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Van de redactie
Zo aan het aan het einde brengen we op de valreep nog een digitale spetters uit.

De kopij was natuurlijk weer overweldigend.
Aangezien iedereen toch van een aantal lopende zaken op de hoogte dient te zijn is deze uitgave met name
daarop gericht. Ja Frank… dat geldt ook voor het stukje over de service!
We vinden het als redactie jammer dat we niet kunnen putten uit jullie input, het clubblad is een onderdeel van
de vereniging. Een vereniging is niet alleen voor maar met name door leden!
Wij doen dan ook nogmaals een oproep voor het aanleveren van kopij, al is het maar in de vorm van een
mailtje met wat je wil vertellen, wij gieten het dan wel in een leuk stukje voor de digitale spetters.

Van de voorzitter
Hallo allemaal.
Allereerst wil ik nog een boodschap herhalen van vorige keer. En omdat ik niet goed ben in opnieuw
formuleren, staat hieronder de tekst van vorige keer:
Onze vereniging is niet groot. En dat betekent dat we over de randjes lopen. Als er 2 man geen
competitie meer kunnen of willen spelen, dan verliezen we de helft van onze teams. Zo zijn we op veel
aspecten kwetsbaar.
Voordeel van een kleine vereniging is wel dat iedereen elkaar kent. En dat er een grote betrokkenheid
bij de vereniging is, de afstand tussen de leden en de vereniging is niet groot. Iedereen is wel te
porren om tijd te steken in losse of terugkerende activiteiten.
Johnny en Willem hebben aangegeven op korte termijn (komend jaar) te stoppen met hun activiteiten
binnen het bestuur. En omdat ons bestuur op het moment een slank, efficiënt, model heeft, kunnen we
hun inbreng eigenlijk niet missen. Ons bestuur is nu al niet zo groot, 4 personen, en wanneer er hier 2
afvallen wordt het wel lastig om als bestuur nog zaken goed af te wegen. De breedte is er dan uit, het
belichten van onderwerpen vanuit verschillende hoeken is dan niet meer vanzelfsprekend.
We zijn dus op zoek naar mensen die deel willen nemen in het bestuur. Wat we vragen is:
Betrokkenheid bij onze vereniging (maar dat heeft zo ongeveer iedereen)
Een positieve instelling (ook die zie ik veel om me heen)
Een kritische instelling, ook open staan voor het ontvangen van kritiek
Deelname aan bestuursvergaderingen. 1 avond (2 uur) elke 6 weken in het seizoen. Totaal ca. 6 keer
per jaar.

Vervolg van de voorzitter

Deelname aan ALV, indien mogelijk ook af en toe naar vergaderingen van de NTTB of binnen de
gemeente (1 of 2 keer per jaar).
Voldoening kun je halen uit de inzet voor een maatschappelijk doel, het mogelijk maken van sport
binnen onze gemeente of het vooruit helpen van onze sport en onze vereniging.
Aan onze leden, en ouders van jeugdleden, wil ik vragen om hier eens over na te denken.
Op 19 februari zullen we onze algemene ledenvergadering houden. We rekenen op jullie komst, om
met ons mee te praten over de toekomst en het verleden onze vereniging.
De nieuwe competitie opzet van de NTTB wordt vanaf januari uitgerold en wij doen hieraan mee. In de
startersklasse zal met teams van 2 personen gespeeld worden. We zijn benieuwd hoe de ervaringen
hiermee zullen zijn en wensen Mike en Sem in ieder geval veel succes in deze klasse!
Onze afdelingsmanagers zijn bezig aan hun laatste dagen (als manager dan). Vanaf januari zal de
afdeling weer bestuurd worden door een bestuur, onder toezicht van de landelijke NTTB organisatie.
We zijn benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Het is natuurlijk zo dat de afdelingsmanagers best veel geld
kosten en dat deze kosten gedragen moeten worden door leden. Dit zou een druk op de contributie
hoogte geven. Maar aan de andere kant heb je met de huidige 2 managers wel bevlogen en kwalitatief
goed personeel in dienst die de afdeling naar een hoger plan aan het tillen waren. Ik ben zelf wel
benieuwd of de kwaliteit van het bestuur en de hoeveelheid initiatieven ook door een bestuur
bestaande uit vrijwilligers gehaald kan worden. We gaan het zien, komend jaar.
Tenslotte wil ik nog aanhalen dat we de laatste tijd steeds meer met de verenigingen om ons heen
direct praten, en deelnemen aan elkaars activiteiten. Dit gebeurt nu veel ad-hoc, door in te spelen op
gebeurtenissen en berichten, maar dit kunnen we waarschijnlijk makkelijk wat structureler maken. Als
er iemand is die hierin uitdaging ziet of dit leuk vindt, laat het even weten, dan kijken we of je hierin
iets kunt doen.
Veel leesplezier, verder.
Albert van Dijk, voorzitter.

Van de penningmeester
Van de penningmeester.
Beste ouders en leden, namens onze vereniging bedankt
voor het op tijd overmaken van de contributie.
De najaar competitie zit er amper op en onze voorzitter
moet al weer een opgave doen van onze senioren en jeugd.
Van de senioren zou ik dus graag de bijdrage voor deze
voorjaarscompetitie ontvangen. Het bedrag is € 12,25
Mochten er onverhoopt nog leden zijn die iets te declareren
hebben, dan graag een berichtje.
Voor allen een voorspoedig 2018
Jullie penningmeester,
Mart Berkelmans
mberkelmans@home.nl

Aan alle leden,

Al jaren hebben wij binnen onze vereniging een toto of lotto het is maar wat voor naam
je eraan geeft. De inkomsten hiervan zijn een onderdeel van onze begroting.
Tot op heden doen hieraan niet alleen onze eigen leden, maar een behoorlijk aantal niet
leden aan mee. Onze hartelijke dank hiervoor.
Echter in de loop der jaren haken er ieder jaar leden en niet leden af. Dat betekend dat we
nu nog al wat niet verkochte lottonummers hebben.
Het moet voor de organisator van deze lotto aantrekkelijk en de moeite waard blijven om
zich hiervoor te blijven inzetten.
Het bedrag blijft de moeite waard, dus jullie hoeven niet bang te zijn dat hij er zomaar
mee stopt. Echter wat nieuwe deelnemers zou welkom zijn.
De kosten zijn € 30,00 op jaarbasis, voor 60 trekkingen .
Mocht jullie nummer vallen , dan is de uitkering € 12,50.
Alle deelnemers hebben via een afzonderlijk e-mail een jaaroverzicht ontvangen.
Ik hoor graag van een van jullie,
Met groeten,
Mart Berkelmans

Teamsamenstelling (onder voorbehoud)
Voorjaar 2018

Team

1

Senioren

Klasse

Maarten Koolen

3

Johnny van Esch
Willem Hulsen
Frank van Breugel
2

Albert van Dijk
Richard van de Meulenhof
Adrie Koolen

Team

Jeugd

1

Sem Gruijters
Amber van Gorkum
Mike van Gorkum
Tijn van Alphen (res)

Agenda
Verjaardagen
September
5 Gerards Smits
– excuses vorige editie niet vermeld
Oktober
28 Hans Deelen
30 Jeroen van Huizen
November
22 Johnny van Esch

Januari
8 Rien van den Broek
13 Mart Berkelmans
18 Albert van Dijk ( Abraham !!)
28 Katja van der Aa

Februari
9 Richard van de Meulenhof

Agenda
Evenementen:
2 januari training + nieuwjaarsreceptie

December
27 januari – voorlopige 1e speelronde
competitie
4 februari clubkampioenschappen
19 of 20 februari ALV

4

Wist u dat...
•

Albert in 2018 weet waar hij de mosterd haalt

•

Hij in dit jaar als doel heeft om maar liefst 2x klubkampioen te worden in ZIJN jubileumjaar

•

De klubkampioensschappen op zondag 8 januari in de middag gehouden worden

•

Deze ook al gepland zijn in december (onder voorbehoud)

•

Maarten een uitzonderlijke seizoen draaide

Bron: www.ttvs.nl

•

De club na de ALV nog maar 2 bestuursleden heeft, indien er geen nieuwe vrijwilligers opstaan

•

Het maar een keer of 7-8 per jaar een avondje kost

•

Dus meld je aan, voor bier en koekjes wordt gezorgd

•

Indien er teveel aanmeldingen zijn, de ALV zal beslissen wie er afvalt

•

Nee zonder gekheid: denk er goed over na en iedere aanmelding wordt zeer gewaardeerd

•

Wij jullie fijne dagen wensen en een sportief 2018

