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www.ttvemmeloord.nl

                                  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:  Vacant 
Penningmeester: Gerard Hameetman 
Alg. bestuurslid: Michèle Beekman 
Alg. bestuurslid: Vacant 

0527-617747 
 
0527-616224 
06-45200230 
 
 

P.R. Vacant  
 

Wedstrijdsecretaris 
Plaatsvervangend  

Freek van de Kamp 
Michèle Beekman 

06-45410911 
06-45200230 

Barzaken Gerard Hameetman 
Robin Lieftink 

0527-616224 
0527-617747 

Technische commissie Vacant 
Robin Lieftink 
Jacques Spaa 
Eddie van den Berg 
Johan Lieftink 

 
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 Michèle Beekman 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 voorzitter, 
 
De zomer is voorbij, de herfst heeft zijn intrede gedaan en de najaarscompetitie is 
weer gestart. Zoals jullie wellicht hebben gezien, wordt het gebied rond ons 
clubgebouw behoorlijk onder handen genomen. De voorzijde is inmiddels bijna 
geheel betegeld en er zijn nieuwe parkeerplaatsen bijgekomen. Het is nu nog even 
behelpen, maar straks ziet het er weer netjes uit. Ook naast en achter ons gebouw 
zal het nodige worden gewijzigd (groen aanplant als compensatie voor het rooien 
van de struiken aan de voorzijde). 
 
Zoals gebruikelijk zal in oktober de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. 
Ik nodig alle leden (vanaf 14 jaar) hierbij uit om op zaterdag 31 oktober 2015 de 
Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Alle relevante informatie staat elders in 
het clubblad vermeld. 
In verband met fysieke beperkingen heeft Frederieke Spaa haar bestuursfunctie 
moeten opgeven. Popke van Scheltinga heeft gedeeltelijk de taken overgenomen, 
maar de functie van secretaris is nog vacant. Ik doe hierbij een oproep aan de leden 
om zich kandidaat te stellen, zodat het bestuur weer volledig wordt bemand. 
Belangstellend: dan met mij contact opnemen. 
 
Tenslotte kan ik melden dat Eddie van de Berg als voorjaars-vrijwilliger is gekozen. 
Eddie is belast met het aansturen van de schoonmaak activiteiten en heeft het 
afgelopen seizoen op zaterdagmorgen de jeugdcoaching verzorgd. 
Derhalve gaat de bijbehorende taart binnenkort naar Eddie, proficiat!. 
 
Uw voorzitter, 
Johan Lieftink. 
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UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 
 
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 31 oktober 2015 
 
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van 
tafeltennisvereniging Emmeloord, te houden op zaterdag 31 oktober 2015 in de 
tafeltennisaccommodatie aan de Van Diggelenstraat, aanvang 17:30 uur (geplande 
eindtijd 20:00 uur). 
Nb. Stemrecht vanaf 14 jaar, stemrecht over financiële zaken vanaf 18 jaar. 
Vanaf 17:00 uur zijn soep en bolletjes beschikbaar!  Zoals gemeld begint de 
vergadering om 17:30 uur. 
 
Ook jouw mening is van belang en belangrijke besluiten dienen bij voorkeur te 
worden genomen met de steun van de meerderheid (dus zorg dat je aanwezig bent 
op de Algemene Ledenvergadering)! 
 
Na de vergadering wordt een damtoernooi georganiseerd voor de liefhebbers en 
eventuele introducees (geplande tijd:  20:00 uur tot 22:00 uur).  
nb. deelnemers: graag dambord etc. meenemen. 
 
AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen vorige ALV 
4. Jaarverslag secretaris 2014 - 2015 
5. Jaarverslag penningmeester 2014 – 2015 
6. Verslag kascommissie 
7. Goedkeuring begroting 2015 - 2016 
8. Verkiezen kascommissie 
9. Wat verder ter tafel komt 
10. Rondvraag  
11. Sluiting 
 
De stukken die bij deze algemene ledenvergadering behoren, kunnen jullie elders in 
deze Nopspin vinden. 
 
Overzicht rooster bestuursleden:     
Start huidige zittingsperiode 
Voorzitter   Johan Lieftink  vanaf oktober 2013  
Penningmeester  Gerard Hameetman  vanaf oktober 2014 
Secretaris   vacant 
Algemeen bestuurslid vacant 
Algemeen bestuurslid Michèle Beekman   vanaf oktober 2014 
 
Alle benoemingen zijn in beginsel voor een periode van drie jaar. Dit jaar geen 
aftredende bestuursleden. 
Popke van Scheltinga is onder voorbehoud van goedkeuring Algemene 
Ledenvergadering tot het bestuur toegetreden (als opvolger van Frederieke Spaa). 
Dit betekent dat de functie van Secretaris nog vacant is. 
 
Johan Lieftink (Voorzitter ttv Emmeloord). 
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Notulen ALV 11 oktober 2014 
 
Aanwezig: Johan, Gerard, Richard, Frederike, Michel, Maurice, Lukas, Bert, Freek, 
Simone, Eddie, Gilbert, Martijn, Jos, Jacques, Robin. 
Afgemeld: Popke, Hans, Steven, Elvis, Pim, Michèle 
      

1. Opening: Welkom. 
 

2. Ingekomen stukken: 
 Geen 

 
3.   Notulen 12 oktober 2013 

 Goedgekeurd 
 
      4.    Notulen bijzondere ALV op 24 mei 2014 

 Goedgekeurd 
 

5.  Jaarverslag secretaris 2013-2014 
 Goedgekeurd  

 
     6.    Financieel jaarverslag 2013-2014 

 Gerard legde uit wat hij had gedaan met de kosten van de nieuwe CV in de 
begroting. De CV wordt in 10 jaar afgeschreven en alleen de jaarlijkse 
afschrijving is in de begroting opgenomen. Vandaar toch een positief 
resultaat. 

 Freek: Compliment voor de zuinige inkoop van Robin. We hebben €1000 
meer overgehouden. 

 Robin: Passend inkopen en alleen aanbiedingen. 
 
     7.    Verslag kascommissie 

 Maurice en Michel: niets raars gevonden 
 Maurice: De vereniging mag zich gelukkig prijzen met zo’n 

penningmeester! 
 Maurice en Michel verlenen decharge aan de penningmeester 

 
     8.    Goedkeuring begroting 2014-2015 

 Freek:  Bordensponsoring: de borden die aan de vaart langs de Lange 
Dreef staan fotograferen en bedrijven vragen of ze de borden voor een 
klein bedrag bij ons aan de muur willen hangen. Nu gaan de borden 
ergens in de opslag. 

 Gilbert: Via Step achterhalen waar de borden gebleven zijn 
 Johan: Idee is tussen wal en schip geraakt 
 Michel: Nopspin alleen digitaal of ook op papier? 
 Johan: De meesten kunnen digitaal ontvangen. Vragen wie papieren 

exemplaar wil, een paar papieren ex. voor sponsoren en in de zaal. 
 
      9.   Verkiezing kascommissie 

 Freek en Gilbert willen het dit jaar doen. 
 

10. Wat verder ter tafel komt 
 We willen 2 keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar een vrijwilliger in 

het zonnetje zetten. De vrijwilliger van het voorjaar 2014 is Martijn, voor 
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zijn hulp bij de aanschaf en plaatsing van onze nieuwe CV.  Johan reikt 
bloemetje en vlaai uit. 

 Voorstel t.b.v. nieuwe taken/activiteiten:                                                                
Bij TT Zwolle zelfde verhaal, zelfde oplossing.  

 Pakket A is de bestaande situatie: barwacht, schoonmaak en klussendag. 
Afkoop €50 

 Er komt een puntensysteem, iedereen moet 10 punten per jaar doen. 
Afkoop €50 

 Dit is een eerste voorzet om te komen tot een herverdeling van taken. 
 Begeleiding jeugd kunnen we nog niet volledig invullen, pas als we meer 

jeugd hebben. 
 Maurice: jeugd trekt weg 
 Eddie: maar als je 30 jeugd hebt blijft er altijd wat hangen 
 Johan: extra activiteiten om meer jeugd te krijgen. Als we meer senioren 

krijgen, dan meer voor senioren doen. 
 Met dit stuk willen we dat mensen aangeven waar ze wat voor willen doen 
 Freek: oude pakket loopt 3 jaar, zijn er €50 betalers? Ja maar niet veel. 
 Freek: wie gaat er nu coördineren voor de jeugd en wie trekt het? 
 Jeugdcommissie moet erbij.   
 Freek: B3: dagdeel voor rijden naar toernooi of competitie. Ouders rijden 

bij competitie 
 Gilbert: coördinator jeugd plek in bestuur. Johan: 6 bestuursleden kan ook, 

van harte welkom bij bestuur 
 Gilbert: calamiteit: altijd kijken per situatie, niet direct €50 innen. Johan: 

uiteraard wordt daar naar gekeken 
 Gilbert heeft bij andere verenigingen gevraagd hoe ze aan jeugdleden 

komen. Antwoord steeds scholierentoernooi. Els had in Zeewolde 30 
jeugdleden. Gilbert wil scholierentoernooi in kerstvakantie. Johan: dit is 
een van de dingen die we willen starten. Wie wil het trekken? 

 Freek: er zijn 4,5,6 mensen enthousiast voor de jeugd 
 Johan: jullie kunnen komende dinsdag van 19.00 tot 20.00 hier vergaderen 
 Maurice: er moet evenwicht zijn tussen spelen en bijk act. Leden die meer 

spelen moeten meer doen. hij speelt heel weinig en voelt er niet voor om 
nog meer te moeten doen. 

 Johan;we gaan het niet op een weegschaal leggen, oudere leden kunnen 
we ook niet veel van eisen. Het gaat om het principe en dat nieuwe leden 
ook direct weten hoe het hier werkt. 

 Mogen wij als bestuur deze weg inslaan? 
 Maurice: leden die minder consumeren (TT uren) minder punten? 
 Johan: we spreken erover in het bestuur en kijken wat reëel is 
 Gilbert: iedereen heeft een volle agenda, je moet doen wat binnen je 

vermogen ligt 
 Michel: er staat geen vacature voor de beheerscommissie in. Als iemand 

dat nu graag zou willen?? Johan: wij verzoeken de leden ook kenbaar te 
maken als zij in een commissie willen waar geen vacature voor is 

 Jacques: onderscheid mensen die wel of niet trainen, wedstrijden spelen 
 Johan: we gaan het in het bestuur bekijken 

 
11. Rondvraag 

 Jos: Volgende ALV op dinsdagavond i.p.v. training, dan komen er 
misschien meer leden 
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 Bert: Op het pieperfestival stond buiten niet aangekondigd dat er ook TT 
was. We hadden meer mensen kunnen trekken als het aangekondigd was 
(krant) 

 Freek: de doelgroep was er op donderdag en wij op zaterdag. 
 Johan: voortaan moeten we beter nadenken of er meerwaarde is, anders 

doen we veel moeite voor niets. 
 Freek: deelname op donderdag? Bert: 6 of 7 per middag. Freek: kleine 

advertentie in de Noordoostpolder voor senioren. Martijn: 65+ Hof van 
Smeden, flyer, poster ophangen 

 Johan: is voor de ledenwerf commissie 
 Martijn wil op maandag 29 december een oliebollentoernooi organiseren. 

`s middags voor de jeugd (alle basisscholen mailen). `s avonds voor de 
leden. 

 Gerard: Jan Criellaard is er niet, temp in de zaal van 18 terug naar 17 
graden 

 Johan: supersenioren 18 gr, rest 17 gr. 
 Gilbert: Joas vindt het jammer dat er soms niet serieus getraind wordt. 
 Johan: ik doe mijn best, zet ze op de bank, heb er ook al een paar 

weggestuurd. Ook tijdens competitie is er door 1 persoon niet serieus 
gespeeld. Hij wordt nog aangesproken op gedrag 

 Gerard: 20 jaar geleden hebben we deze zaal gekocht. Eind augustus 
hebben we de laatste hypotheek afgelost. 

 
12. Sluiting. 

 

Jaarverslag TTV Emmeloord 2014-2015 
 
Bestuur 
Tijdens het afgelopen jaar heeft het bestuur wat veranderingen ondergaan. Per 1 
januari 2015 hebben we (tijdelijk?) afscheid genomen van onze secretaris Richard 
Stolwijk. Begin 2015 heeft Frederike Spaa noodgedwongen haar taken neergelegd 
als bestuurslid. Helaas zal zij niet meer terugkeren in het bestuur. Popke van 
Scheltinga heeft vervolgens het bestuur versterkt als interim-bestuurslid. Mede 
hierdoor zijn een aantal zaken op het gebied van het 'nieuwe beleid' vooruit 
geschoven.  
 
Competitie 
Najaarscompetitie 2014 
Senioren: 
Team 1 kampioen in 1e klasse 
Team 2 degradeert uit 2e klasse 
Team 3 handhaaft in 4e klasse 
Team 4 kampioen in 5e klasse 
Jeugd: 
Team 1 degradeert uit 2e klasse 
Team 2 handhaaft in 5e klasse 
 
Voorjaarscompetitie 2015 
Senioren: 
Team 1 handhaaft in promotieklasse 
Team 2 kampioen in 3e klasse 
Team 3 handhaaft in 4e klasse 
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Team 4 handhaaft in 4e klasse 
Team 5 handhaaft in 5e klasse  
Jeugd: 
Team 1 net geen kampioen in 3e klasse 
Team 2 handhaaft in 5e klasse 
 
Gebouw 
Het gebouw wordt goed onderhouden/schoon gehouden, mede dankzij de 
beheercommissie en de schoonmaakcommissie. Tijdens de klussendag (en 
ervoor/erna) zijn allerlei klussen opgepakt, zoals het repareren van de daklekkage en 
diverse schilderwerkzaamheden.  
 
Leden/vrijwilligers 
De meeste commissies lopen prima. De extra-activiteitencommissie en de 
Nopspincommissie kunnen wel extra leden gebruiken! 
 
Vrijwilliger van het najaar 2014 is Jan Crielaard. Hij zet zich al jaren in voor de 
financiële afhandeling van onze bar. Vrijwilliger van het voorjaar 2015 is Eddie van 
den Berg. Hij vertegenwoordigt de schoonmaakcommissie en zet zich in voor de 
jeugdige tafeltennissers. 
 
Activiteiten 
Met de Poiesz-actie is weer een mooi bedrag binnen gehaald. Een aantal 
gebruikelijke activiteiten (zoals de barbecue en het oliebollentoernooi) hebben dit jaar 
door verschillende omstandigheden niet plaats gevonden.  
 
De clubkampioenschappen voor de senioren werden traditioneel weer in het voorjaar 
(mei) afgewerkt: 
 
Uitslagen senioren A poule:      

1. Robin     
2. Elvis 
3. Eddie 
4. Jan 
5. Simone 
6. Ab 
7. Freek 
8. Popke 
9. Jacques 
10. Gerard 
11. Rutger 

 
De clubkampioenschappen voor de jeugd kon, ondermeer vanwege het geringe 
aantal inschrijvingen, niet doorgaan. Het voornemen is om de 
clubkampioenschappen 2015 voor de jeugd, alsnog te organiseren. 
 
In december was TTV Emmeloord weer organisator van het Poldertoernooi. Ook 
voor TTV Emmeloord-leden was er succes. Robin Lieftink behaalde een keurige 3e 
plaats (brons) in de hoogste licentie klasse (D). Gilbert Eilander verraste vriend en 
vijand en won eveneens een bronzen medaille (H klasse). Ook in het dubbel was er 
poldersucces. In de G klasse wonnen Willem Paulusma en Douwe Koolhof het zilver. 
Rutger ter Haar won met zijn gelegenheidsdubbelpartner S. Blok van Zwolle tevens 
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zilver. Zowel organisatorisch en ook voor wat betreft de prijzen kunnen we wederom 
spreken van een geslaagd Poldertoernooi.  
 

Financieel jaarverslag ttv Emmeloord, 2014 – 2015 
 
Hiernaast staat de verlies- en winstrekening van ttv Emmeloord voor het jaar 2014 -15, alsmede de 
begroting voor het jaar 2015-16. Op de daarop volgende pagina de balans per 2015-07-31. Hieronder 
een aantal opmerkingen over verlies- en winstrekening, begroting en balans: 
 

Algemeen  

Afschrijvingen Het begrotingbedrag voor 15/16 is lager omdat de afschrijving van de tafels 
beëindigd is (afschrijving in 5 jaar). Voor verdere details zie onder de balans. 

Onderhoud 
gebouw en kantine 

Stelbedragen omdat er geen geplande onderhoud is gepland. 

Gas/…. Het Uit-bedrag is hetgeen we aan gas enz. hebben betaald. Het In-bedrag 
hebben we retour gekregen. Hier zijn twee bronnen; a) teruggave teveel betaald 
en b) de ECO taks. De ECO taks is ook volgend jaar ongeveer even hoog. De 
teruggave was het gevolg van de aanschaf van een nieuwe, zuiniger CV en het 
niet langer gebruiken van een elektrische boiler 

Resultaat Zoals U ziet, dit jaar een beetje overgehouden en ook volgend jaar draaien we 
haast quit. 

 
Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2015 

 

  31-7-2013 31-7-2014 31-7-2015 

  Bezit Schuld Bezit  Schuld Bezit  Schuld 

kas kantine 35   23  36  

clubrekening RABO  479    1898  794 
poldertoernooi 
RABO  1243   595  1059  

toernooi RABO 221       

gebouw 4454   4304  4154  
waarborgsom 
NTTB  23   23  23  

CV installatie   3510  3120  

inventaris 1190   515  0  

voorraad kantine 407   182  294  

eigen vermogen    5861  5338  6167 

hypotheek   466  91  0 

nog te betalen   1725  1725  1725 

Nog te ontvangen         

          

totaal 8052 8052 9052 9052 8686 8686 

 
 
Bij de balans is de CV installatie opgevoerd. De CV kosten zijn €5400 en daarnaast €1500 subsidie 
van de gemeente. Het restant, €3900 wordt over 10 jaar afgeschreven (na 2 jaar).  
Bij het gebouw wordt €150 per jaar afgeschreven. 
De Inventaris komt op 0 omdat de tafels na 5 jaar volledig zijn afgeschreven. 
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Winst en verliesrekening 2013-2014, 2014-2015 Begroting 2015-16 
     Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

 2013-2014 2013-2014 2014 – 2015 2014-2015 2015 - 2016 

     uit    in uit in uit in uit in uit in 

rente kosten 30   12 0 60   70   50   

bank kosten 65   4 0 20   71   70   

afschrijvingen 725   725 0 1215   1055   540   

contributie   7200 0 7161   7850   7435   7500 

subsidies   0 0 0             

donateurs     100 0             

sponsoring   300 0 1441   300   525   400 

speciale inkomsten   300 0 200   100         

verhuur zaal   50 0 0             

bestuurskosten 200   126 0 200   201   200   

onderhoud kantine     0 0 200   9   200   

onderhoud gebouw  200   403 0 200   422   200   

telefoon 10   0 0         10   

verzekering 350   338 0 350   351    360  

gas / licht / water 5500 707 5588 707 5000 790 4876 1466 4400 770 

huisvestingskosten 700   646 0 700   593   700   

kosten NTTB 1550   1758 0 1850   1955   2000   

kosten Nopspin 150   160 0 200   232   250   

kosten trainingen 1725   2163 0 2100   1751   2000   

materiaal     128 0     198   200   

activiteiten 200 500 1121 1390 200 500 691 1470 700 1400 

diversen     0 0             

toernooien 1750 1750 1787 1736 1800 1800 1527 1950 1700 2000 

lief & leed 25   0 0 50   25   50   

kantine omzet   3500 0 3951   4000   2774   3000 

kantine inkoop 1200   978 0 1200   1439   1300   

resultaat 0 73 549 0 0 5 154 0 140 0 

                      

totaal 14380 14380 16586 16586 15345 15345 15620 15620 15070 15070 
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Verjaardagen 
 
Gert  Sprenger 17-10 
Geert  Brink 6-11 
Johan  Lieftink 21-11 
Michèle Beekman 4-12 
Nabil  Dhahriya 16-12 
Michel  Schwarte 26-12 
Sietse  Jager 28-12 
Larissa  Dam 21-1 
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Bonnen COOP Greidanus 
  
Onlangs hebben we weer ruim 50 euro mogen ontvangen van de COOP Greidanus! 
Bedankt daarvoor!! 
  
Met dank aan alle leden die trouw een stempel op hun bon laten zetten en in de 
daarvoor bestemde bak deponeren in de kantine, super! 
  
Voor wie nog niet bekend is met deze actie: voor elke uitgegeven euro bij COOP 
Greidanus ontvangen wij als club 1 cent. Bij de kassa laat je een stempel op de bon 
zetten en daarna lever je hem in bij de club. Elke bon is welkom! 
  

Michèle 
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CLUBKAMPIOENSCHAP  2015  
  

Zaterdag 6 juni  barste de onderlinge strijd weer los om de titel clubkampioen 2015.  

Ondanks een matige belangstelling was het een zeer geslaagde middag.  

Smetje op deze middag was dat Johan zijn titel niet kon verdedigen vanwege een 
blessure.  

 
We gingen van start met een poule van 5 en een poule van 6 spelers.  

De nummers 1 en 2  van de poule gingen door naar de kruisfinales en de nummers  

3,4 en 5 speelden respectievelijk voor plaats 5 t/m 10  .  Nummer 6 van de poule  

werd automatisch  11de .  

Robin ,Jan ,Elvis en Eddie plaatsten zich voor de kruisfinales.   
Elvis moest het opnemen tegen Jan. Jan die altijd wel moeite met het spel van Elvis 
heeft kon ook dit keer het tij niet keren.  
Elvis won vrij makkelijk en plaatste zich voor zijn gedroomde finale.  
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Favoriet Robin had het tegen Eddie een stuk moeilijker om zich te plaatsen.  

 
Na 4 sets was de score  2-2  en moest er een beslissende vijfde set gespeeld 
worden.  Robin ging goed van start en wisselde met 5-1 voorsprong.  

Eddie gesteund door het grote publiek veranderde van taktiek en begon met trage  
 
bolle spinballen het spel te ontregelen. Zo kwam hij terug naar 7-7 en leek de 
wedstrijd naar hem toe te trekken.  

Net op het moment dat Eddie met zijn hoofd al in de finale stond sloeg Robin toe met 
zijn befaamde service. Pakte een voorsprong en hield dit vast. De finale was voor 
Robin een feit.  

In de troost finale werd het weer een spannende  vijf setter waarin Jan op 10 – 8   2 
matchpoint niet verzilverde en de eer aan Eddie moest laten die daardoor de  3e 
plaats pakte.  

In de finale liet Robin zien waarom hij als favoriet van start ging, hij speelde zijn beste 
wedstrijd van de dag .Met goed aanvallend spel drukte hij Elvis verder achter de tafel 
en deze was niet bij machte om de aanval over te nemen.  

In 3 sets werd Elvis verslagen en hebben we eindelijk weer een nieuwe 
clubkampioen . Het zat er al aan te komen want Robin staat de laatste jaren zo goed 
te spelen dat het een keer moest gebeuren.  
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Weleens waar weer een Lieftink maar daar zullen maar aan 
moeten wennen,want ook de derde generatie heeft zich aangemeld.  Simone [ jeugd 
] deed voor de 2e keer met de senioren mee en werd heel knap 5e door Ab te 

verslaan. Mijn verwachting is dat Simone binnen 5 jaar de nieuwe clubkampioene zal 
zijn.  

Met  trots nam Robin de begeerde wisselbeker met de grote oren in ontvangst en 
werd er nog enige tijd gezellig nageborreld.  

De volledige uitslag:  
 

1 Robin              4  Jan    7  Freek  10  Gerard   

2  Elvis              5  Simone   8  Popke   11 Rutger  

3  Eddie     6  Ab    9  Jacques  

Iedereen bedankt voor de gezellige en sportieve middag en een fijne vakantie 
gewenst.  

                              
Groet Eddie 
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Barwachtlijst Najaar 2015 
 

datum thuis uit Barwacht Telefoonnr. 

Vrijdag 11 september 2015 5   Team 5   

Vrijdag 18 september 2015 2, 3, 4   Gilbert Eilander 0527-610735 

Vrijdag 25 september 2015 1, 2, 5   Ab Kooijman 0527-616007 

Vrijdag 2 oktober 2015 1, 5   Nabil Dhahriya  0527-785224 

Vrijdag 9 oktober 2015 3, 4   Robin Lieftink 0527-617747 

Vrijdag 16 oktober 2015 2, 3, 4   Erik van Es 0514-601079 

Vrijdag 23 oktober 2015 1   Team 1   

Vrijdag 30 oktober 2015 1, 5   Lukas Koffeman 06-30378647 

Vrijdag 6 november 2015 3, 4   Rutger ter Haar 0527-697778 

Vrijdag 20 november 2015 2, 3, 4   Jan Crielaard 0527-697486 

Vrijdag 27 november 2015 2, 5   Bert Mooij 0527-611551 

          

Zaterdag 19 september 2015 J1   Els de Gans 0527-616007 

Zaterdag 26 september 2015 J1   Freek van der Kamp 0321-383270 

Zaterdag 24 oktober 2015 J1   Jos Kuijper 0527-698008 

Zaterdag 21 november 2015 J1   Maurice Arnoldy 0527-698324 

Zaterdag 28 november 2015 J1   Eddie van den Berg 0527-615733 
 

De barwacht moet op de volgende tijd aanwezig zijn in de zaal 
Vrijdag: 19.15 uur 

Zaterdag Jeugd: 09.00 uur 
 

Een sleutel van de zaal kun 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. 

 
Kun 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.
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Schoonmaak lijst 
 

De lijsten komen ook weer op het prikbord te hangen 
Het 1e schoonmaakteam is vanaf week 33 aan de beurt. 
 
Schoonmaakteam 1         Jacques [aanv.], Michel, Larissa ,Gerard,Nabil 
Toiletten  
week 33  Jacques 
week 34  Michel Schrijer 
week 35  Larissa               +  teamschoonmaak 
week 36  Gerard 
 
Schoonmaakteam 2         Jos[ aanv.] , Jan ,Eddie,Freek 
Toiletten 
week 37  Jos 
week 38  Jan 
week 39  Freek               +  teamschoonmaak 
week 40  Eddie 
 
Schoonmaakteam 3         Michelè [ aanv.], Maurice , Michèl ,Lukas 
Toiletten  
week 41  Michelè 
week 42  Maurice 
week 43  Lukas               +  teamschoonmaak 
week 44  Michel 
 
Schoonmaakteam 4        Robin [aanv.] , Popke , Johan , Patrick,Steven,Simone. 
Toiletten 
week 45  Robin 
week 46  Patrick 
week 47  Steven              +  teamschoonmaak 
week 48  Popke 
 
Schoonmaakteam 5        Hans  [aanv.]  ,Els , Ab, ,Patryk Kruczkowski,  Feras . 
Toiletten 
week 49  Hans 
week 50  Els 
week 51  Patryk               +  teamschoonmaak 
week  52 Feras 

 
Schoonmaakteam 6        Pim aanv.  +   donderdagmiddaggroep + Erik van Es 
Toiletten 
week 1  Pim 
week 2  Bert 
week 3  Rutger                 +  teamschoonmaak 
week 4  Erik van Es 
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Afdelingskampioenschappen Zwolle 2  mei 2015. 
 
Zaterdagmorgen 7.30 uur de wekker. Tijd om op te staan en naar Zwolle te gaan, om 
voor het eerst de afdelingskampioenschappen te spelen voor de vereniging 
Emmeloord. Tas inpakken, genoeg brood mee voor de nodige energie en weg 
wezen. 
 
's morgens eerst samen de dubbel gespeeld, wat die dag super ging, met als eind 
resultaat de eerste plaats. 's middags de enkel's. Ab had het zwaar. hij heeft 2 
wedstrijden in 5 en één in 3 games gewonnen en één verloren. Een mooie uitslag om 
als tweede in de poule te eindigen. Op naar de 1ste tussen ronde, na een 2-1 
achterstand toch nog gewonnen. volgende ronde heelaas met de finale in het zicht 
gesneuveld met 3-1. 
 

 
Els had een minder zware poule en werd met een 3x 3-0 en een 3-1 makkelijk eerste 
in de poule. De volgende ronde was een poule van 3 die gewonnen werd met 3-1 en 
3-0. Nu alleen nog de finale. De kampioen van vorig jaar wist Els prima te ontregelen 
en ging er dan ook terecht met de eerste plaats vandoor. Blijft over de tweede plaats 
voor Els. Voor ons was dit een geslaagde dag met twee prijzen naar huis. 
 
  
 
Sportieve groeten Ab en Els. 
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Uitslagen en ranking. 
  
Afdelingscompetitie Senioren 
Leogang SL 2 - Emmeloord 2            6-4                  4e plaats 
GTC 3 - Emmeloord 3                        0-10                1e plaats 
Harderwijk 4 - Emmeloord 4               2-8                  2e plaats 
Emmeloord 5 - 's-Heerenbroek 3       3-7                  4e plaats 
  
Afdelingscompetitie Jeugd 
De Veluwe 3 - Emmeloord 1              9-1                  6e plaats 
  
Wijziging speellocatie / telefoonnummer: 
  
TTV Vined: 
Alle teams (senioren en jeugd) spelen vanaf de najaarscompetitie 2015 op één 
adres: De Heerd  Griftstraat 8  8181 VZ Heerde 
  
18 oktober 2015 het Moekotte Meerkamp Toernooi 
?? december 2015 ons eigen Poldertoernooi 
21 mei 2016 het AK 
 
Invoering plastic ballen: 
TTVE speelt (alle teams)  nog met de celluloid bal 
Hieronder de verenigingen die hebben aangegeven dit najaar met de plastic bal te 
gaan spelen 
Thibats:    Het 1e team. 
Effect Marienheem: Alle teams. 
ETTV:    Het 1e team. 
Rijssen:    Het 1e en 2e team. 
Effect ’74:    Alle teams 
DTV ’84:    In principe alle teams 
De teams die aangeven thuis wel met de nieuw plastic bal te spelen wordt bekend 
gemaakt in het volgende bulletin. 
http://nttc.nl/tafeltennis/van-celluloid-naar-plastic-bal-de-wetenswaardigheden-op-
een-rij/ 
  
Ook komend seizoen zal ik de informatie die bij mij op het wedstrijdsecretariaat 
binnen komt met jullie delen. Uit reacties die ik krijg concludeer ik dat dit op prijs 
wordt gesteld. Ik filter naar eigen inzicht informatie die voor de competitie spelers van 
TTVE van belang zou kunnen zijn. Complete competitiebulletins worden 
gepubliceerd op de website van NTTB-OOST. 
  
Wijziging speellocatie / telefoonnummer: 
 
TTV Quick ’20: 
Heeft een 2e telefoonnummer waar ze in hun zaal bereikbaar zijn, n.l. 06-38102082. 
Onder het huidige telefoonnummer (0541-521568) is de zaal nog t/m. 01-01-2016 
bereikbaar. 
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TTV Ugchelen: 
Heeft een nieuwe speelzaal, zij hebben onderdak gekregen bij TTV Gelvandria. 
De senioren spelen op woensdagavond en de jeugd op zaterdagmorgen. 
Het adres is: Kayersdijk 8 C  7332 AT Apeldoorn 
TTV Vined: 
Alle teams (senioren en jeugd) spelen vanaf de najaarscompetitie 2015 op één 
adres: De Heerd  Griftstraat 8   8181 VZ Heerde 
TTC Dronten ’74: 
Vanaf de najaarscompetitie 2015 speelt de vereniging weer op haar oude stek: 
Gymzaal “De Ketting”  De Ketting 14  8251 LD Dronten  
Zie voor de locatie: 
https://www.google.nl/maps/place/De+Ketting+14,+8251+Dronten/@52.5208811,5.7
268307,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c62b1fd9f76bf3:0x9facc17ace25e0c0 
 
Zondag 18 oktober 2015 het Moekotte Meerkamp Toernooi 
 

Moekotte Meerkamp Toernooi 2015 
 
Via deze weg willen we u eraan herinneren dat op zondag 18 oktober 2015 het 
Moekotte Meerkamp Toernooi 2015 zal worden georganiseerd door 
tafeltennisvereniging D.T.T.V. Thibats. Wij willen u en uw vereniging daar van harte 
voor uitnodigen. Het toernooi zal net als voorgaande jaren gehouden worden in het 
Sportcentrum van de Universiteit Twente. Het toernooi bevat zowel een enkelspel als 
een dubbelspel, beiden in de vorm van meerkampen gevolgd door een afvalsysteem. 
Meer informatie over het toernooi kunt u vinden in de bijgevoegde convocatie. 
 
Bijgevoegd vind u de convocatie en het verzamelinschrijfformulier voor Moekotte 
2015. Inschrijven verloopt bij voorkeur digitaal via e-mail naar tc@thibats.nl, maar 
kan ook per post zoals vermeld op het inschrijfformulier. De inschrijving sluit 
op zondag 27 september 2015. 
 
Wij hopen u en uw vereniging op zondag 18 oktober te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Laura Visser, Rik van Outersterp, Derek Rodink, Damian von Prondzinski, Trung 
Nguyen 
Thibats Toernooicommissie 2015 
  
AK is op 21 mei 2016! 
  
Tevens maak is van de gelegenheid gebruik om alle competitiespelers veel 
spelplezier en mooie resultaten toe te wensen. 
  
Met vriendelijke groet / Kind regards,         
F. (Freek) van der Kamp  
Wedstrijdsecretaris TTV Emmeloord   
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Najaarscompetitie 2015:  
Competitieprogramma op datum (04-09-2015 t/m 11-09-2015) 
  
VR 04 sep 20:00 
Afdelingscompetitie Senioren Emmeloord 5 - 's-Heerenbroek 3     uitslag 3-7 
Team 5 heeft haar eerste competitie wedstrijd reeds gespeeld, de overige teams 
starten in deze week  
 
DO 10 sep 20:00 
Afdelingscompetitie Senioren GTC 3 - Emmeloord 3 
 
VR 11 sep 19:30 
Afdelingscompetitie Senioren Leogang SL 2 - Emmeloord 2 
 
VR 11 sep 20:00 
Afdelingscompetitie Senioren Emmeloord 1 - De Toekomst 3  verplaatst naar 23 
oktober. 
Afdelingscompetitie Senioren Harderwijk 4 - Emmeloord 4 
 
ZA 12 sep 13:00 
Afdelingscompetitie Jeugd De Veluwe 3 - Emmeloord 1 
Barwacht: er is deze week geen thuis wedstrijd, dus geen barwacht nodig.  
Ook komend seizoen zal ik de informatie die bij mij op het wedstrijdsecretariaat 
binnen komt met jullie delen. Uit reacties die ik krijg concludeer ik dat dit op prijs 
wordt gesteld. Ik filter naar eigen inzicht informatie die voor de competitie spelers van 
TTVE van belang zou kunnen zijn. Complete competitiebulletins worden 
gepubliceerd op de website van NTTB-OOST. 
 

Invoering plastic ballen: 
De teams die aangeven thuis wel met de nieuw plastic bal te spelen wordt bekend 
gemaakt in het volgende bulletin. 
http://nttc.nl/tafeltennis/van-celluloid-naar-plastic-bal-de-wetenswaardigheden-op-
een-rij/  
TTVE speelt (alle teams)  nog met de celluloid bal 
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Aanmelden lidmaatschap 
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één van de trainers:  
Johan Lieftink, Jacques Spaa, Pim Ros, Michèle Beekman. 
 
Kijk voor de statuten en het reglement op de website: 
http://www.ttvemmeloord.nl/index.php/diversen/documenten 
 
 

Tarieven per 14 Augustus 2014 Junior t/m 17 jaar Senior 

Geen training  € 35,00 Per kwartaal 

Met training € 29,00 € 45,00 

Geen training  € 69,00 Per half jaar 

Met training € 57,00 € 89,00 

Geen training  € 136,00 Per jaar 

Met training € 112,00 € 176,00 

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

n.v.t. € 50,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 
Alleen met toestemming bestuur 

€ 60,00 € 60,00 

 
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 Beekman (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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