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Van de Voorzitter

We gaan weer richting de jaarwisseling. Op naar het nieuwe jaar.
Maar voordat ik verder ga met mijn verhaal eerst even wat rechtzetten.
Dat heb ik al gedaan op de feestavond maar omdat niet iedereen daar 
aanwezig was breng ik het hier ook nog maar even ter sprake.
Op 1 februari 2019 was Corrie Geelhoed 40 jaar lid van TTV Westerzicht.
Niet dat we dat helemaal zijn vergeten. Welnee. Corrie is een cadeaubon 
overhandigd en gefeliciteerd door Leidy. Corrie heeft alleen niet in het 
Schuivertje gestaan als jubilaris. In de bovenstaande zin staat de naam 
van Leidy. Jullie weten wel Leidy Kroezen, al vele jaren bestuurslid en 
degene die de jubilarissen, zieken e.d. bezoekt.
Ook Leidy heeft als jubilaris niet in het Schuivertje gestaan. Op 1 april 
2019 was Leidy ook 40 jaar lid van TTV Westerzicht. Omdat ik het wist 
heb ik haar gefeliciteerd met dit jubileum en bedankt voor het lange lid-
maatschap. 

Wie er wel in het vorige Schuivertje stond was ikzelf. Mijn jubileum 
bestond op 1 december 2019 uit een 30 jaar lidmaatschap.
Totaal geen erg in dit jubileum vroeg Albertus op woensdagmiddag, tij-
dens de Dynamic tennis, het woord en bracht het onder de aandacht van 
de aanwezigen waarna hij en Leidy mij van harte feliciteerde. Leuk en 
zoals ik al zei totaal onverwacht.  
Tijdens het koffie drinken diezelfde dag vroeg iemand hoeveel jaar ik  
voorzitter ben. Met de eerste periode erbij 15 jaar. De helft van mijn 
lidmaatschap heb ik jullie mogen dienen als voorzitter. Tijd dus om af te 
treden. Maar dat zien we later wel.

Wat valt er verder nog te bespreken. Weer het nodige.
Het seniorenteam Westerzicht 2 is kampioen geworden. Lowy, Martin, 
Joury en Edwin. Van harte gefeliciteerd.

Ook het vermelden waard is dat op 27 november 2019 de Vlissingse 
voorronden van het basisscholierentoernooi in onze zaal zijn gehouden.
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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC  Vlissingen
Tel. 0118-462930
voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Jeffry van Beek
Margrietenlaan 62
4382 TH Vlissingen
06-28096785
penningmeester@ttvwesterzicht.nl

SECRETARIAAT
Albertus Jellema
Boulevard Bankert 852
4382 AC Vlissingen
Tel. 0118-750566 - 06-12783180
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl  
Tel. 0118-471168

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Leidy Kroezen
Winkelmanstraat 18
4381 TJ Vlissingen 
Tel. 0118-410255
lkroezen@zeelandnet.nl

Ed Sleijpen 
Zuiderzeestraat 15 
4388 GN Oost-Souburg 
Tel. 0118-478419 - 06-46285863
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl

Hans Wamelink
Wilgenstraat 144
4388 LK Oost-Souburg
06-29242466
hanswamelink@hotmail.com

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a 
4386 AH  West-Souburg (gem.Vlissingen)
Tel. 06 - 24214755

Website van de vereniging:
http://www.ttvwesterzicht.nl/

Schriftelijk opzeggen 
bij de ledenadministratie 

met een opzegtermijn van 3 maanden.
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Totaal hebben er 24 kinderen meegedaan. Dat is heel wat. Ed en ik heb-
ben nog een oproep gedaan voor vrijwilligers en ook aan scholengemeen-
schap Scheldemond een verzoek gedaan of hier leerlingen aan mee wilde 
helpen.
Het mocht niet baten. Bert Kraak en Abheeru Daansen waren samen met 
Ed en mij aanwezig. Dat was veel te weinig. De volgende keer hopen we 
op wat meer steun. Al met al was het wel een geslaagd evenement. 
   
Ook het door Ed georganiseerde pepernotentoernooi was weer een groot 
succes. Zeven aanwezige kinderen met daarbij Julian die ook nog even 
kwam meedoen.
Het leuke eraan was dat men wedstrijdjes speelde tot de 15 punten en 
degene die sterker waren kregen dan een handicap. Die bestond dan 
uit met 5 of meer punten achterstand beginnen of met links i.p.v. rechts 
spelen.
Een geslaagde opzet die we ook maar eens bij de senioren moeten gaan 
introduceren. Mijn voorstel is om dat bij de clubkampioenschappen toe 
te passen. Ha, ha. 

Over de clubkampioenschappen gesproken. De datums van de clubkam-
pioenschappen hebben jullie toch wel in je agenda gezet? Daarbij natuur-
lijk ook je naam op het inschrijfformulier niet vergeten?
Voor de zekerheid: de datums zijn: 
zaterdag 18 januari 2020 ’s morgens de jeugd en 
’s middags de senioren competitiespelers. 
Woensdag 22 januari 2020 ’s avonds de senioren recreatiespelers.

We rekenen op een grote opkomst.

Heel belangrijk: woensdag 8 januari 2020 ’s avonds 
de nieuwjaarsreceptie.  

Tot slot: fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.
Groeten,

Ger van Leeuwen
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OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto

Vrachtauto
Aanhangwagen

BusOok alle
chauffeursdiploma’s

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335

Vertrouwenspersoon NTTB:
Onze vereniging heeft geen vertrouwenspersoon. Mocht je toch te maken krijgen met 
ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten neem dan contact 
op met Inge Schultze van de NTTB. Zij is te bereiken via 06 – 481 717 26. Je kunt ook 
naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 
0900 – 202 55 90  (€ 0,10 p.m.)
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Van de Penningmeester 
Grote clubactie
Alle loten die zijn besteld, zijn ook daadwerkelijk verkocht.
In totaal zijn er 75 loten verkocht!!

Wat een prachtige prestatie.

Helaas zijn er ook dit jaar geen loten verkocht door de jeugdleden.

De barmedewerkers hebben wel flink hun best gedaan.
De loten zijn verkocht door Lowy en Yvonne.

Een geweldige prestatie. Chapeau!

Hebben jullie trouwens gekeken of jullie een prijs hebben 
gewonnen???

Rabobank Clubsupport
Begin oktober hadden we weer de Rabobank Clubsupport. Het wordt 
steeds moeilijker om stemmen, en dus geld, te verzamelen. 

Er doen steeds meer verenigingen mee dus het geld en de stemmen 
moeten over meer verenigingen verdeeld worden. 

Daarnaast was het dit jaar voor het eerst dat de link voor het stemmen 
via de mail werd verstuurd. Dit is niet helemaal succesvol verlopen 
vanuit de Rabobank. 

Toch dit jaar nog een opbrengst van € 207,17. Maar alle beetjes helpen! 

Bedankt voor jullie stemmen!
Volgend jaar wellicht meer.

Jeffry van Beek
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sterretje?
Autotaalglas Vlissingen helpt!
0118-441155  |  au.nl/vlissingen
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park Veldzigt 75 in Middelburg, óók zonder afspraak.
Bel 0118 - 616 355 of e-mail naar middelburg@veldsink.nl

Team Driekleur Middelburg

Veldsink advies in de buurt, 
daar heb je wat aan.
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Pepernotentoernooi
Op dinsdag 3 december was het weer tijd voor het jaarlijkse 
Pepernotentoernooi. Tijdens dit evenement staat de gezelligheid voorop 
en zijn de kruidnoten en ander lekkers uiteraard weer aanwezig.
Dit jaar hadden zich 7 jeugdleden opgegeven; een gezellig groepje! 
Ook jeugdtrainer Julian deed op het einde even mee, uiteraard met een 
“handicap”.

Hans en Ed zorgden er deze avond voor dat het toernooi goed verliep. 
Daarnaast stond Yvonne achter de bar om de kinderen van lekkers en 
een drankje te voorzien. 

Iedereen heeft veel potjes mogen spelen en iedere jeugdspeler heeft 
zijn/haar potjes meegepakt! Als ik het goed heb meegekregen, heeft 
Sven uiteindelijk de meeste potjes naar zich toegetrokken. Maar 
uiteraard was winnen niet het belangrijkste van deze avond.

Ná het toernooi kreeg iedereen een grote chocolade sinterklaas mee 
naar huis. Wat boffen we toch met zo’n gezellige vereniging waarbij er 
goed gezorgd wordt voor iedereen.

Ed, Hans, Yvonne, bedankt voor de organisatie en de gezelligheid!

Julian Flamman

Donderdagtraining o.l.v. Julian
Sinds de zomervakantie van 2019 om is, trainen er nu zeven spelers 
mee in de donderdaggroep onder leiding van Julian. Een leuk groepje 
jeugdleden die (normaal gesproken :P) erg hun best doen! 

Op dit moment trainen Laura, Dyani, Manuel, Wesley, Sven, Luca en 
Milan mee van half 7 tot 8 uur. 
Momenteel heeft Manuel het even druk met school en de verhuizing, 
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maar hij traint ná de kerstvakantie gelukkig weer mee! Twee weken 
vóór de kerstvakantie zal Job ook mee gaan trainen, super tof!

Als trainer is het erg leuk om te zien dat de spelers vooruit gaan nu ze 
tijdens de training oefeningen spelen waarbij ze veel slagen maken en 
elke training genoeg tips en aanwijzingen krijgen. Dit zie je ook terug 
in de wedstrijden! Sven, Wesley, Luca en Milan zijn namelijk steeds 
meer potten aan het breken en er werd een aantal keer gewonnen. Zelfs 
een keer met 10-0!

De trainer is elke week bezig met het bijhouden van een trainingsplan 
en (termijn)doelen voor elke speler. Hier werken we dan aan tijdens 
de trainingen. Ook de jeugdspelers hebben verteld waar ze graag aan 
willen werken.

Ik kijk al weer uit naar het voorjaar, waarin we weer hard aan de slag 
gaan en daarnaast ook veel lol gaan maken. Hopelijk blijft het een 
stijgende lijn die we terug gaan zien in de competitieresultaten.

Laura, Dyani, Manuel, Wesley, Sven, Luca, Milan en Job, ik heb al 
weer zin in de volgende trainingen en jullie zijn een topgroep! Geniet 
van jullie welverdiende rust tijdens de kerstvakantie!

Julian Flamman

Aan alle vrijwilligers van TTV Westerzicht
Het blijft toch elk jaar weer bijzonder dat onze club bestaat en hoe 
dit mogelijk wordt gemaakt door de vrijwilligers. Daarom even 
een speciaal bedankje voor alle vrijwilligers die, uit liefde voor de 
vereniging, zich zo hard inzetten om TTV Westerzicht te kunnen 
laten bestaan. Bedankt! En fijne feestdagen & een gelukkig nieuwjaar 
gewenst!

Julian Flamman
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Jeugdcompetitie & Pepernotentoernooi
Ik ben Sven van Nugteren uit het 1e jeugd team en ik ga een stukje 
schrijven over onze competitie en het pepernotentoernooi. In ons eerste 
jaar moesten we nog even aan elkaar en aan de wedstrijden wennen 
aangezien het iets minder goed ging dan normaal maar we alsnog mooi 
punten hadden gepakt. 

Het jaar daarna ging een stuk beter en pakten we veel punten en 
eindigden 3e. Dit jaar gaat Luca jammer genoeg weg maar krijgen we 
Job terug en het gaat nu al hartstikke goed. Als we dit tempo met Job 
vol kunnen houden dan gaan we volgend jaar waarschijnlijk en hopelijk 
winnen. 

De trainingen gaan ook goed. Op dinsdag hebben we veel plezier en 
op de donderdag gaan we meestal echt iets leren en dat gaat goed. We 
mochten zelf aangeven wat we wouden oefenen en wat we wouden 
behalen bij 2020 en wat we wouden behalen voor de zomer vakantie. 
Mijn doelen voor 2020 zijn volgens mij wel goed gelukt en ben goed op 
weg naar de doelen voor de zomer vakantie maar ik weet niet hoe het 
met de rest van mijn team staat. 

We hebben laatst ook een pepernotentoernooi gehad en het was leuk 
om met de hele jeugd bij elkaar te komen te spelen en pepernoten 
te eten. Aangezien er wat betere en wat minder betere spelers in 
de jeugd zitten kwamen Ed en Hans (de organisators) op met leuke 
handicaps zoals 5 of 10 punten voorsprong of met je slechte hand. De 
clubkampioenschappen kommen er ook weer aan en ik kijk er naar uit 
om mee te doen aangezien ik dit jaar echt kans maak. En ik ben nooit 
de beste geweest en kwam altijd ergens onderaan maar dit jaar ga ik 
ervoor en wil ik echt winnen. 
Dit was mijn stukje over het jeugdteam.

Sven van Nugteren, 13 jaar 
Jeugdteam 1
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Jeugdtraining & Pepernotentoernooi
Hallo,
Mijn naam is Job en ik zit sinds een jaar bij de vereniging. Sinds vorige 
week ben ik van de starters naar de competitietrainingen gegaan. Dat 
vind ik super leuk! 

Ik hoop nog veel wedstrijden te gaan spelen en toernooien te doen. 
We hebben al uitjes gehad, bijvoorbeeld in begin december het 
pepernotentoernooi. 

Het pepernotentoernooi was heel gezellig, omdat je gezellig samen 
toernooitjes ging spelen en de chocolade Sinterklaas die we op het 
einde kregen was een leuke en lekkere verrassing!!

Groeten van Job
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---------------------------------------------------------------------------------------
Notitie: Seksuele en andere intimidatie
In 2017 is een tevredenheidsenquête onder de leden gehouden. Een 
punt dat daarin opviel was dat er enkele opmerkingen waren over 
intimiderend optreden van leden in de zaal. Bij verder onderzoek heeft 
niemand een nadere toelichting gegeven. Zodoende kwamen geen 
gegevens boven waar het bestuur iets mee kon. Sindsdien wordt het 
adres van de Vertrouwenspersoon van de NTTB in elke uitgave van 
het clubblad ‘t Schuivertje  vermeld. Die vertrouwenspersoon is nogal 
ver weg; aan de andere kant is een vertrouwenspersoon binnen onze 
kleine vereniging weer te dichtbij.  Een Vlissingse Vertrouwenspersoon 
bestaat niet. De gemeente, er naar gevraagd, voelde er niet voor zo’n 
functionaris aan te stellen.
Het bestuur ziet het belang van beter beleid op het gebied van seksuele 
en andere intimidatie, vandaar deze notitie.
De Nederlandse Tafeltennis Bond heeft uitgebreid geschreven over de 
intimidatieproblematiek en er belangrijke stukken over samengesteld. 
Ons beleid is daar op gebaseerd. Het is te vinden onder www.nttb.nl 
en dan →  Vereniging en dan →  Vertrouwenspersoon en dan relevante 
links en → Seksuele Intimidatie, Beleid voeren bij een sportvereniging.
Sinds 2015 al worden van alle jeugdtrainers en anderen die in contact 
komen met jeugd en van bestuursleden Verklaringen omtrent Gedrag 
aangevraagd. Elke vier jaar zullen die worden  vernieuwd ( omdat de 
zittingstermijn voor bestuursleden vier jaar is).
Bij de aanstelling worden zij ondervraagd op het betreffende gebied en 
waar nodig worden referenties gevraagd.

Omgangsregels
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel 
activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden 

TTV Westerzicht         Notitie Seksuele en andere vormen van intimidatie 
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onderzoek heeft niemand een nadere toelichting gegeven. Zodoende kwamen geen gegevens 
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gevraagd, voelde er niet voor zo'n functionaris aan te stellen. 
Het bestuur ziet het belang van beter beleid op het gebied van seksuele en andere intimidatie, 
vandaar deze notitie. 
De Nederlandse Tafeltennis Bond heeft uitgebreid geschreven over de intimidatieproblematiek 
en er belangrijke stukken over samengesteld. Ons beleid is daar op gebaseerd. Het is te vinden 
onder www.nttb.nl en dan →  Vereniging en dan →  Vertrouwenspersoon en dan relevante links 
en → Seksuele Intimidatie, Beleid voeren bij een sportvereniging. 
Sinds 2015 al worden van alle jeugdtrainers en anderen die in contact komen met jeugd en van 
bestuursleden Verklaringen omtrent Gedrag aangevraagd. Elke vier jaar zullen die worden  
vernieuwd ( omdat de zittingstermijn voor bestuursleden vier jaar is). 
Bij de aanstelling worden zij ondervraagd op het betreffende gebied en waar nodig worden 
referenties gevraagd. 
 
Omgangsregels 
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van 
lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het 
douchen met elkaar. Het bestuur accepteert en gedoogt geen enkel gedrag dat ervaren wordt als 
(seksuele) intimidatie of misbruik. Daarom vindt het bestuur het nodig gedragsregels te stellen: 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 
binnen de vereniging 

2. ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft 
3. ik val de ander niet lastig 
4. ik berokken de ander geen schade 
5. ik maak geen misbruik van mijn machtspositie 
6. ik scheld niet en plaag niet met gemene grappen over anderen 
7. ik negeer de ander niet   
8. ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, roddelen 
9. ik vecht niet, gebruik geen geweld; ik dreig niet en draag geen wapens 
10. ik kom niet dichter bij iemand dan die wil en ik raak de ander niet tegen haar/zijn wil aan 
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aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen met elkaar. 
Het bestuur accepteert en gedoogt geen enkel gedrag dat ervaren wordt 
als (seksuele) intimidatie of misbruik. Daarom vindt het bestuur het 
nodig gedragsregels te stellen:
Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. 
Iedereen telt mee binnen de vereniging
ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
ik val de ander niet lastig
ik berokken de ander geen schade
ik maak geen misbruik van mijn machtspositie
ik scheld niet en plaag niet met gemene grappen over anderen
ik negeer de ander niet  
ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, roddelen
ik vecht niet, gebruik geen geweld; ik dreig niet en draag geen wapens
ik kom niet dichter bij iemand dan die wil en ik raak de ander niet 
tegen haar/zijn wil aan
ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
ik stel geen ongepaste persoonlijke vragen over leven, uiterlijk en 
dergelijke
als iemand mij lastig valt of hindert, vraag ik hem/haar hiermee te 
stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp
ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek 
degene die zich er niet aan houdt er op aan en meldt dit zo nodig bij het 
bestuur.

Jeugd
Speciaal voor begeleiders van jeugd gelden de volgende regels die 
specifieker zijn.
De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen 
de sporter zich veilig kan voelen.
Waardigheid. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen 
op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het 
privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is  in het kader 
van de sportbeoefening.
Seksuele intimidatie De begeleider onthoudt zich van elke vorm van 
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(machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 Seksueel misbruik: Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de 
begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding 
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 Aanraking: De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze 
aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar 
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren  
(zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken 
van geslachtsdelen, billen, borsten).
 Intimiteiten: De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel 
getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
Privéruimte: De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en 
reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de 
ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
 Bescherming: De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn 
vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)
misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of 
geregeld is wie de belangen van  de (jeugdige) sporter behartigt, is de 
begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken 
opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
Tegenprestaties: De begeleider zal de sporter geen (im)materiële 
vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te 
vragen.  Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of 
geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de 
gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 Naleving: De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden 
nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de 
begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
gedragsregels  zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 Verantwoordelijkheid: In die gevallen waarin de gedragsregels niet 
(direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de 
begeleider  in de geest hiervan te handelen.
Melding: melding bij het bestuur is aangewezen in gevallen waarin er 
incidenten of berichten zijn die in strijd zijn met bovenstaande regels.
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Het bestuur verplicht zich om elke mededeling, bericht of zelfs gerucht 
ernstig te nemen, te onderzoeken en zo nodig krachtig op te treden. In 
die gevallen zal de Nederlandse Tafeltennisbond ingeschakeld worden 
en zijn adviezen opgevolgd.
Volgens ons eigen Huishoudelijk Reglement gelden ook hier artikel 8: 
“strafbare handelingen zijn handelingen die …... het bestuur of de leden 
benadelen of kunnen benadelen; en handelingen die in strijd zijn met de 
openbare orde of goede zeden. Het bestuur kan overgaan tot schorsing 
c.q. royeren of andere straf- of disciplinaire maatregelen nemen”.
In het geval van seksuele intimidatie zal het bestuur aangifte bij de 
politie doen indien het slachtoffer dit ook wil.

Als Vertrouwens Contact Persoon is te bereiken bij de NTTB: 
Mw. Schulze 06 48171726

Bij NOC *NSF kan  hiervoor contact gezocht worden via 09002025590  

Het bestuur is bereikbaar:

voorzitter   0118 462930 secretaris 0118 750566
voorzitter@ttvwesterzicht.nl secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Deze notitie met de naam Seksuele en andere vormen van intimidatie 
krijgt een vaste plaats op de website van de vereniging: https://www.
ttvwesterzicht.nl
Ook wordt een vaste verwijzing naar de beleidsnotitie in het 
kwartaalclubblad ‘t Schuivertje opgenomen.
Omdat het nieuw geformuleerd beleid is krijgen alle leden binnenkort 
per rondschrijf e-mail het verzoek hier kennis van te nemen. Nieuwe 
leden wordt expliciet gewezen op de notitie en hoe die te vinden.

Vlissingen, 01-12-2019

Het bestuur,
ACJ
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Hallo allemaal
Het laatste Schuivertje van het jaar 2019
Een jaar om op terug te kijken als jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris 
jeugd, algemeen bestuurslid en lid van de activiteiten commissie.

Als jeugdtrainer is het een wisselend jaar van nieuwe en vertrekkende 
jeugdleden die de revue passeren en hoop je als je de balans opmaakt 
aan het einde van het jaar dat er meer jeugdleden bij zijn gekomen dan 
dat er vertrokken zijn. 

Helaas moet ik melden dat dit niet het geval was en dat is natuurlijk erg 
jammer.
Het wordt steeds lastiger om dus nieuwe jeugdleden erbij te krijgen 
maar nog lastiger om jeugdleden dus te blijven houden.
Je probeert door allerlei activiteiten te organiseren bij scholen dat 
het wel gaat lukken maar helaas is het een landelijke tendens aan het 
worden.

Als wedstrijdsecretaris jeugd heb ik zowel in het voorjaar als in het 
najaar maar 1 jeugdteam hoeven te onderhouden in NAS, het landelijke 
administratie systeem van de NTTB en hebben we ook nog een aantal 
jeugdleden in de Zeeuwse starters competitie gehad.

Als algemeen bestuurslid heb ik mijn bescheiden steentje bijgedragen 
aan het bestuurlijke gedeelte van de vereniging.

Als lid van de activiteiten commissie heb ik mee kunnen helpen aan 
diverse activiteiten voor de vereniging, hieronder ook het zo goed 
mogelijk laten verlopen van het 45 jarig bestaan van de vereniging.
Een druk jaar dus achter de rug.

Nu zal het nieuwe jaar voor mij persoonlijk nog wat drukker gaan 
worden buitenom de fulltime baan die ik heb en alle activiteiten die ik 
voor de vereniging doe.
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Want ik ben op 15 december opa geworden van een kleindochter die 
Roxanne heet.
Mijn dochter is ook een actief lid geweest van de vereniging en is sinds 
zij in Amsterdam woont stil lid gebleven van de vereniging.

Net op de valreep van het jaar is de finale van het scholierentoernooi 
nog gespeeld en het nieuwe jaar begint ook al weer met een activiteit en 
wel op 3 januari gaan er een aantal leden samen bowlen.

Ook hangt er in de zaal op het prikbord al weer de inschrijfformulieren 
voor de clubkampioenschappen, op 18 januari voor de jeugd om 09u 
en de senioren (competitiespelers) om +/- 12u en op 22 januari de 
recreanten om 19u. Dit zijn allemaal de aanvangstijden.

Dus wil je meedoen, dan je naam op de formulieren zetten of een 
mail sturen naar ttvwester@ttvwesterzicht.nl en daarbij vermelden: 
deelname clubkampioenschapen.

Verder wens ik iedereen hele fijne feestdagen toe 
en een gezond en sportief 2020 toe

Ed Sleijpen
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Beste leden
Het jaar loopt weer op zijn einde, de tijd gaat snel. In deze periode van 
het jaar maak je de balans op. Je blikt terug op afgelopen jaar en kijk je 
uit/maak je plannen voor komend jaar. 

Zo gebeurt dat ook binnen onze 
vereniging. We hebben  een trouw 
ledenbestand, waarvan er velen al 
heel lang lid zijn. Toch neemt het heel 
langzaam af en wordt er heel veel achter 
de schermen gedaan om het ledenaantal 
weer wat op te krikken. 

Natuurlijk zijn 
suggesties ervoor vanuit 
jullie van harte welkom!

Hierbij wil ik ook een woord van 
waardering uitspreken voor de 
leden die in allerlei commissies of 
op andere manieren zich inzetten 
voor de vereniging. 

Namen noem ik bewust niet, wil 
niemand tekort doen! Zonder hen 
zou er veel niet kunnen doorgaan. 

Rest mij nog jullie allen een fijn, gezond en 
sportief 2020 toe te wensen.

Hans Wamelink
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Januari
  6 januari Koos Verton-Louws
  8 januari Gijs van der Lee
  8 januari Tessa de Wolf
15 januari Joke Scharpentier
21 januari Dyani Veira
21 januari Ad Verschuren

Februari
1 februari Laura Bakker
7 februari Nikita Sleijpen
13 februari Bart Wassink
17 februari Wilfred Riteco

Maart
4 maart Johnny de Rijke
5 maart Frits de Rijke
9 maart Joury Simonse
10 maart Sven Nugteren
11 maart Edwin Steenbeek
14 maart Ad Sanderse
14 maart Veronique Verschuren
15 maart Nick Berendsen
21 maart Leo Leunis
30 maart Hans Scharpentier
30 maart Hans Wamelink 

Nieuwe leden 
Wij heten de nieuwe leden van 
harte welkom! En wensen hen een 
sportieve en gezellige tijd bij onze 
vereniging:

Tayra Kilinc 16 september
Ilona Stouthamer 1 oktober
Tessa de Wolf 17 november

Opzeggingen 
Helaas hebben een aantal leden 
onze vereniging verlaten:

Samuël van de Gruiter
 30 november
Jonathan van de Gruiter
 30 november
Sem de Ridder 30 november
Witold Marek Niedbala
 31 december

Wij wensen iedereen 
een prettige en fijne verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie € 93,60 per jaar (€ 7,80 per maand)
Jeugd competitie  € 133,20 per jaar (€ 11,10 per maand)
Senioren recreatie € 122,40 per jaar (€ 10,20 per maand)
Senioren competitie € 172,80 per jaar (€ 14,40 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 75,00 per jaar (€ 6,25 per maand)
Stille leden € 58,20 per jaar (€ 4,85 per maand)
Donateurs € 12,00 per jaar (€ 1,00 per maand)
Schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie met een opzegtermijn van 3 maanden.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ter inzage verkrijgbaar bij de 
secretaris.
BANKREK.NR. NL23 RABO 0126 1148 70 incassant-ID: NL67ZZZ403099090000
t.n.v. T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a West-Souburg Tel. 06 - 24214755
ZAALBEZETTING
Maandag 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginner)
 19.00 - ± 21.30 uur alle leden
Dinsdag 10.30 - 11.30 uur ZUMBA door Mw. Wallaart
 13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
 19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
Woensdag 13.00 - 17.00 uur DynamicTennis
 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 11.15 - 12.15 uur ZUMBA door Mw. Wallaart
 16.30 - 18.00 uur alle recreatieve jeugdleden
 18.30 - 20.00 uur competitiespelende jeugd
Vrijdag 19.00 - ± 21.30 uur alle leden (competitie heeft voorrang), als er 
 competitie gespeeld wordt kan er langer gespeeld worden
Zaterdag 12.00 - 17.00 uur thuiswedstrijden jeugdcompetitie (géén training)
 (niet alle zaterdagen)
ADVERTENTIE-TARIEVEN CLUBBLAD
NIEUW RECLAMEBORDHOUDERS
€ 40,00 ¼ pag. A5 € 25,00 ¼ pag. A5
€ 75,00 ½ pag. A5 € 37,50 ½ pag. A5
€ 85,00  1 pag. A5 € 47,50  1 pag. A5
Reklamebord 1e jaar (als sponsor het bord zelf maakt) € 75,00
Reklamebord 2e jaar e.v. € 75,00

Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.
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T.T.V. WESTERZICHT


	Button 14: 
	Pagina 1: 
	Pagina 3: 
	Pagina 5: 
	Pagina 7: 
	Pagina 9: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 
	Pagina 17: 
	Pagina 19: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 

	Button 18: 
	Pagina 1: 
	Pagina 3: 
	Pagina 5: 
	Pagina 7: 
	Pagina 9: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 
	Pagina 17: 
	Pagina 19: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 

	Button 16: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 10: 
	Pagina 12: 
	Pagina 14: 
	Pagina 16: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 22: 
	Pagina 24: 

	Button 20: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 10: 
	Pagina 12: 
	Pagina 14: 
	Pagina 16: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 22: 
	Pagina 24: 



