijd in de zaal 
bent! 
Rest mij iedereen een sportieve en succesvolle competitie te wensen. 
Groet, 
 
Johan Lieftink. 
 



    

 
   

5 

 

Barwachtlijst Voorjaar 2014 
  

datum thuis uit Barwacht Telefoonnr. 

Vrijdag 31 januari 2014 1,2,3,4   Rutger ter Haar 0527-697778 

Vrijdag 7 maart 2014 1,2,3,4   Maurice Arnoldy 0527-698324 

Vrijdag 14 maart 2014 1,2,3,4   Douwe Koolhof 0527-614976 

Vrijdag 28 maart 2014 1,2,3,4   Robin Lieftink 0527-617747 

Vrijdag 4 april 2014 1,2,3,4   Lukas Koffeman 06-30378647 

          

Zaterdag 1 februari 2014 J1, 2, 3   Eddie van den Berg 0527-615733 

Zaterdag 15 februari 2014 J1, 2, 3   Freek van der Kamp 06-45410911 

Zaterdag 15 maart 2014 J1, 2   Jos Kuijper 0527-698008 

Zaterdag 29 maart 2014 J1, 2, 3   Gilbert Eilander 0527-610735 

Zaterdag 12 april 2014 J1, 2, 3   Michele van der Lei 06-45200230 

     
De barwacht moet op de volgende tijd aanwezig zijn in de zaal: 
Vrijdag: 19.20 uur 
Zaterdag Jeugd: 09.00 uur 
     
Een sleutel van de zaal kan je lenen bij bestuursleden en trainers. (zie nopspin) 
Uitleg over de barwacht vind je in het barboek. Dit hangt aan de zijkant van het 
keukenblok. 
Kan je niet op de aangegeven datum? … Ruil dan op tijd met iemand anders op de lijst. 
Als je een barwacht ruilt moet je dit aanpassen op de lijst in de wedstrijdmap in de zaal.  

 



    

 
   

6 

  
 

  



    

 
   

7 

  
Aquamar Disinfection Products nieuwe sponsor team 2 
Onlangs plaatste ik na een goede overwinning met ons team een berichtje op 
Facebook, waarin ik vermelde dat team 2 op zoek was naar een sponsor. Ik kreeg 
een paar reacties, waaronder die van mijn directrice om eens bij Aquamar 
Disinfection Products ( bedrijf waar ik werkzaam ben ) te informeren.  
Dit heb ik gedaan, en heb ze de verplichtingen van sponsorschap laten zien. Hier 
kreeg ik de positieve opdracht van mijn directeuren om het in orde te maken met het 
bestuur van de tafeltennisclub en een tenue te regelen voor de spelers. 
 
Wie / wat is Aquamar 
Het bestuur vroeg mij om kort uit te leggen wat Aquamar is en doet. Wel, daar kan ik 
ons club blad wel over vol schrijven, maar doe ik niet :)  
Aquamar is een bedrijf dat op milieuvriendelijke manier micro organismen afdood in 
water, lucht, voedsel en oppervlakken. 
Dit kunnen we doen op verschillende manieren. In 1994 zijn we gestart met UV-C 
licht desinfectie puur gericht op legionella bestrijding, en na een aantal jaar ook door 
middel van een desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide. Dit 
desinfectiemiddel staat in de markt als productnaam Freebac-Clearoxyl.  
 
Desinfectiemiddel Freebac-Clearoxyl 
Naast de legionella tak, zijn we steeds meer bezig met het vermarkten van ons 
unieke  desinfectiemiddel Freebac-Clearoxyl wat door Aquamar zelf is ontwikkeld en 
wordt geproduceerd. Freebac-Clearoxyl wordt al in veel voedselverwerkende 
bedrijven wereldwijd toegepast. Denk aan vlees, vis en groente verwerkers. De 
voedselverwerkende bedrijven moeten ervoor zorgen dat het bacteriegehalte laag is. 
dit kan door middel van een desinfectie stap. Het grote voordeel van Freebac-
Clearoxyl ten opzichte van andere middelen is dat het in aanraking mag komen met 
voedsel en het niet hoeft worden nagespoeld.  
Wie hier meer over wil weten, kan ook terecht op onze uitgebreide website 
www.aquamar.nl en www.freebac.nl. Daarnaast zijn we altijd in voor nieuwe 
problemen met bacteriën of andere microscopisch kleine beestjes. Die problemen 
zijn er om op te lossen en daar zijn wij goed in. 
 
Mijn inbreng bij Aquamar: 
Bij Aquamar heb ik de functie van Sales Manager. Dit betekend dat ik  
verantwoordelijk ben voor de verkoop van o.a. UV-C desinfectie apparatuur, 
filtermateriaal, en een desinfectiemiddel. 
Ook ben ik verantwoordelijk voor het aanbieden van oplossingen voor 
Legionellaproblemen bij gebouwen waar legionella is geconstateerd. Hiervoor bieden 
we een compleet beheers pakket aan. 
Hierbij moet je denken aan legionella-monstername - Risico-analsyse - Beheersplan 
- Beheers apparatuur - Bestrijding bij constateren van legionella in het drinkwater.   
 
Onze klanten zijn Schepen, sportaccommodaties, zorginstellingen, kantoorpanden 
en zwembaden. 
 
Zoals jullie wel zien een veelzijdige baan. Ik werk er dan ook met plezier. 
 
Sportieve groet, 
Lukas Koffeman 
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AGENDA-----AGENDA-----AGENDA-----AGENDA------AGENDA. 
- Woensdag 5 februari:  Bestuursvergadering / Beleid. 

- Begin februari:   T.C.-vergadering / Beleid. 

- 26 februari:    Bestuursvergadering / Beleid. 

- Ma 10/17/24/31 maart:  Scholierensport. 

- Zaterdag 29 maart:   Bestuursvergadering / Beleid. 

- Vrijdag 9 mei:   Buitengewone A.L.V. 

- Zaterdag 17 mei:   Klussendag. 

 
Toelichting: 
 
Het Bestuur is voornemens om bovenstaande agenda in het vervolg in de NOPSPIN 
te publiceren, zodat alle Leden  kennis nemen van bepaalde activiteiten/ 
verplichtingen/etc. Deze agenda zal ook op onze website te zien zijn. 
In ieder geval komen daar nog tenminste 3 data bij ( voor de zomervakantie: 
 

1. Klussendag  ( = verplicht!!) ;  de beheer commissie prikt nog  een datum !! 

2. Clubkampioenschappen. 

3. Extra-activiteit einde jaar. 

Mochten de leden nog speciale c.q. belangrijke data hebben, mail ze door naar  mij, 
zodat ik ze in kan voegen! 
 
Namens het Bestuur, 
 
Richard 
 

 
Woordspelingen  
  
Wat doen week dieren in het weekend? 
 
Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij werd door de vingers gezien. 
 
Bestaan er wegwerp boemerangs? 
 
Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder. 
 
Roken: het blijft een teer onderwerp. 
 
Beroeps keuze advies: wordt bokser meer kans op slagen. 
 
Cursus Rietdekken is afgelast: Riet is ziek 
 
De gynaecoloog gaf aan zijn hoogzwangere patiënte een volledige persvrijheid. 
 
 
Gert Sprenger 
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Graag jullie aandacht voor de Poiesz jeugdsponsoractie! 
 
Van maandag 3 februari tot en met zaterdag 29 maart doet ttv Emmeloord mee met 
de jeugdsponsoractie van de Poiesz supermarkten. Dit betekent dat onze club met 
jullie steun (of steun van jullie ouders, buren en of bekenden) sponsorinkomsten kan 
verdienen. 
Hoe werkt het , wat kunnen/moeten wij doen?  
 

In het kort 
Iedereen kan met een speciaal pasje boodschappen doen bij de Poiesz. Het maakt 
niet uit in welke Poiesz winkel je de boodschappen doet, de “sponsorpunten” worden 
dagelijks bijgeschreven op de scorelijst in de winkel (en digitaal: www.poiesz-
supermarkten.nl/jeugdsponsoractie). 
Hoe meer mensen met “onze passen” boodschappen doen, hoe meer punten wij 
verdienen. 
De pasjes (met een code van onze vereniging) liggen in de kantine van ons 
clubgebouw “de diggelslag”.  
Nu is het de bedoeling dat wij er voor zorgdragen dat zoveel mogelijk mensen met 
onze pasjes boodschappen gaan doen. In totaal zijn er 500 pasjes aan ttv 
Emmeloord toegedeeld. Dus zorg dat jij in het bezit komt van een “ttv Emmeloord 
pasje” en benader ook je buurman, collega etc. om met “ons pasje” bij de Poiesz 
boodschappen te gaan doen (je kunt bijvoorbeeld meerdere pasjes uitdelen). 
 
Wat is het voordeel voor de persoon die boodschappen gaat doen? 
Het Poiesz jeugdsponsorpasje geeft recht op behoorlijke kortingen  
in de periode van de jeugdsponsoractie. Deze aanbiedingen vind je in de winkel, 
maar je kunt ook kijken op de website (http://www.poiesz-supermarkten.nl/) of 
faceboek https://www.facebook.com/poieszsupermarkten 
 
Wat kunnen/moeten wij nog meer doen? 
Als tegenprestatie gaan wij op zaterdag 8 maart van 10:00 uur tot 15:00 uur met een 
“marktkraam” voor de Poiesz producten aanprijzen (en er voor zorgen dat klanten 
met onze pasjes gaan winkelen/betalen).  
We mogen de winkel met tafeltennisaccessoires aankleden/versieren. Een mooie 
kans om onze vereniging ook nog onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling 
dat we met twee senioren en twee jeugdleden op zaterdag 8 maart aanwezig zijn. 
Het lijkt mij een goed idee dat we “een aantal groepen maken” (dan kan iedereen 
een uurtje zijn/haar bijdrage leveren!). 
 
Tot slot: 
De jeugdsponsoravond wordt afgesloten met het Jeugd sponsor gala op vrijdag 11 
april 2014 te Leeuwarden. Hiervoor zijn maximaal 8 kaarten beschikbaar (voor 2 
senioren en 6 jeugdspelers). 
 
Kortom, als iedereen een steentje bijdraagt kunnen we wellicht een mooi 
sponsorbedrag ontvangen! 
 
Groet, 
De sponsorcommissie. 
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Schoonmaken per team  
 
> Dit gebeurt 1 x per 4 weken op een vastgestelde 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 toileten 
schoon gemaakt. Dit kan op maandag of dinsdagavond gedaan worden, de zaal is 
dan open im verbant met training.   
 
Het neemt hooguit 20 minuten in beslag en de toiletten zullen veel frisser ruiken want 
een keer  per maand is echt te weinig. 
Op het prikbord kun je lezen wat de toilet schoonmaak inhoud.  
 
> Ik geef aan welk teamlid per week aan de beurt is en men kan onderling ruilen.  
  
Kantine  
 
> De barwacht maakt tijdens zijn/haar dienst bar, keukenblok, apparatuur en tafels 
schoon.  Indien nodig op het eind van de avond/ochtend de vloer dweilen.   
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 voorjaar 2014 
  
Voor    : Competitie spelende leden en recreanten. 
Betreft : Schoonmaak zaal-kantine-kleedruimtes-douches- toiletten en de hal + 
diverse ruimtes.  
 
Periode : voorjaar 2014  
 
Beste Competitie spelers en recreanten  
Opnieuw een indeling met betrekking tot het schoonhouden van het gebouw.  
We gaan op dezelfde voet door zoals het afgelopen jaar.  
Het af-mailen cq. afbellen is door ieder team op accurate wijze geschied. 
 
Mailadres is:  ervandenberg@tele2.nl  
telnr.   0527615733  
 
Onder het gebouw 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: dweilen [indien nodig] - 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 schoonmaakboiler en voorraadkast niet.  
 
Algemeen: deuren afnemen en met ragebol of plumeau langs de randen van de 
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 hebben 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. 
daarom wil ik ook de schoonmaakteams voortaan hetzelfde houden. 
 
AANVOERDERS DENK ER AAN 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 
SCHOONMAAK SPULLEN WEER NETJES OP Z,N PLEK TERUG GEZET 
WORDEN IN DE KAST. DE GROTE BLAUWE STOFFER BUITEN AFBORSTELEN 
EN WEER SCHOON TERUG HANGEN. 
 
OP ÈÈN KEER NA MOEST IK DE KAST ELKE KEER WEER OPRUIMEN ,ZOU 
NIET NODIG MOETEN ZIJN. DUS NIET ERIN SMIJTEN MAAR OP DE PLEK 
WAAR HET HOORT. 
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Schoonmaakteam 1    Jacques [aanv.], Nabil , Patryk Kruczkowski  , Willem , Gerard 
 
Toiletten  
week  9 Jacques 
week 10 Willem 
week 11 Nabil  +  teamschoonmaak 
week 12 Patryk Kruczkowski 
 
Schoonmaakteam 2      Jan [ aanv.]   , Eddie , Jos , Freek . 
 
Toiletten 
week 13  Jan 
week 14  Eddie 
week 15  Jos    +  teamschoonmaak 
week 16  Freek 
 
Schoonmaakteam 3      Maurice [aanv.],Peter, Michèle , Michel ,Lukas 
 
Toiletten  
week 17  Peter  
week 18  Michèle 
week 19  Michel   +  teamschoonmaak 
week 20  Lukas 
 
Schoonmaakteam 4     Popke [aanv.] , Robin , Johan , Richard ,Douwe . 
 
Toiletten 
week 21  Popke 
week 22  Robin 
week 23  Johan    +  teamschoonmaak 
week 24  Richard 
 
Schoonmaakteam 5     Erik van Es [aanv.]  ,  Hans , Feras , Gilbert, Gert Sprenger 
 
Toiletten 
week 25  Erik van Es 
week 26  Hans 
week 27  Feras     +  teamschoonmaak 
week 28  Gilbert  
 
Schoonmaakteam 6    Pim aanv.  +   donderdagmiddaggroep 
 
Toiletten 
week 29  Pim 
week 30  Bert 
week 31  Rutger      +  teamschoonmaak 
week 32  ? 
 
Pim wil jij de personen regelen voor de wekelijkse toiletschoonmaak.  
 
Teamschoonmaak gebeurt nu non-stop elke vier weken , dus volstaat 1x grote 
schoonmaak per jaar. 
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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  
email:    ervandenberg@tele2.nl  
telnr.     0526715733 / 0653680418  
 
Tot slot wil ik een ieder bedanken voor de inzet.  
Het clubgebouw ziet er wekelijks netjes uit. 
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Aanmelden lidmaatschap 

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

Tarieven per februari 2013 Junior t/m 17 jaar Senior 

Geen training  € 30,00 Per kwartaal 

Met training € 26,00 € 40,00 

Geen training  € 59,00 Per half jaar 

Met training € 51,00 € 79,00 

Geen training  € 116,00 Per jaar 

Met training € 100,00 € 156,00 

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

n.v.t. € 50,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 
Alleen met toestemming bestuur 

€ 55,00 € 55,00 

 
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 van der Lei (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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