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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) 
 
Wie wil hier zijn naam zetten? 

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 
 
Nog steeds alleen door Bert, wie bied zich aan als mede redactie lid??.  
 
Deadline volgende Nopspin: eind Januari 2014. 
 
Er is een nieuwe advertentie van de maker van de poster van het 40 jarig jubileum. 
Zie bladzijde 10. 

 
Verjaardagen  
 
Johan  Lieftink 21-11 
Roy  Kwant 26-11 
 
Michèle van der Lei  4-12 
Tim  Mangnus 8-12 
Eduard  Hop 15-12 
Jarno Jasper  Loof 16-12 
Nabil  Dhahriya 16-12 
Michel  Schwarte 26-12 
Sietse  Jager 28-12 
  
Richard  Stolwijk 9-1 
Gilbert  Eilander 18-1 
Bjorn  Rozema 21-1 
Larissa  Dam 21-1 
Elwin van der Meer 22-1 
  
Bert  Mooij 7-2 
Jaap van de Veer 7-2 
Jan  Crielaard 20-2 
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Van de voorzitter 
 
Hoi, 
 
De competitie is in volle gang, de wintertijd nadert met rasse schreden.  
Kortom prachtig tafeltennisweer!  
In de competitie worden afwisselende resultaten geboekt en ttv Emmeloord presteert 
niet onverdienstelijk.  
Het vlaggenschip van onze vereniging, team 1 ligt nog steeds op koers voor haar 
doelstelling:  

handhaven! 
 

Ook bij de jeugd positieve ontwikkelingen. Team 3 draait, als debutant, goed mee in de 
“opstart competitie”.  
Jongens prima, ga zo door. 
 
Van tijd tot tijd is het goed om eens te kijken waar we staan en waar we naar toe willen. 
Nu onze accommodatiezorgen verledentijd zijn, is de tijd aangebroken om wellicht nieuw 
beleid te ontwikkelen.  
Zoals Freek al op de jaarvergadering opmerkte  

“hoe moet ttv Emmeloord er over 5 jaar uitzien?”. 
Wat willen wij met onze jeugdopleiding etc. 

In dit kader zal het bestuur binnenkort gaan brainstormen over dit onderwerp. 
  
Ik wil hierbij dan ook geïnteresseerden oproepen om informatie, ideeën etc. over dit 
onderwerp aan ons kenbaar te maken  
 
(email: bestuur@ttvemmeloord.nl).  
 
Wij zullen de aan ons toegezonden opmerkingen etc. meenemen in de brainstormsessie.  
 
Groet, Johan. 
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BESTUURSNIEUWS-----BESTUURSNIEUWS-----BESTUURSNIEUWS----- 
 
Emmeloord: In het vervolg streeft het Bestuur er naar om de Leden te informeren m.b.t. 
zaken die in het Bestuur worden besproken.  Uiteraard wordt het geen kopie van de 
notulen, maar het zijn wat punten die de leden ook aangaan. 
Deze keer een paar punten n.a.v. de A.L.V. en de afgelopen bestuursvergadering. 
 

1. Lucas is bereid om e.e.a. te doen m.b.t. de website. 

2. 16 november spreekt het voltallige Bestuur over: “ De stip aan de horizon”.  

M.a.w. waar willen we als tafeltennisclub naar toe….”: Organisatorisch / jeugd / 

senioren/ trainingen / begeleiding jeugd / financiën / etc. etc. 

3. Michele gaat een/de trainingscursus doen. 

4. In de Kerstvakantie worden er klussen gerealiseerd o.l.v. Michel. Uiteraard hopen 

we dat er wat leden zijn die komen assisteren. (Mailtje naar Michel) 

5. Martijn zal de douchekoppen onder handen nemen. 

6. Martijn zal e.e.a. bespreken met zijn werkgever / broer aangaande de C.V.- ketel. 

___________________________________________________________________ 
Voorlopig tot zover. Mochten er vragen / suggesties / op-aanmerkingen zijn, laat het ons 
gerust weten!! 
Namens het Bestuur, 
Richard  
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NIEUWJAARSTOERNOOI 
 
Vrijdag 3 januari 2014 
 
Dit jaar (we bedoelen volgend jaar) hebben we geen oliebollentoernooi maar een 

Nieuwjaarstoernooi.  

We gaan gezellig met elkaar het nieuwe jaar inluiden met een handicaptoernooi. 

Voor degene die hier niet bekend mee is: alles is deze avond anders.  

Alternatieve tafels, alternatieve batjes: we gaan het beleven. 

We beginnen om 19.00 uur.  

Voor de jeugd is het toernooi om ongeveer 21.00 uur afgelopen.  

De senioren zullen wat later klaar zijn. 

Voor dit toernooi zijn introducés van harte welkom. 

Inschrijfgeld: junioren € 2,00 en senioren € 3,00. 

Opgeven kan via de inschrijflijst in de zaal. Of mail je aanmelding naar:    

activiteitencomissie@ttvemmeloord.nl 

Sportieve groet, 

 

De activiteitencommissie 
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Schoonmaak 

Week 51 team 4 Richard [aanv.] , Popke , Robin , Johan , Douwe . 

Toiletten 
week 49 Richard 
week 50 Popke 
week 51 Robin + teamschoonmaak 
week 52 Johan 

Week 3 team 5 Gilbert [aanv.] , Peter Coutinho , Hans , Erik [Lemmer ], Gert 

Toiletten 
week 1 Gilbert 
week 2 Peter 
week 3 Hans + teamschoonmaak 
week 4 Erik  

Week 7 team 6 Pim aanv. + donderdagmiddaggroep 

Toiletten 
week 5 Pim 
week 6 Bert 
week 7 Rutger + teamschoonmaak 
week 8 ? 

Pim wil jij de personen regelen voor de wekelijkse toiletschoonmaak 



    

 
   

8 

 

 

 

Facebook 

Hallo Allen, 

 Tafeltennisvereniging Emmeloord heeft nu ook facebook! 

 Like ttv Emmeloord op facebook. 

 Heb je foto’s, fimpjes enz…. zet ze op de facebook pagina. 

 https://www.facebook.com/ttvemmeloord 

 Met vriendelijke groet, 

 Martijn Neleman 
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Polder-toernooi  

 

Beste Leden, 

In december is opnieuw het jaarlijkse ‘Polder-toernooi”. 

De afgelopen jaren hadden we steeds een “Loterij”. 

Deze inkomsten kon de vereniging goed gebruiken: “We draaiden door die loterij wat 

winst”. 

Het Bestuur zou opnieuw deze loterij willen houden. Echter, we zijn op zoek naar een 

coördinator c.q. initiator , om deze loterij in goede banen te leiden. 

  

Hieronder volgt een korte taak-omschrijving: 

  

-  Leden activeren om prijzen in te zamelen. ( Dit moet/kan gecommuniceerd 

worden middels de mail ) 

  

-  Prijzen verzamelen in kantine. 

  

-  Prijzen voorzien van cijfers/lotnummer. 

  

-  Prijzen gaan richting Bosbadhal. 

  

-  Zoeken naar ( jeugd-) leden die op de dag lootjes willen verkopen. 

  

-  Aangeven aan Johan + Gerard, wanneer de lootjes kunnen worden getrokken 

en de prijzen kunnen worden uitgereikt. 

  

Het lijkt een hele klus, maar in de praktijk valt het wel mee. 

Natuurlijk is het van belang dat leden prijzen kunnen binnenhalen. Ervaring 

leert dat de leden dat ook doen. Echter, de coördinatie is van groot belang!! 

  

Het Bestuur hoopt van harte dat iemand binnen onze club deze taak op zich wil 

nemen. 

  

Opgeven: Even een mailtje naar een Bestuurslid. 

  

“Het bestuur wacht in spanning af”! 

  

 Namens het Bestuur,  Richard Stolwijk 

 06-28143828 

rjmstolwijk@hetnet.nl 

 

P.s, Ik zorg voor tenminste 5 prijzen 
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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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