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                                  Overzicht van de diverse commissies : 

 

Zaal Van Diggelenstraat 11 
 

06-40087226 

Postadres Freek van de Kamp 
Tijgerbloem 7 
8255 JZ Swifterbant 
 

0321-383270 
06-45410911 

Mailadres bestuur@ttvemmeloord.nl  
Bestuur Voorzitter: Johan Lieftink 

Secretaris: Freek van de Kamp 
Penningmeester: Gerard Hameetman 
Alg. bestuurslid: Popke van Scheltinga 
Alg. bestuurslid: vacant 

06-11367961 
06-45410911 
0527-616224 
06-34379696 
 

P.R. Vacant  
 

Wedstrijdsecretaris 
Plaatsvervangend  

Lucas Koffeman 
 

06-30378647 
 

Barzaken Gerard Hameetman 
Els de Gans 

0527-616224 
06-57554507 

Technische commissie Freek van de Kamp 
Jacques Spaa 
Johan Lieftink 

 
0527-614759 
06-11367961 
 

Beheercommissie Willem Paulusma 
Michel Schwarte 
Jacques Spaa 

0527-698189 
0527-619538 
0527-614759 
 

Toernooicommissie Gerard Hameetman 
Johan Lieftink 

0527-616224 
06-11367961 

Activiteitencommissie Gilbert Eilander 0527-610735 
Schoonmaakcoördinator  Vacant vanaf 31/12/2016 

 
 

Websitecommissie Gerard Hameetman 
 

0527-616224 
 

Nopspincommissie Bert Mooij  
ajmooij@hotmail.com 
 

0527-611551 
 
 

Lief- en leedcommissie Vacant   
Erelid Sietse Jager  
Lid van verdienste Henk Mulder  
 
Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde. 
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1. Van de redactie 

 
Hoi! Omdat wij verhuisd zijn ben ik gestopt met tafeltennissen in Emmeloord. Daarom 
is het voor mij ook niet meer mogelijk om de Nopspin te maken. Bij deze ‘mijn’ 
laatste! Mocht iemand de Nopspin een paar keer per jaar in elkaar willen zetten, dan 
kun je het beste Bert even een mailtje sturen!  
 
Simone Lieftink 
 

 
 

2. Van de voorzitter 

 
Voor de meeste tafeltennis enthousiastelingen zit de vakantie er weer op. Tijd om de 
tafeltennis attributen weer bij elkaar te rapen en in de Diggelslag een balletje te gaan 
slaan. Zoals bijna gebruikelijk is dit de periode om even terug te kijken naar het 
afgelopen tafeltennisseizoen, maar gelijk het moment om vooruit te kijken naar de 
toekomst met alle uitdagingen en kansen. 
 
Terugkijkend toch geen topseizoen, het eerste heren team is min of meer “verdampt”. 
Steven IJkema en Johan Vogelzang hebben besloten om in het Noord-Friesland te 
gaan spelen. Zelf heb ik o.a. in verband met fysieke problemen de competitie 
activiteiten voorlopig beëindigd. Tenslotte heeft Hans Vlig er voor gekozen om in 
Heerenveen competitie te gaan spelen. Dit betekent het einde van het huidige eerste 
team, met als consequentie dat alle teams één plaatsje doorschuiven.  
Voor de nieuwe teamindeling zie verderop in dit clubblad. 
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Daarnaast moeten we vaststellen dat de bijna noodzakelijke groei van het aantal 
leden uitblijft. De consequentie hiervan is dat logischerwijs ook de financiële buffers 
dienen te worden aangesproken. Dit kan, maar is geen structurele oplossing! 
 
Op 14 oktober 2017 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De financiële 
verslaglegging en begroting zijn dan de meest belangrijke zaken. Dit jaar een niet 
sluitende begroting en op de vergadering zal een voorstel tot contributie-
verhoging worden behandeld.  
Bestuurlijk ook een aantal wijzigingen. Zoals eerder gemeld zal ondergetekende bij 
de komende algemene ledenvergadering voor de laatste keer de spreekwoordelijke 
voorzittershamer “hanteren”. Inmiddels is bekend dat Michele Beekman de 
bestuurlijke activiteiten heeft beëindigd, zodat het bestuur op zoek is naar twee 
nieuwe bestuursleden (waarvan 1 vacature per 14 oktober 2017 wordt ingevuld). 
Ik hoop dat binnen de vereniging het besef bestaat dat een vereniging niet zonder 
een bestuur kan functioneren. Vandaar hierbij mijn oproep aan alle senior leden om 
serieus na te denken over het mogelijk aanvaarden van een bestuursfunctie.  
 
Een goed mandaat is nodig, daarom wil ik alle leden oproepen om op zaterdag 14 
oktober a.s. bij de ALV aanwezig te zijn!  
 
Johan Lieftink. 
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3. UITNODIGING ALV 

 
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 oktober 2017 
 
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 
van tafeltennisvereniging Emmeloord, te houden op zaterdag 14 oktober 2017 in 
de tafeltennisaccommodatie aan de Van Diggelenstraat, aanvang 18:00 uur 
(geplande eindtijd 20:00 uur). 
 
Nb. Stemrecht vanaf 14 jaar, stemrecht over financiële zaken vanaf 18 jaar. 

 
Vanaf 17:30 uur zijn soep en bolletjes beschikbaar! Zoals gemeld begint de 
vergadering om 18:00 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)! 
 
 
AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen vorige ALV 
4. Jaarverslag secretaris 2016 - 2017 
5. Jaarverslag penningmeester 2016 – 2017 
6. Verslag kascommissie 
7. Voorstel contributie verhoging 
8. Rooster/verkiezing bestuursleden 
9. Goedkeuring begroting 2017 – 2018 
10.Rooster/verkiezing bestuursleden 
11.Verkiezing kascommissie 
12.Wat verder ter tafel komt 
13.Rondvraag  
14.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 2016  (verlengd voor 1 jaar, daarna  
                                                                                                           aftredende en niet herkiesbaar)  
Penningmeester  Gerard Hameetman vanaf oktober 2014 herkiesbaar 
Secretaris  Freek van der Kamp vanaf oktober 2015  
Algemeen bestuurslid Popke van Scheltinga vanaf oktober 2015 
Algemeen bestuurslid Michèle Beekman  vanaf oktober 2014 (aftredend en niet herkiesbaar) 

 
Johan Lieftink (Voorzitter ttv Emmeloord). 
 
Na afloop van de Algemene ledenvergadering zal nog een aansluitende activiteit 
plaatsvinden. Dit jaar een mini-bierproef, aanvang 20.15 uur – einde 22.00 uur 
(voor senioren; deelnamekosten 4,00).  
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4. Jaarverslag TTV Emmeloord 2016-2017 van secretaris 

 

Bestuur:  

Het bestuur werd dit seizoen gevormd door Johan Lieftink voorzitter, Gerard Hameetman 
penningmeester, Freek van der Kamp secretaris, Michèle Beekman algemeen, Popke van 
Scheltinga algemeen.  

In het voorjaar 2017 heeft Michèle aangegeven haar lidmaatschap van de TTVE te 
beëindigen en haar bestuursfunctie in te leveren. Ze wil maximaal zorg aan dochter Yarah 
kunnen geven.  

Het bestuur heeft in de gebruikelijke frequentie vergaderd, hoewel het vinden van een 
vergaderdatum regelmatig even spannend was, dit wegens de drukke agenda van een 
aantal bestuursleden.  

 

Commissies: 

Het wedstrijdsecretariaat werd ingevuld door Freek van der Kamp en plaatsvervangend  
Robin Lieftink (tot 31/12). In de loop van het seizoen is deze functie overgenomen door 
Lucas Koffeman.  
TC, de Technische commissie: voorzitter Jacques Spaa, vacatures. .  
Barzaken: Gerard Hameetman en Els de Gans. 
Beheercommissie: Willem Paulusma, Michel Schwarte en Jacques Spaa 
Activiteitencommissie:  Gilbert Eilander 
Schoonmaak coördinator: vacant. De wekelijkse beurt van de toiletten: Ab Kooijman. 
Website: Gerard Hameetman 
Nopspin: Bert Mooij  
Lief & Leed commissie: Michèle Beekman.  
 

Trainingen:  

Trainingen werden verzorgd door:  
Jacques Spaa, Johan Lieftink, Freek van der Kamp, Els de Gans, Pim Ros en Gilbert 
Eilander.  
Robin Lieftink, Elvis Nieuwland zijn gestopt met het geven van jeugdtrainingen.  
Door deze trainers werden trainingen verzorgd op maandagavond senioren, dinsdagavond 
junioren en senioren, woensdagavond welpen, donderdagmiddag plussers.  
 

Competitie najaar 2016: 

We kwamen uit met 5 teams bij de Senioren en 2 teams bij de Junioren 
Kampioenen 
Senioren Team 1 werd kampioen in de Promotieklasse.  
Spelers: Hans Vlig, Johan Lieftink, Johan Vogelzang, Steven IJkema.  
Junioren Team 2 werd kampioen in de 5e klasse A.  
Spelers: Marien Alblas, Boaz Brouwer en Bernard Snelder 
Degradatie 
Senioren 3 degradeerde uit de 3e klasse.  
 
Competitie voorjaar 2017: 
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We kwamen uit met 4 teams bij de Senioren en 2 teams bij de Junioren.  
Kampioenen  
Geen  
Degradatie 
Senioren 1 degradeerde uit de Hoofdklasse. 
Senioren 2 degradeerde uit de 2e klasse 
 

Clubkampioenschappen (27/05/17): 
Senioren: 1e plaats Paul Feenstra 2e plaats Ab Kooijman 
Junioren: Niet gespeeld.  
 
Afdelingskampioenschappen OOST (21/05/17)  

Ab Kooijman was de enige afgevaardigde namens TTVE 

 
OTC toernooi Emmeloord. 23/10/17 
Op 23 oktober was de OTC bij ons te gast. Het toernooi kende 33 deelnemers.  
Sportief succes was er voor Freek van der Kamp, de eerste prijs in zijn klasse.  
 
Poldertoernooi:  
Uitslagen Poldertoernooi: TTVE’ers  
Singel wedstrijden:  
G klasse: 1e prijs Feras Wadih    
H klasse: 2e prijs Rutger Ter Haar 
E klasse: 3e prijs Steven IJkema 
G klasse: 3e prijs Simone lieftink         
Dubbel wedstrijden  
Geen Prijzen 
 
Diederik Steunenbergtoernooi 2017 (Jeugd)  
 
Met een mooie afvaardiging gingen we 14 januari naar het  Diederik Toernooi.  
Frank Eilander, Joas Sterk,  Boaz Brouwer, Boaz Pomstra, Patrick Dekker, Maas Weisz en 
Dion Korte. 
Voor Patrick Dekker was er een prijs.  
 

Onderhoud gebouw  

30 juni en 1 juli is er het jaarlijkse onderhoud aan het gebouw geweest. Hoofdmoot dit jaar 
was het met een hoogwerker schilderen van de boeien van ons gebouw.  

Bar 

De taken van Robin, inkoop en coördineren van de bar zijn in goede handen bij Els de Gans 

Sponsoractiviteiten: 

Dit jaar liepen we de opbrengst van de Poiesz jeugdactie mis. We zijn niet ingeloot. In de 
behandeling van de financiële stukken zal dit ter sprake komen. Verder kregen we 
sponsorbedragen van de RABO, Coop Greidanus en Tanken bij Klaassen BP, en de 
adverteerders in ons clubblad.  

Vrijwilliger van het voorjaar 2016: 

Bert Mooij wordt tijdens de ALV verrast met een taart en cadeaubon voor zijn inzet voor de 
vereniging.  
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5. Financieel jaarverslag 

ttv Emmeloord, 2016 – 2017 en begroting 2017 - 2018 
 
Hiernaast staat de verlies- en winstrekening van ttv Emmeloord voor het jaar 2016 -17, alsmede de 
begroting voor het jaar 2017-18. Op de daarop volgende pagina de balans per 2017-07-31. Hieronder 
een aantal opmerkingen over verlies- en winstrekening, begroting en balans: 
 

Jaarverslag  

Algemeen Bij de realisatie van 2016 – 17 is een vervelend tekort ontstaan. Voor het 
volgende seizoen zullen we wijzigingen moeten aanbrengen in de financiële 
huishouding. 

Afschrijvingen Zie bijschrift bij balans voor meer details 

Contributie Het aantal leden daalt. Dus ook de contributie-inkomsten 

Gas/licht/water Er zit een fout in realisatie15/16 die gekopieerd is in begroting16/17. De 
realisatie16/17 en begroting17/18 zijn wel juist. Ook de Ecotaks is gestopt, wat 
ons €700 per jaar kost. 

Huisvestingskosten Onvoorzien waren “test op Legionella” en vervanging van de brandblussers. 

Sponsoring We zijn dit jaar uitgeloot voor de Poiesz actie. Dit kost nogal wat inkomen. 

  

Begroting 

 

Algemeen De hier bijgevoegde begroting is lijkt haast sluitend, maar ten opzichte van 
schattingen zonder wijzigingen in prijzen enz., zijn de onderstaande posten 
aangepast. 

Contributie Hier is uitgegaan van een contributieverhoging van €10 per jaar. Hierover 
moeten we instemming zien te krijgen. Levert €500 op. 

Kantine Beperkte prijsverhoging. Dit is al in 8 jaar niet meer gebeurd. Verwachting €300 
meer inkomsten. 

Activiteiten Door zaken als sponsorloop oid hopen we €800 extra inkomsten. Dit kan ook als 
volgend jaar de Poiesz weer lukt. 

Toernooien De tafelhuur wordt duurder, maar we verwachten een grotere deelname wat 
€200 oplevert, of dit bedrag via een loterij. 

  

Balans 

 

Inventaris / 
hypotheek 

Deze beide rijen bevatten uitsluitend 0 als bedragen. Volgend jaar verdwijnen 
beide rijen uit de balans. 

Nog te betalen Dit betreft de vergoeding van de trainers die, zoals gebruikelijk, pas in het 
volgende seizoen wordt betaald. 
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Winst en verliesrekening 2015-2016, 2016-2017, Begroting 2017-18 
 

  Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

  2015-2016 2015-2016 2016 - 2017 2016-2017 2017 - 2018 

  uit in uit in uit in uit in uit in 

rente kosten 50   9   0   1   0   

bank kosten 70   179   100   181   180   

afschrijvingen 540   540   540   540   540   

contributie   7500   7051   7500   7079   7500 

subsidies                     

donateurs                     

sponsoring   400   1464   400   94   400 

speciale inkomsten       28       37     

verhuur zaal                     

bestuurskosten 200   192   200   297   200   

onderhoud kantine 200   40   200   6   200   

onderhoud gebouw  200   65   200   277   200   

telefoon 10       10       10   

verzekering 360   341   360   361   360   

gas / licht / water 4400 770 3195 1079 3200 0 4415   4400 0 

huisvestingskosten 700   706   700   1153   700   

kosten NTTB 2000   1636   2000   2165   2000   

kosten Nopspin 250   166   200   91   200   

kosten trainingen 2000   1670   2000   1998   2000   

materiaal 200   345   200   99   200   

activiteiten 700 1400   230 200 200 272 311 200 1000 

diversen                     

toernooien 1700 2000 1927 2376 2000 2200 2029 2190 2300 2400 

lief & leed 50       50   63   50   

kantine omzet   3000   3215   3200   3013   3500 

kantine inkoop 1300   1170   1300   1062   1100   

resultaat 140 0 3262 0 40 0 0 2286 0 40 

                      

totaal 15070 15070 15443 15443 13500 13500 15010 15010 14840 14840 
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Balans van TTV Emmeloord op 31-07-2017 

 

  31-7-2015 31-7-2016 31-7-2017 

  Bezit  Schuld Bezit  Schuld Bezit  Schuld 

kas kantine 36   30   75   

clubrekening RABO    794 2268     71 
poldertoernooi 
RABO  1059   1513   1302   

toernooi RABO             

gebouw 4154   4004   3854   
waarborgsom 
NTTB  23   23   23   

CV installatie 3120   2730   2340   

inventaris 0   0   0   

voorraad kantine 294   338   273   

eigen vermogen    6167   9181   5796 

hypotheek   0   0   0 

nog te betalen   1725   1725   2000 

Nog te ontvangen             

              

totaal 8686 8686 10906 10906 7867 7867 

 
 
Bij de balans zijn de volgende goederen opgenomen:  
De CV kosten zijn €5400 en daarnaast €1500 subsidie van de gemeente. Het restant, €3900 wordt 
over 10 jaar afgeschreven.  
Bij het gebouw wordt €150 per jaar afgeschreven. 
De Inventaris staat op 0 omdat de tafels na 5 jaar volledig zijn afgeschreven. 
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6. Teamindeling najaar 2017 ttv Emmeloord 

 
 
Senioren 

 
(definitieve klasse na besluit wedstrijdsecretaris afdeling Oost) 
 

 
 

 
 
 
Jeugd 

 
 
Wedstrijdsecretaris Jeugd/senioren 
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Verjaardagen juli / augustus 

 
 
7 juli ………………….. Christiaan Robaard 
9 juli ………………….. Patryk Kruckowski 
12 juli ………………… Bernard Snelder 
11 juli ………………...  Roy Koning 
 
9 augustus …………… Henk Mulder 
11 augustus …………. Jacques Spaa 
12 augustus …………. Feras Wadi 
15 augustus …………. Willem Paulusma 
19 augustus …………. Rick Hankel 
19 augustus …………. Lucas Koffeman 
30 augustus …………. Tonio Grijpma 
31 augustus …………. Hans Vlig 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Even voorstellen:  de nieuwe wedstrijdsecretaris 
 
Voornaam:  ……………………… Lucas 
 
Achternaam: ..…………………...  Koffeman 
 
Telefoonnr. ………………………  06-30378647 
 
Lid sinds ………………………. 2007
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7. Samenvatting belangrijkste bestuursbesluiten:   
 

(Samenvatting van de laatste bestuursvergaderingen. 
Bemensing van de verschillende commissies/bestuur enz. 
1. Johan heeft vorig jaar reeds aangegeven te stoppen als voorzitter, de vacature is 
kenbaar gemaakt. Nu nadert het moment van afscheid nemen, maar helaas heeft tot 
op heden niemand zich gemeld het voorzitterschap op zich te nemen.   
2. Tegen het eind van het seizoen heeft Michèle haar bestuursfunctie opgezegd en is 
met onmiddellijke ingang terug getreden. 
3. Peter Potter is bereid om tot het bestuur toe te treden. Nadere afspraken hierover 
moeten nog gemaakt worden. 
4. Lukas Koffeman heeft het wedstrijdsecretariaat overgenomen van Freek v.d. 
Kamp. 
5. Johan blijft voorlopig de senioren op de dinsdagavond trainen. Voor het overig 
ongewijzigd. 
6. Vanwege onderbemensing verschijnt het clubblad te weinig. Hiervoor is nog geen 
oplossing. 
7. Technische commissie is opgeheven, taken zijn overgenomen door het bestuur. 
8. Overige commissies lopen nog, maar ook hier houden we voor de komende tijd 
rekening met onderbemensing. 
9. Gelukkig zijn er dan nog Els de Gans en Ab Kooijman om de tent draaiende te 
houden, waarvoor hulde. 
Financiën 
De inkomsten gaan achteruit, vooral doordat we zijn uitgeloot voor de Poiesz-actie. 
Nieuwe bronnen van inkomsten worden onderzocht, zoals: 
-  De grote Clubactie, sponsorloop e.d. 
-  Meer leden, en dan alle leeftijdscategorieën: jeugd en (50+) senioren. 
Ideeën van de leden zijn van harte welkom! 
ALV, 14-10-2017 
De voorbereidingen voor de ALV zijn in volle gang en gaan ook de gedurende zomer 
gewoon door. 
Poldertoernooi, 16-12-2017. 
En ook de voorbereidingen voor het Poldertoernooi zijn alweer gaande. 
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8. Tanken voor TTV Emmeloord 
 

TTV Emmeloord doet mee aan de tankactie van BP (Urkerweg Emmeloord). BP 
heeft nu een doorlopende actie voor goede doelen of verenigingen. Hoe werkt het? 

 
 
 
 
 

Na het tanken bij BP geef je bij het afrekenen aan dat je ten behoeve van 
tafeltennisvereniging Emmeloord “punten” (lees eurocenten) wilt doneren/toekennen. 
In feite levert elke getankte liter brandstof 1 eurocent op voor onze vereniging.  
Naast de kassa staat een soort tablet waarop  je kunt aangeven aan welk doel / 
vereniging je de “eurocenten” wilt toekennen. 
Selecteer met behulp van de tablet onze vereniging en “doneer” het aantal liters dat 

je hebt getankt. 
Je hoeft in feite alleen maar de “eurocenten” 
toe te kennen (de rest wordt geregeld door 
de baliemedewerker van tankstation 
Klaassens. 
 
Op het scherm aan de wand wordt de stand  
bijgehouden (zie bijgevoegde afbeelding). 
 
Op deze foto was het logo nog niet gescand! 
 
De opbrengst wordt elk half jaar aan de 
betreffende verenigingen etc. uitgekeerd. 
 

 
Dus allemaal tanken bij BP 
Klaassens! 
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9. Aanmelden lidmaatschap 

 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één van de trainers:  
Johan Lieftink, Jacques Spaa, Pim Ros, Freek van de Kamp. 
 
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 
 

10. Clubtenue  

Voor competitiespelers is het verplicht om tijdens hun wedstrijden het blauwe 
clubshirt te dragen. Aanspreekpunten voor een shirt zijn de trainers.  

Een clubshirt kost € 16,50. Dit bedrag wordt eenmalig door de penningmeester 
geïncasseerd.  

 

11. 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: 
Freek van de Kamp 
Tijgerbloem 7 
8255 JZ Swifterbant 
06-45410911 
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