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Van de redactie
Beste tafeltennisvrienden, de kop is eraf in 2016, de competitie is alweer in volle gang, de
carnavalssteek ligt alweer in de mottenballen en de winter lijkt ook alweer voorbij. De hoogste tijd om
weer een blaadje in elkaar te draaien ondanks dat we een dagje extra voor de boeg hebben aan het
eind van de maand!
Sportief gezien is het ook hoog tijd om noeste trainingsarbeid te gaan leveren. Doelstelling voor de
competitie is voor beide teams handhaving in de hogere klasse. En handhaving = bloemen, is ons
beloofd. Dit zal nog een zware dobbel worden, maar zoals een oude uitspraak (al 108 jaar) luidt:
Meedoen is belangrijker dan winnen. Een Olympisch uitspraak in een Olympisch jaar. Verderop in dit
blad zullen we onthullen waar de oorsprong van deze gedachte ligt.
Tot slot is het ook weer hoog tijd om ontspannend activiteitje voor jong en oud te organiseren.
Binnenkort willen we weer eens gaan kegelen, dat is bowlen maar dan met andere ballen. Wederom
andere ballen, en dat is mooi in lijn met de ballenwissel in 2016 bij officiële wedstrijden.

Voor nu veel leesplezier,
Namens de redactie, J en W

Van de voorzitter
Carnaval is weer achter de rug. En we zijn met tafeltennis weer van start met een nieuwe
competitie. Een moeilijke competitie voor allemaal, een klasse hoger dan vorig jaar,
met nieuwe, lastige tegenstanders. Het eerste met alle uitwedstrijden richting Eindhoven
(waar ze dus ook echt wel kunnen tafeltennissen) en het tweede meer in onze eigen regio.
Dit wordt kwa competitie een lastig seizoen, en dat wisten we al voordat we eraan begonnen.
Dit is ook het jaar na het vieren van ons 50-jarig bestaan.
Dit jaar kunnen we ons 51-jarig bestaan dus vieren. Maar niet zo uitgebreid als ons 50-jarig
bestaan; daarvoor hebben we niet genoeg meer in kas. Na een aantal jaar waarin we “op de pof” hebben kunnen
begroten, omdat ons verenigingsbezit onverantwoord groot was, gaat dit binnenkort niet meer. We hebben een
minimum van 1 á 2 keer onze jaaromzet als ons verenigingsbezit gesteld, om op elk moment van het jaar
rekeningen te kunnen betalen en tegenvallers op te kunnen vangen. En bij die ondergrens komen we in de buurt.
Wat we hieraan gaan doen, hoe we ervoor gaan zorgen dat we niet onder die ondergrens door gaan en welke
keuzes we hierin moeten maken, daarover zullen we het de komende ALV gaan hebben. We zullen zowel in de
inkomsten (contributie bijvoorbeeld) als aan de uitgavenkant (is het nog wel verantwoord om veel geld aan een
erg kleine jeugdgroep uit te geven?) de nodige discussies hebben. En de uitkomst van deze discussies zullen we
in de uitvoering van het beleid komend jaar mee gaan nemen. We gaan het dit jaar in de ALV dus niet over
punten en komma’s hebben, maar moeten een aantal beslissingen nemen die voor ons alemaal gevolgen zullen
hebben. Het moge voor zich spreken dat we op deze ALV jullie input dan ook zeer op prijs stellen. We zien
iedereen dan ook graag verschijnen op maandag de 22e februari om 19.30 in de Vink. En eerlijk gezegd hoop
ik dat de vergaderzaal die we geboekt hebben te klein zal blijken te zijn.
Als ik ALV zeg, dan moet ik altijd denken aan 1 van onze leden die juist bij die gelegenheid zijn mening niet onder
stoelen of banken stak. Die ons altijd wist te verrassen met zijn vaak constructieve kritiek en nieuwe ideeën. Wil
van der Hofstad zal er dit jaar echter niet bij zijn, hij is begin deze maand overleden. We zijn, als bestuur, zeer
geschrokken van dit plotselinge overlijden en wensen zijn gezin en dierbaren veel sterkte toe de komende tijd.
We zullen, in nagedachtenis aan Wil, een keer extra over onze problemen, uitdagingen, ideeën en besluiten
proberen na te denken, vanuit een ander standpunt.
Rest me iedereen veel leesplezier bij dit klubblad toe te wensen.
Albert.

Van de penningmeester
Zoals door de voorzitter al is aangegeven moeten we als
vereniging beslissingen gaan nemen om een passende
begroting te houden. Als penningmeester luid ik nog niet de
noodklok, maar wil ik alle leden wel bewustmaken hoe we er
voor staan.
Namens het bestuur kan ik zeggen dat we tot een duidelijk
plan kunnen komen, waarover wij jullie allemaal tijdens de
ALV willen informeren.
Ik hoop iedereen daarom ook van harte te mogen
verwelkomen maandag de 22e februari om 19.30 in de
Vink.

Datum
14-nov
21-nov
28-nov
extra trekking
5-dec
12-dec
19-dec
26-dec
extra trekking
2-jan
9-jan
16-jan
23-jan
30-jan
6-feb
13-feb

Nummer Winnaar
28
24
2
23
13
26
9
45
13
27
23
15
4
4
18
27

Jan Hermes
Richard vd Meulenhof
Jo Kuijs
Rein vd Greef
Johnny en Willem
Bianca van Heuven, v. Staereling Berkelmans
Ton Deelen
TTVS
Johnny en Willem
TTVS
Riny Kivits
Ad van Duijnhoven
Gijs van Liempd
Gijs van Liempd
Jan Sprang
TTVS

CONTACT:
Heeft u vragen, suggesties, mededelingen of kopij? Schroom niet om te mailen naar:
redactie@ttvs.nl .

Vergeet niet om eens een bezoekje aan onze site te doen: www.ttvs.nl
Wilt u ouderwets bellen of een persoonlijk gesprek: bel dinsdags naar De Vink of komt gewoon
eens langs! De Vink is te bereiken op 073-5493871 of devinkschijndel@home.nl

IN MEMORIAM

Wij wensen Ans, de kinderen, familie en vrienden de komende tijd heel veel sterkte
met dit grote verlies. Wil zal gemist worden bij de club!

Agenda

Agenda

Verjaardagen

Evenementen:

Januari

12 Februari 2e competitieronde (thuis)
22 Februari- 19.30 in De Vink
26/27 Februari 3e competitieronde (uit)

2 Ruud Verkuilen
8 Rien van den Broek
13 Mart Berkelmans
18 Albert van Dijk
28 Katja van der Aa
Februari
2e Eef van Osch
9e Richard van de Meulenhof

4 Maart 4e competitieronde (uit)
5 Maart Kegelen ovb
(zie elders in het clubblad
11 Maart 5e competitieronde (thuis)
19 Maart Kegelen ovb
(zie elders in het clubblad)
25 Maart 6e competitieronde (thuis)0

TAFELTENNIS: DE TECHNIEK

Zoals eerder vermeld is noeste
trainingsarbeid nodig voor onze
competitie teams. Naast een flitsende
aanval is een goede verdediging uiterst
belangrijk. Vandaag in iets meer hier
over.
Deel 2
Backspin
Dit is gewoonlijk een defensieve slag. Je
beweegt je arm naar voren als je de bal
raakt, maar houdt tegelijkertijd je batje
enigszins naar achteren gedraaid. (open
batje). Zo haal je de snelheid uit de bal.
Het grootste risico is dat de bal te veel
wordt afgeremd en in het net belandt.

KEGELEN!
Het is weer even geleden, dus we vinden het
wederom tijd om een nevenactiviteit te
organiseren.
Iets voor jong en oud, en voor alle niveaus.
Natuurlijk moet er ook plaats zijn voor een
drankje. Daarom is de keuze gevallen om weer
eens “net als vroeger” te gaan kegelen in De
Vresselsehut!
Ik wil twee data voorstellen, en de datum
waarop de meeste deelnemers kunnen zal het
evenement plaatsvinden.
Zaterdag 5 maart vanaf 19.30u of
Vrijdag 18 maart vanaf 20.00u
De club zal de baanhuur voor haar rekening
nemen, drankjes zijn voor eigen rekening.

Graag aanmelden voor 29 februari via
johnny.vanesch@onsbrabantnet.nl
Laat even weten of je partner meekomt, en
welke datum je/jullie voorkeur heeft.
Ik zal zsm aan de deelnemers bevestigen
wanneer de definitieve datum is.

Er was eens......
….Sneeuwwitje besteld aan de bar een drankje voor de 7 dwergen: “graag 7
sneeuwwitjes”
….Carnaval: Een jongeman verkleed als Shrek zegt tegen een vriend: “Iedereen zegt
dat ik zonder masker nog lelijker ben”. Antwoordt vriend: “ach joh, shrek het je niet
aan”.
….Een jongeman wou graag wat meer van de wereld zien. Dolgelukkig was hij toen hij
van de goede fee een wens mocht doen. “Ik wil graag wat meer van de wereld zien” zei
hij tegen de fee. Groot was zijn teleurstelling toen ze Google Earth installeerde op zijn
laptop.
….Er was eens een boze tovenaar die absoluut niet gelovig was.
Zo deed hij alles wat God verboden heeft en al helemaal
niet wat Alla-din
….Komt u hier Fakir?
Nee af en toe.
….Pinoccio: He’s sexy .... and he NOSE it

Meedoen is belangrijker dan winnen…

Pierre de Frédy, baron van Coubertin (beter bekend als Pierre (Baron) de Coubertin) (Parijs, 1 januari
1863 - Genève, 2 september 1937) was een Frans historicus en pedagoog die beschikte over het
sociale netwerk om de inspiratie van de kleinschalige ‘Wenlock Olympian Society Annual Games’ te
vertalen naar de moderne Olympische Spelen.

Hij was ook de tweede voorzitter en secretaris-generaal van het Internationaal Olympisch Comité. Een
uitspraak die vaak geassocieerd wordt met Pierre de Coubertin is "Deelnemen is belangrijker dan
winnen". Dit is echter geen uitspraak van hem. Wel heeft hij in 1908 een uitspraak van de bisschop
van Pennsylvania overgenomen.
‘Het belangrijke in het leven is niet de triomf, maar de strijd, het essentiële is niet om te hebben
gewonnen maar om goed te hebben gestreden.’

Deelnemen is belangrijker dan winnen is naar alle waarschijnlijkheid
een gepopulariseerde samenvatting van het oorspronkelijke citaat
van Baron de Coubertin. Op zijn aandringen werden ook
kunstwedstrijden opgenomen in het programma van de
Olympische Zomerspelen van 1912. Coubertin won zelf onder
het pseudoniem Georges Hohrod en M. Eschbach een gouden
medaille op de Olympische Spelen van 1912 bij het onderdeel
literatuur. Deze wedstrijd stond tot en met de Spelen van 1948
op het programma.

Verslag Clubkampioenschappen 2015
Op zaterdag 12 december konden wij ons weer opmaken voor het jaarlijkse
tafeltennisfestijn in Schijndel, namelijk de befaamde clubkampioenschappen. Nu
beginnen bij het zien van deze naam bij menig speler de handen al te jeuken en duurt
het niet lang voor weer nieuw materiaal is aangeschaft om de kansen op succes te
verhogen. Ook andere trucjes worden niet geschroomd, zoals het kiezen van de
underdog positie (het zogenaamde puppy syndroom), of het stiekem toestoppen van
lange glazen. Tijd om eens te zien hoe dit alles heeft uitgepakt.
Er werd gespeeld in een poule van 9, met bovenin het schema Maarten en Frank en eindigend met
Jeroen.
Maarten mocht de eerste ronde uitrusten,
maar Albert moest gelijk vol aan de bak tegen Adrie,
die pas bij 11-9 in de vijfde zich gewonnen moest geven.
Opvallend was ook de wedstrijd van Frank tegen Jeroen,
waar deze laatste toch mooi een setje wist te pakken.
Helaas voor hem bleef het daarbij.
Ook Mart was goed op dreef, en wist Frank én Johnny
beiden een setje af te snoepen. Ook Maarten wist hij
het lastiger te maken dan verwacht.

In de derde ronde wist Richard met veel moeite in vijf sets te winnen van Johnny, en in de volgende
ronde ook in vijf sets van Willem, die beiden toch een team hoger staan. Mooie prestatie dus.
Albert kon tegen Willem goed meekomen, maar moest
zich toch in vijf sets gewonnen geven. Tegen Johnny
ging dat beter, die wedstrijd won hij duidelijk. Opvallend
was ook de wedstrijd van Maarten tegen Willem, die
Maarten na een 2-0 voorsprong weer op gelijke hoogte
zag komen. De vijfde set wist Maarten met 11-7 binnen
te slepen, waardoor het kampioenschap nog steeds
bereikbaar was.
Ook Adrie was in vier sets te sterk voor
Willem, die een teleurstellend toernooi
beleefde.

Richard deed aanvankelijk goede zaken
met 5 winstpartijen, maar tegen Frank en
Maarten moest hij het toch duidelijk
afleggen. Zijn laatste wedstrijd tegen
Albert werd wederom gewonnen, wat
hem een derde plek op zou leveren.

Albert had net daarvoor in de achtste ronde voor een grote verassing gezorgd door Frank in vijf sets
te verslaan, met 11-4 in de laatste set nota bene. Zou Frank zijn concurrenten zand in de ogen
hebben willen strooien, of was de koek gewoon op?
Dat laatste leek het geval te zijn in de “finale” partij
tussen Maarten en Frank, want Maarten wist
de eerste twee sets duidelijk te winnen.
De derde set was echter weer nipt voor Frank.
De vreugde was voor hem echter van korte duur,
want Maarten maakte het in de vierde set
gedecideerd af en werd zo voor de vierde keer
clubkampioen senioren. Frank werd tweede met
evenveel punten als Richard, maar met een beter
onderling resultaat.

Eindstand:
1 Maarten Koolen
2 Frank van Breugel
3 Richard van de Meulenhof
4 Albert van Dijk
5 Johnny van Esch
6 Adrie Koolen
7 Willem Hulsen
8 Mart Berkelmans
9 Jeroen van Huizen

Bij de jeugd werden de prijzen onder vier jeugdspelers verdeeld.
Helaas ontvingen de redactie hier geen verslagje van, maar kunnen we jullie wel een kleine
samenvatting geven aan de hand van deze foto’s.

In de weken voorafgaande aan de clubkampioenschappen heeft Piere tijdens de training ook enkele
exames afgenomen.
Na afloop van de clubkampioenschappen reiktte Piere ook de diploma’s uit aan de jeugdleden (foto
onder links). Gefeliciteerd jongens!

Verslag Clubkampioenschappen Dubbel 2015
Na de enkels van afgelopen zaterdag werd verteld dat de dubbel-kampioenschappen op de
komende dinsdagavond (15 december) gehouden zouden gaan worden. Om goed beslagen ten ijs
te kunnen komen heb ik maandag en dinsdag vrij genomen en me uitgebreid voorbereid op de
zware wedstrijden die vanavond gestreden worden. Deze gedegen voorbereiding blijkt zijn vruchten
af te werpen...
Na de wedstrijden van de jeugd, eerder op de avond, beginnen we iets na half negen aan de eerste
wedstrijden. De wedstrijdleiding (Albert) heeft op geheel eerlijke wijze 4 koppels geloot, die hij een
4-kamp wil laten spelen. De late verschijning van een negende tafeltennisser (Richard) gooit wat
roet in de maaltijd, wat op Albertiaanse wijze wordt opgelost.
Ik ben gekoppeld aan Willem en mag openen tegen
Frank en Mart. Deze twee zijn nog niet geheel op elkaar
ingespeeld en hoewel ze één game van ons weten te
winnen, boeken Willem en ik onze eerste overwinning.
Frank en Mart komen later nog tot grote prestaties
tegen Richard en Jeroen... De tweede wedstrijd van
Willem en ik tegen deze Richard en Jeroen wordt in een
ruime winst omgezet.
Hoewel ik later in de volgende wedstrijden ook aan
anderen gekoppeld wordt (Richard, Johnny), strijd ik
altijd tegen een duo met Mart of Jeroen. Nu zijn de
hoogtijdagen van Mart al weer even voorbij en moeten
die van Jeroen nog aanbreken, dus in de laatste 3
wedstrijden verlies ik nog slechts één game. Met een
saldo van +13 (15 - 2) mag ik me het komende jaar de
‘dubbel-kampioen’ noemen. Op feestjes moet ik uit gaan leggen waarom slechts één persoon
kampioen is in de dubbel.

Nádat de uitslag bekend is gemaakt proberen
sommigen de wedstrijdleiding te beïnvloeden
om het aantal gespeelde wedstrijden in de
berekening mee te nemen, maar gelukkig is
Albert onwrikbaar. Ook de samenstelling van
de koppels kan niet ieders goedkeuring
wegdragen. Maar het is een gezellige avond
geweest (met een terechte kampioen ).
Adrie, Clubkampioen Dubbel in 2016!

Wist u dat...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaar altijd op 1 januari valt, dit voor Mart een openbaring was...
Ouderdom volgens Willem met de jaren komt...
Er in Veghel wel witte wijn was, maar geen spa rood...
Frank daarom geexperimenteerd heeft met een mix van witte wijn met aqurius...
Dit net zo’n succes werd als zijn nieuwe rubbers...
Het dus geen succesformule was...
Hij slechts EUR 11,00 hoefde af te rekenen...
De magie van de fakir eerder in dit blad daarvoor het gezorgd...
Het eerste team bij ECVA ontvangen werd met de woorden “er hangt hier nog een jas van jullie”....
Deze er al DRIE jaar hing, en nu terug gaat naar de rechtmatige eigenaar...
De jas van Ton Deelen niet de enige “jas” was die het team die avond ontving...
De ALV dit jaar een belangrijk onderwerp zal bespreken...
Wij daarom hopen/verwachten dat alle leden aanwezig zullen zijn...
De clubkampioen geen gouden veters meer draagt...
Sommige leden zich afvragen hoe dat komt...
Het gerucht gaat dat deze per ongeluk in de bami verwerkt waren...
Desondanks het chinees buffet goed smaaktte en een gezellige afsluiting van de
clubkampioenschappen is...
• Wij van de redactie toch echt plek genoeg hebben voor meer wist u dat of andere kopij...
• Het tegenwoordig geen extra papier kost...
• Dus kom maar op met jullie inzendingen...
•
•
•
•

Wist u dat het helaas niet altijd over rozen gaat...
Wij het droevige nieuws ontvingen van het overlijden van Wil...
De redactie een passende foto uit de oude doos gezocht heeft...
We voor deze kozen, omdat Wil hier vooroplopend ons de weg naar Engeland toonde...

BIJLAGE
Notulen algemene leden vergadering 2015
ALV 2015, 24 februari 2015 19.30 – in SCC de Vink.
In deze notulen worden, als het daarmee duidelijk is, alleen voornamen gebruikt. Volledige namen zijn
bij interesse op te vragen bij de secretaris.
Afgemeld: Hans, Richard, Katja, Silvia, Bianca, Gijs.
Aanwezig: Johnny, Mart, Willem (Hulsen), Albert, Adrie, Maarten, Frank, Marian, Gerard.
Afwezig zonder afmelding:
Agenda.
Opening door de voorzitter.
Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
Beleidsplan – evaluatie doelen afgelopen jaar.
Kasverslag door de penningmeester.
Verslag en verkiezing kascommissie.
Genomen besluiten in 2014
Pauze.
Beleidsplan - aanpassingen doelen komend jaar.
Bestuursverkiezing.
Presentatie begroting.
Rondvraag.
Sluiting.

1. Opening
Opening door de voorzitter.
2. Notulen ALV 2014
Gepubliceerd in Spetters, maart 2014. Opmerking van vorige keer blijft staan: Volgende keer ook met
de uitnodiging voor de ALV verspreiden, dat blijft beter hangen dan de publicatie van enkele maanden
eerder. Verdere opmerking: De passage in het beleidsplan onder 7.3: Kunnen we deze niet actueel
maken?
De notulen worden geaccordeerd door de vergadering.
3. BELEIDSPLAN evaluatie
Het beleidsplan is alleen op hoofdpunten kort ge-evalueerd. In schuine letters de originele tekst, in
gewone letters de opmerkingen.

1.1 DOELSTELLINGEN
1.1.1. Algemene doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel om in Schijndel tafeltennis te beoefenen op een regionaal niveau. Om
een aantrekkelijke vereniging te blijven worden zowel sportieve als recreatieve elementen bevorderd.
Voor de continuïteit wordt een groei van de vereniging nagestreefd, vooral door het aantrekken van
nieuwe jeugd als het behouden van oudere jeugd.
We hebben nu een beetje jeugd, meer is gewenst. Wie wil hiermee helpen? Senioren en recreanten
bestand neemt langzaam af, als dit niet gewenst is moeten we hier wat aan doen. Initiatieven? Geen
antwoorden van de ALV op deze vragen van het bestuur.

Notulen algemene leden vergadering 2015
1.1.2. Sportieve doelstelling
De vereniging wil op regionaal niveau acteren. Ze wil talenten stimuleren om op hoger niveau te komen,
ondanks dat dit kan betekenen dat die naar een andere vereniging zullen moeten overstappen.
Daarmee vervult ze een rol als regionale opleider en begeleider van tafeltennistalent.
Invulling wordt gegeven door aan alle leden training aan te bieden en voor de jeugd een gediplomeerde
trainer aan te stellen. De clubkampioenschappen zijn een instrument om talent te ontdekken.
Geen opmerkingen.

1.1.3. Recreatieve doelstelling
De vereniging wil het tafeltennis en verenigingsleven als recreatieve bezigheid beschouwen en streeft
naar een goede sfeer in de vereniging. Daartoe worden diverse evenementen georganiseerd zoals een
senioren activiteit, jeugdactiviteit en een seizoenssluiting
In 2014 diverse activiteiten: Nieuwjaarsreceptie, seizoenssluiting, Clubkampioenschappen, bowlen.
Voor verslagen over de diverse activiteiten zie het klubblad. Doelstelling slechts deels gehaald, meer
aandacht voor nevenactiviteiten is gewenst.
1.2. Kader
De vereniging wil het kader uit eigen leden (of ouders van leden) betrekken. Het organigram is als volgt
(na ALV 2014). Als uitgangspunt hebben we alleen het sporttechnische kader van buiten de vereniging
te betrekken (jeugdtrainer). Deze situatie geniet onze voorkeur, met een regelmatig wisselende trainer
om kruisbestuiving tussen verenigingen onderling te bevorderen.
Pierre Schreuders werkte als trainer en werd regelmatig geëvalueerd (minimaal 2x per jaar regulier en
diverse malen tussendoor incidenteel), blijft in principe beschikbaar mocht er weer jeugd komen. Kader
blijft moeilijk te vinden – we moeten gebruik maken van de leden die dan 1 specifieke taak hebben.

Positief is dat het bestuur in huidige samenstelling een team is, daadkrachtig en in staat is leiding te geven aan de
vereniging. Negatief is dat er niet voldoende slagkracht is om echt nieuw beleid uit te stippelen en uit te voeren.
In 2014 met 4 bestuursleden gefunctioneerd, 6 is beter. Gaten: Secretaris en jeugdzaken.
1.3 Leden
In 2006 is het ledenbestand 70 personen groot. Globale verdeling: 20 jeugdleden, 45 senior leden (waarvan 25
actief en de rest rustend) en 5 ereleden.
De doelstelling is een ledental te krijgen dat minimaal voldoende is voor de continuïteit van de vereniging. De
originele doelstelling van 100 leden zal op een realistischer tijdstip weer gesteld worden.
Dit door aanwas via jeugdleden middels mond op mond reclame en via het Jeugd Sport Stichting Uitwisseling
programma. Daartoe worden in het voorjaar een viertal vrije trainingen voor scholieren uitgevoerd.
De overstap van jeugd naar senior is in het verleden een probleem gebleken. Er gaan op dat moment veel leden
verloren. Om deze leden voor onze vereniging te behouden nemen we een aantal maatregelen op sportief
(teamsamenstelling; gerichte training) en recreatief (groepsgevoel, verenigingsbinding) gebied. We zijn ons ervan
bewust dat vele leden een adempauze nodig hebben rond deze periode en proberen bij een afscheid de
mogelijkheid voor een terugkeer op latere leeftijd open te houden.

Ons ledental: Groei is gewest voor continuïteit.
Voor ledenwerfacties voor de jeugd zijn we afgelopen jaar soms tegen beschikbaarheidsproblemen met de Vink
aangelopen.
Ledenwerving bij 50+ proberen? In de avond of middag? Voorkeur vanuit de vergadering is overdag. Probleem
hiermee is beschikbaarheid van mensen om dit te dragen, mee te organiseren. Verwachting is dat deze groep na
de startup (na een half jaar ofzo) zichzelf gaat dragen met vrijwilligers in de deelnemergroep.

Notulen algemene leden vergadering 2015
1.4. Begeleiding
Voor de training van de jeugd is een gediplomeerde trainer aangesteld die door een vrijwilliger wordt
bijgestaan.
Begeleiding tijdens competitie en toernooien wordt voor jeugdleden geregeld bij uit-(de chauffeur) en
thuiswedstrijden (zaalwacht).
Begeleiding tijdens competitie voor senioren wordt niet verzorgd.
In de trainingen is continuïteit niet gewaarbord door gebrek aan jeugdleden.
1.5. COMMUNICATIE
1.5.1. Interne communicatie
Door het clubblad “Spetters” dat viermaal per jaar verschijnt, worden de leden op de hoogte gebracht
van het wel en wee van de vereniging. De kosten hiervoor worden middels advertenties in het clubblad
gedekt.
De vereniging wordt gekenmerkt dor het hebben van een belangrijk informeel circuit waarbij individuele
leden telefonisch van informatie worden voorzien.
Ook het prikbord in De Vink vervult een rol in dit circuit.
Nieuwe optie discussie: Door het stoppen van de groep vrijwilligers zal ook het klubblad in de vorm
zoals we het nu kennen na de zomer stoppen. Het bestuur heeft overlegd met de huidige redactie. De
optie die voorgesteld wordt is het vervangen van het papieren klubblad door een digitale nieuwsbrief.
De voornaamste rubrieken en in ieder geval de informatie die verspreid wordt kan gelijk blijven aan de
huidige opzet. Het is makkelijker om deze nieuwsbrief een hogere frequentie te geven. Voor de huidige
adverteerders kan een alternatief geboden worden: Adverteren in de nieuwsbrief en op onze website.
Albert verzorgt een brief, die de overgang voor de adverteerders toelicht, zodat Marian deze overgang
ook kan toelichten.
1.5.2. Externe communicatie
Het doel is om via de regionale bladen (Schijndelse krant) of de regionale omroep (LOS) de vereniging
naar buiten toe voor te presenteren. Dit onder meer door uitslagen te publiceren, verslaglegging van
gebeurtenissen te doen, kampioenen te presenteren, et cetera.
Met andere tafeltennis verenigingen worden contacten onderhouden middels het NTTB lidmaatschap
en contactorganen die daarbinnen zitten, zoals de afdelings- en regio vergaderingen. Op sportief vlak
worden contacten onderhouden door competitie, toernooibezoek en vriendschappelijke wedstrijden.
In 2014 hebben we regelmatig het Schijndels Weekblad & mooi Schijndel gehaald (Mart/Johnny,
bedankt). Het kan allemaal nog veel beter: wedstrijden op de LOS aankondigen, uitslagen en verslag in
de krant.
Als bestuur waren we wel aanwezig bij een aantal regio/afdeling en JSS vergaderingen.

1.5.3. Website & social media
TTVS stelt zich ten doel een website actueel te houden (www.ttvs.nl) waarop uitslagen, activiteiten en
historie worden vastgelegd. Ook wordt hierop een gastenboek verzorgd waarop met name onze
jeugdleden zeer actief zijn. Informatie in de vorm van beleidsplannen, regelementen, infofolders,
polissen etc. worden via dit medium aangeboden
Website is zeer actueel (programma, uitslagen en nieuws), Maarten bedankt hiervoor. Voor de
verbinding met de social media is Willem (Hulsen) actief op facebook.
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1.6. Sponsoring
Om zijn doelstellingen te realiseren is financiële hulp van een sponsor noodzakelijk. Er is een
sponsoring document (als bijlage van het beleidsplan). In dit document wordt aangehaald waarom onze
vereniging interessant is voor een sponsor. Er is ruimte voor
shirtsponsoring
teamsponsoring
evenement sponsoring
sponsoring op borden
naamsponsoring
Afgelopen jaar geen hoofdsponsor weten te vinden (was ook geen prioriteit).
Sponsoring is geen speerpunt (ledenwerving behoud wel)
Elk initiatief voor doeksponsoring en/of shirtsponsoring (of andere sponsoring) wordt toegejuicht.
1.7. Huisvesting
TTVS speelt de thuiswedstrijden in de gehuurde accommodatie “Sociaal Cultureel Centrum De Vink”.
Dit is niet ideaal vanwege een aantal redenen, variërend van het opruimen van de tafels tot
baropbrengsten, binding van de leden met de vereniging tot de mogelijkheid inkomsten te genereren uit
evenementen. Het streven naar een eigen home staat, na een aantal mislukte pogingen, in de ijskast,
het bestuur volgt (binnen de JSS) wel de initiatieven die andere verenigingen ontplooien. Elke keer
wanneer een vereniging kenbaar maakt een eigen home te kunnen of willen bouwen wordt geëvalueerd
of de TTVS hierbij in zou kunnen stappen
Geen prioriteit. We houden de ontwikkelingen rond de Vink/Regenboog nauwlettend in de gaten.
Gevaren waar we altijd op moeten letten: Ontwikkelingen in de huurprijs en moeten we straks niet voor
elk wissewasje naar de sportzaal (met bijbehorend sfeerverlies). Verder verdient de procedure om de
sportzaal te reserveren aandacht; aan te kaarten bij de Contactraad Sport van de gemeente.
1.8. ARBO risico inventarisatie
De vereniging heeft een aanzet voor een risico inventarisatie gemaakt welke, na afronding, in het
beleidsplan als bijlage wordt opgenomen.
De ARBO inventarisatie is gemaakt en gearchiveerd op het secretariaat.
Deze wordt periodiek geevalueerd.
1.9. Financiën
Het streven is een gezonde financiële vereniging te zijn. De inkomsten dienen te komen uit de
contributie, bijdragen van leden aan evenementen en uit sponsorgelden. Verder vraagt de vereniging
subsidie aan, bij de Gemeente Schijndel, om jeugdbegeleiding uit te kunnen bekostigen. Bij dit streven
hoort een balans tussen voor de vereniging vaste inkomsten, zoals contributies en vaste kosten, zoals
zaalhuur en NTTB lidmaatschap, en variabele inkomsten, waaronder sponsoring, en variabele uitgaven,
waaronder nevenactiviteiten en een jeugdtrainer. Het is niet erg het huidige verenigingsbezit af te
bouwen tot circa 1x de jaaromzet.

Afbouwen gaat behoorlijk sneller dan het was. Dit vormde afgelopen jaren nog geen probleem, maar
gaat wel actueel worden. Dit punt zal later op de agenda terugkomen.
1.10. SFEER EN CULTUUR
Het beleid op dit punt is de informele sfeer vast te houden en de band tussen leden te versterken. Dit
doen we door een aantal nevenactiviteiten zoals een nieuwjaarsreceptie, seizoenssluiting, een
herfstactiviteit en door andere activiteiten, zoals clubkampioenschappen, een informele tint te geven.
Zowel de herfst- als lente kampioenen worden zo snel mogelijk in de bloemen gezet en ook tijdens
clubkampioenschappen worden kampioenen geëerd met gewone en wisselbekers.
Evenementen zoals nieuwjaarsreceptie, seizoenssluiting, clubkampioenschappen zijn gehouden. In
2015 staat meer op de agenda, en we denken ook dat dit belangrijk is.
==== Einde beleidsplan ====
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4. Kasverslag penningemeester
Mart loopt de exploitatie van afgelopen jaar door en geeft in grote lijnen de verschillen ten opzichte van
de begroting aan. Samenvatting: Uitgaven en inkomsten liggen in grote lijnen op de begroting. Het
begrote verlies van 1250 euro wordt dan ook benaderd in een verlies in exploitatie van €1059.
Vraag: Adrie: Is de boekwaarde van het materiaal niet wat laag? Antwoord: Dit is de verkoopwaarde van
de huidige inventaris en lijkt ons ongeveer correct.
5. Verslag en verkiezing kascommissie
De commissie brengt middels een brief verslag uit over de uitgevoerde controle op 26 januari.
Samenvatting: Verzorgd, juist, compleet. Het boekjaar wordt afgesloten met een negatief saldo 1059
euro tov. begroot verlies van 1250. De commissie licht de achtergrond van dit verschil toe.
De commissie beveelt aan de penningmeester te dechargeren, wat overgenomen wordt door de ALV.
Verkiezing kascommissie:
Adrie Koolen en Gerard Smits hebben hun derde termijn erop zitten, zijn herkiesbaar en worden
herkozen voor hun 1e termijn. Het bestuur stelt de vraag: Zullen we op zoek gaan naar een vrijwilliger
om de kascommissie aan te vullen tot 3? Dit lijkt de ALV niet nodig.
6. Genomen besluiten 2014
De lijst met genomen besluiten wordt door de secretaris doorgenomen en toegelicht. Deze lijst kan
opgevraagd worden bij de secretaris.
7. PAUZE
8. Beleidsplan aanpassingen.
Vanuit de vergadering kwam het verzoek om het beleidsplan aan te passen voor paragraaf 1.3: Leden.
De doelstelling voor het ledenaantal wordt: Een jeugdgroep die voldoende groot is om 1 of meerdere
teams in de NTTB competitie te krijgen. Dit betekent ca. 10-15 personen.
Een opmerking over de financiën, item 1.9. Dit item zal vanaf volgend jaar aangepast moeten worden,
omdat de bodem dan in zicht komt. Het bestuur dient hier, te presenteren op de volgende ALV, een
voorstel tot aanpassing voor te maken.
Paragraaf 1.5.1, interne communicatie: Deze doelstelling zal aangepast worden naar de toekomstige
situatie. Het bestuur zal hiervoor een voorstel maken en deze op de volgende ALV presenteren.
9. Bestuursverkiezing
9.1 Verkiezing bestuursleden
Bestuursleden nemen in principe zitting in het bestuur voor een periode van 3 jaar. Meerdere perioden
aan elkaar breien is toegestaan.
Met instemming van de volledige vergadering worden de volgende voorstellen aanvaard:
Mart Berklemans – Zit voor het 1e jaar, en stelt zich beschikbaar en wordt herbenoemd voor 2e jaar.
Albert van Dijk – Zittend voor 3e jaar, stelt zich beschikbaar en wordt herbenoemd voor het 1e jaar.
Johnny van Esch – Zittend voor 3e jaar, stelt zich beschikbaar en wordt herbenoemd voor het 1e jaar.
Willem Hulsen 2e jaar, stelt zich beschikbaar en wordt herbenoemd voor het 3e jaar.
9.2. Verkiezing van de voorzitter
Albert van Dijk – voorzitter – (treedt elk jaar af ) – herkiesbaar en wordt met handopsteken herkozen
door ALV.
Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering zullen de overige bestuurstaken verdeeld worden.

Notulen algemene leden vergadering 2015
10. Presentatie begroting
De begroting wordt gepresenteerd door Mart:
Bij een gelijkblijvend ledental, uitgebreidere uitgaven voor de jeugd (veroorzaakt door meer uren
training), uitgaven voor de seizoenssluiting (die vallen onder de viering van het jubileum en drukken dus
niet op de begroting), komen de totale inkomsten op 3050 en de totale uitgaven op 4425 euro, met een
begroot verlies van 1375 euro. Dit is acceptabel voor de ALV.
We willen benadrukken dat het budget voor de viering van het 50-jarig jubileum rechtstreeks uit onze
reserves genomen worden (die nemen dus harder af dan alleen met het begrote verlies). Dit betekent
dat deze viering niet op de begroting of exploitatie terug te vinden zal zijn, maar wel op de balans.
11. Rondvraag
Geen vragen.
12. Sluiting om 21.05

