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We gaan ons weer klaarmaken voor de zomerstop om daarna weer met
volle overgave aan het nieuwe seizoen te beginnen.
We hebben in maart een gezellig etentje achter de rug in onze zaal en
ik moet zeggen dat het zeer geslaagd was. Het was lekker druk en het
eten was heel lekker. Het was ook heel veel en iedereen had het naar zijn
zin en daarom wil ik Karim en iedereen die mee geholpen heeft met het
klaarmaken en organiseren van dit etentje hartelijk bedanken.
En voor diegene die er niet bij waren: je hebt heel veel gezelligheid en
heel veel lekker eten gemist dus zorg dat je er de volgende keer bij bent.
De competitie is ook weer voorbij en helaas is bij de senioren het
eerste team gedegradeerd maar bij de junioren is team 2 met een riante
voorsprong kampioen geworden.
In het vorige schuivertje maakte ik melding van het feit dat
de firma Karelse de bekers beschikbaar had gesteld voor de
clubkampioenschappen dit moet echter Schildersbedrijf Seijbel zijn.
Het zal misschien zijn opgevallen dat de meeste barkrukken er niet zo
fraai meer uitzagen dus heeft Lowy deze op zeer fraaie wijze opgeknapt
onze dank hiervoor.
De administratie van de lotto zal worden overgenomen door onze
charmante bardame op de woensdag en tevens mijn schoonmoeder (je
hebt ze helaas niet voor het uitkiezen) Yvonne.
Martien heeft deze taak enkele jaren zeer zorgvuldig gedaan en daar wil
ik hem hartelijk voor bedanken.
De algemene ledenvergadering hebben we ook al weer achter de rug en
hoewel het goed druk was duurde de vergadering niet heel lang zodat
iedereen weer achter de tafels in actie kon komen. Helaas diende zich
nog steeds geen nieuwe bestuursleden aan zodat het zittende bestuur de
boel nog steeds draaiende zal proberen te houden. Volgende beter zal ik
maar zeggen.
De contributie zal per 1 januari ook weer omhoog gaan zodat we hopelijk
wat extra kunnen sparen om volgend jaar of het jaar daarop het dak van
de zaal kunnen vernieuwen.
Tot slot wil ik iedereen een zeer prettige en vooral zonnige
zomervakantie toewensen en tot het nieuwe seizoen dan maar.
Johnny de Rijke
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Ook alle
chauffeursdiploma’s

OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto
Vrachtauto
Aanhangwagen
Bus

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

Voor al uw boeken
en wenskaarten
De Vrijbuiter

Paspoortstraat 26, Oost-Souburg

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Telefoon 461287
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Van het secretariaat

Op de ledenvergadering van 21 april j.l. -die overigens redelijk werd
bezocht- werden de navolgende besluiten genomen met goedkeuring
van de aanwezige leden:
- goedkeuring jaarverslag 2009 van het secretariaat;
- goedkeuring jaarrekening 2009 v.d. penningmeester ;
- benoeming van Bas Dijkstra tot lid van de kascontrolecommissie
voor de jaren 2011 t/m 2013;
- herbenoeming van de bestuursleden John de Rijke,Martien Bangma
en ondergetekende voor 1 jaar tot april 2011 en Monica Cornelisse
voor een periode van 4 jaar tot 2014;
- goedkeuring contributieverhoging per 1 januari 2011 voor een
periode van 2 jaar.
Voor het overige hoopt en verwacht het bestuur in de loop van 2011
met de dakreparatie te kunnen beginnen.
Om voor subsidie van de gemeente Vlissingen in aanmerking te komen,
moeten een 3-tal offertes worden aangevraagd.
Het restantbedrag zal worden gefinancierd uit deels eigen middelen en
deels een hypotheek. De totale kosten worden geschat op (ruim)
€ 40.000.
Hopelijk kan er in 2012 in een lekvrije zaal worden gespeeld.
Ik wens u verder een hele goede en zonnige zomer toe.
Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht.
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Hallo allemaal
Hier nog even een kort schrijven van mij.

Binnenkort begint de zomervakantie en zo ga ik zelf ook van een
welverdiende vakantie genieten in Frankrijk met de caravan.
Vishengeltjes dus weer mee, zonnecrème erbij, dat gaat wel lukken.
Voor de jeugd van de maandag en donderdagmiddag is de laatste les op
donderdag 15 juli en maandag 30 augustus gaan we weer van start met
de training.
Nu verder nog de agenda voor de komende tijd:
Op 5 juni is het familietoernooi van 10.00 u tot ??
Op 2 juli is er voor de jeugd een slaapfeest in de zaal
Op 4 september is er voor de jeugd de Open Zeeuwse
Kampioenschappen in Kruiningen. Er hebben zich hier 10 personen
voor ingeschreven
Op 11 september begint de jeugdcompetitie weer
Alle datums van de competitie is ook op de site in de agenda terug te
vinden.
Dit was het zo ongeveer.
Ik ga iedereen een hele prettige vakantie toewensen en zie iedereen in
september weer.
Ed Sleijpen,
jeugdtrainer en
wedstrijdsecretaris jeugd
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Dé speciaalzaak voor audio, plasma, lcd, televisie,
inbouw- apparatuur, groot & klein huishoudelijke apparaten

Snelle service en
eerlijk advies

Gratis thuis bezorgd
en deskundig
ingesteld

Kijk, luister en
beleef onze
theaterruimte

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

AVA ELECTRO

Kanaalstraat 44 Oost-Souburg 0118 - 471777
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Een stukje van de penningmeester? Ja, die hoor je alleen als er iets
niet goed gaat met de centen. En dat is inderdaad zo. Er zijn een aantal
zaken die ik jullie niet wil onthouden.
Verhoging contributie
Zoals besproken in de ledenvergadering van 21 april 2010 gaat de
contributie per 1 januari 2011 omhoog. Jullie zullen t.z.t. hierover nog
verder geïnformeerd worden.
Wijzigen bankrekening
Onlangs zijn we geconfronteerd met extra bankkosten van de INGbank. Tot vorig jaar moesten wij bij deze bank geen bankkosten te
betalen. Door het samengaan van de Postbank en ING-bank worden
alle rekeningen, per 1 januari 2010, hetzelfde behandeld. Dit betekent
dat wij dus ook kosten moeten gaan betalen. Hiervoor is geen
overgangsregeling van toepassing. Dit gaat de vereniging dan ongeveer
€ 140,00 extra per jaar kosten. Dit is voor ons veel geld en daarom
ben ik eens gaan kijken of dit niet anders kon. En die oplossing heb ik
gevonden!
De Rabobank heeft een zogenaamde verenigingsrekening waarbij een
aantal zaken gratis zijn, dan wel heel goedkoop. Als bestuur hebben
we daarom besloten om een rekening bij de Rabobank te openen. Onze
girorekening en bankrekening zullen daarom op korte termijn (zo snel
mogelijk) gaan vervallen.
Alle leden waarbij de contributie geïncasseerd wordt hoeven geen
actie te ondernemen. Alle andere leden (die zelf nog de contributie
overmaken) hebben inmiddels hierover bericht ontvangen of zullen
binnenkort hierover benaderd worden.
Contributie per maand/kwartaal
Als we het toch over bezuinigingen hebben dan is er nog een
mogelijkheid. Het is namelijk een overweging om de contributie
eventueel per kwartaal (vooraf) te betalen/incasseren.
Als je hierin geïnteresseerd bent dan kun je contact met mij opnemen
via mail: penningmeester@ ttvwesterzicht.nl of telefonisch via 0113232121.
Monica Cornelisse
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SUPER DE BOER
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Hierbij wil ik het bestuur en ook alle leden van harte bedanken voor het
leuke mandje met Zeeuwse producten!
Onverwacht! Onder het mom van het ophalen van de nietmachine (voor
het vouwen van het clubblad) stond zij met deze verrassing aan de deur!
Na veel jaren lid te zijn geweest van de club, is mijn afscheid
(onverwachts) nu dan toch aangebroken.
Met heel veel plezier ben ik vele jaren lid geweest en kijk er dan ook
met veel genoegen op terug. Van recreant tot aan competitiespeler, ooit
begonnen in een heus damesteam!
En van lid tot aan bestuurslid en ook nog jaren deel uitgemaakt van de
activiteitencommissie. Al met al een hele leuke ervaring.
Heel blij was ik met de uitnodiging voor het etentje op 27 maart, met
uitstekend eten wat prima smaakte. Grote klasse Karim!
Gelukkig heb ik op deze manier afscheid kunnen nemen van veel leden,
iets wat er door alle verhuisperikelen nog niet van was gekomen.
Al weken leven tussen de verhuisdozen, regelen van adreswijzigingen
en het heen en weer pendelen tussen Oost-Souburg en Schipluiden (de
plaats waar ik nu werk) (Gemeente Midden-Delfland.) Al met al een
zeer intensieve periode.
Ondertussen verblijven wij tijdelijk in Rotterdam, totdat de
nieuwbouwwoning in Delft eind 2010 wordt opgeleverd. In Delft gaan
hopelijk net zo’n fijne tafeltennisvereniging als TTV Westerzicht. En
wie weet zijn er dan mogelijkheden tot het houden van een uitwisseling!
Tot slot wil ik iedereen veel geluk en gezondheid toewensen!
En wie weet tot ziens!
Hartelijk dank voor alle fijne jaren !
Groetjes
Marian en Mohammed
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Dat was de tekst op het poster die Lowy had gemaakt
m.b.t. het eten.
Omdat dit de eerste keer was dat het op deze manier werd
georganiseerd weet je nooit of dit de juiste tekst is.
Achteraf weet je precies wat er had moeten staan. Heerlijk,
gezellig, uitgebreid dineren met Karim. Heerlijk was het.
Voor elk wat wils.
Gezellig was het ook. Terwijl je nog een keer langs de
schalen bent geweest schoof je ergens aan en had je
gesprek over alles en nog wat.
Uitgebreid was het ook. Er stonden meer dan twintig
schalen, bakken, mandjes, e.d. gevuld met de
uiteenlopende producten. Geweldig.
Karim heeft er veel tijd in gestoken en het resultaat was
er ook naar. Wat warm moest zijn was warm, wat koud
moest zijn was koud.
Je kon zien dat Karim de gastheer was. Vertellen wat er in
zat, hoe het was klaargemaakt en wat goed te combineren
was. Een happening die zeker voor herhaling vatbaar is.
Om in dit stukje alleen maar te praten over Karim zou
niet eerlijk zijn. Ook de anderen die een bijdrage hebben
geleverd verdienen een pluim. De aankleding van de zaal,
het opstellen van de tafels, enz. enz.
De beste indruk van het hele eetfeest is te krijgen door
naar de site van TTV Westerzicht te gaan en daar de foto’s
te bekijken.
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Weten wat uw
woning waard is?

Theelen&Dellaert Makelaars en Taxateurs
biedt u een vrijblijvende
waardebepaling van uw woning aan.

[T] 0118 430 777
Badhuisstraat 121-127 | 4381 LR Vlissingen
www.tdmakelaars.nl | info@tdmakelaars.nl
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De leden die niet zijn geweest kunnen daar zien wat ze
hebben gemist en de leden die wel zijn geweest kunnen
aan de hand van de vele foto’s nog nagenieten.
Het is een heel positief stukje geworden. Is er dan niets
negatiefs te melden?
Jazeker. Yvonne was teleurgesteld dat men de vlaggetjes
niet wilde ophangen. Nu ik toch de naam Yvonne noem wil
ik wel aangeven dat een deel van de positieve woorden ook
voor haar zijn bedoeld. Zij was de grote animator om te
komen tot deze happening.
Ten slotte nog Marian Kleinepier en Moo Al-Saadi. Zij
hebben het etentje gebruikt om afscheid te nemen van de
vereniging. Met name Marian heeft veel gedaan voor TTV
Westerzicht. Bedankt. Het ga jullie goed.
Ger van Leeuwen
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Voor als u geen bulten op wilt lopen!

Particulieren Opgelet!

Speciaal voor de in Zeeland wonende mensen
hebben wij een “Gezinspakket ” ontwikkeld;
een pakket dat speciaal is afgestemd op uw
wensen en behoeften.
Met daarin de mogelijkheid om zelf te bepalen wat u wenst te verzekeren,
zoals onder andere inboedel,woonhuis, aansprakelijkheid,
rechtsbijstand, auto, reis en annuleringsverzekering.
Voordelen:

* pakket met een vaste lage premie per maand
* geen termijntoeslagen
* zelf premie te berekenen via onze website (www.sasassurantien.nl)
Benieuwd wat voor u de premies zullen zijn?
Bel voor meer informatie naar 0118-413111, of vul onderstaande bon in.
=========================================================
Naam:……………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………….
Postcode + Plaats: .………………………………………………………………
Tel.nr: ………………………………e-mail: …………………………………….
Beroep en activiteiten: ……………………………………………………………
Vaste Lasten (zakelijk en privé)……………………Ik wil graag informatie over:
Pakketpolis,Vaste lastenverzekering,anders,nl:………………………….
*Sas.Assurantiën bv.*Antwoordnummer 67*4380 VB* Vlissingen*

info@sasassurantien.nl

P.S. Bij het afsluiten van een pakketpolis ontvangt u gratis een leuke attentie!
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HORIZONTAAL
1 Nauwe opening rond ‘n scharnier. (5) 3
De lieden in het stoomschip vonden het
vaarwater met deuren afgesloten. (5) 5
Voorschrift voor de lijn. (5) 7 Imitatie van
een origineel gegeven. (5) 9 Vindt de hond
ze geweldig fijn? (5) 10 Dat is steeds al een
poos. 15) 12 Die slang zal je maar om de
hals vallen! (3) 13 Is de cilinder verloren,
dan vindt men hem in de veren terug. (3)
14 Hiermee is het uit, hoewel het in blijft in
een Gelderse plaats. (5) 15 ‘n Zeeuws dorp
is een Gelders dorp. (5) 17 Vreedzaam
meisje. (5) 18 Een gevangeniszoen? (3)
20 Oude man uit Europa. (3) 22 Geen hol
hoofd (3) 25 Laat het roofdier vrij. (3) 27
De kleine springer is slordig gevuld. (3) 31
‘t Denkvermogen is een deel van de ladder.
(5) 32 Net een noot in het vogelverblijf. (5)
33 Onbeschaafd geluid. (5) 34 Hier zet ‘k
voor het voertuig een ander voertuig. (3)
35 Nee, weer niet genoeg voor twee. (3) 36
De luifel is gereed voor bedekking. (5) 37
Niet de kortste route om kwijt te raken. (5)
38 Met veel omhaal geef ik moeder weer

(Oplossing op pagina 20)
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het vliesje. (5) 39 Uitgedunde krijgsmacht.
(5) 40 Waar zachtjes de zonnegod al
schittering uitstraalt. (5) 41 Verstrikt in
belemmeringen tot ie overloopt. (5)
VERTICAAL
1 Dat beest zet het raam vast. (6) 2 Die
munt benut de opstandeling om een rondje
te geven. (6) 3 Vonk van een spruit? (6) 4
Ruimtelijk een planeet en omgeving. (6) 5
Zijn in Eritrea lianen wezenlijke dingen?
(6) 6 Onder andere Jakob heeft er één. (6)
8 Kledingstuk voor ‘t vaartuig. (4) 11 Een
uitmuntend aantal. (4) 16 Een lofrede valt
lomp in het water in Friesland. (5) 19 Als ik
één noot noem, zou dat over de hele wereld
moeten worden verstaan. (3) 21 Deze
pen is onwrikbaar. (3) 23 Zat licht! (6) 24
Ruilmiddel voor alsie uit het gelid loopt. (4)
25 De tong strelend in alle betrekkelijkheid
teruggezien. (6) 26 Plunder voor die
kleverige massa! (6) 27 De onbeschofte
vent dorst wel met een lange stok... (6) 28
Voor een film of in het ziekenhuis? (6) 29
Vlucht voor een deel van de kanonnen. (4)
30 Hij doet mee met dat vermaak daar. (6)
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Momenteel zitten wij midden in de Lente. Door alle
beslommeringen van onze verhuizing van de Kalkoensprenk
naar het Pablo Picassoplein is het er niet van gekomen om een
stukje voor het eerste clubblad van 2010 te schrijven.
Dit stukje is tevens het laatste wat ik schrijf over de Lotto.
Op dinsdag, 11 mei j.l. heb ik de administratie van de
LOTTO overgedragen aan Yvonne van Eenennaam.
Op de laatst gehouden bestuursvergadering heeft de voorztter
aan mij gevraagd of ik er bezwaar tegen zou hebben , als ook
de administratie naar haar zou gaan.
Zij doet namelijk al het leeuwendeel van de LOTTO.
Ik had hier geen bezwaar tegen. Destijds heb ik de
administratie overgenomen van Ger van Leeuwen, want deze
zou er mee stoppen.
Ik vond het destijds jammer, als op dat moment de LOTTO
ter ziele zou zijn gegaan.
Dat moment was bijna vijf en een half jaar geleden.
Langs deze weg bedank ik dan ook een ieder voor het aan mij
geschonken vertrouwen en gun ik Yvonne een goede tijd met
de LOTTO.
Hieronder de winnaars van onze LOTTO over de periode
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week 47 van 2009 tot en met week 17 van 2010:
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk
Wk

47
48
49
50
51
52
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lowy Simonse
T.T.V. Westerzicht
T.T.V. Westerzicht
Johnny de Rijke
Lowy Simonse
Corrie van Brandenburg
Yvonne van Eenennaam
T.T.V. Westerzicht
Ed Sleijpen
Ferdinand Vangheluwe
Hans Houmes
T.T.V. Westerzicht
Johnny de Rijke
T.T.V. Westerzicht
Johnny de Rijke
T.T.V. Westerzicht
T.T.V. Westerzicht
Ferdinand Vangheluwe
T.T.V. Westerzicht
Ferdinand Vangheluwe
T.T.V. Westerzicht
T.T.V. Westerzicht
Rinus van Breen
T.T.V. Westerzicht
T.T.V. Westerzicht

38
36
20
16
38
8
41
45
42
6
30
40
16
27
16
20
24
14
36
14
24
4
25
31
32
Vlissingen, 23 mei 2010
Martien Bangma
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Na vijf jaar de lotto te hebben georganiseerd heeft Martien besloten
hier mee te stoppen.
Vanaf deze plaats hartelijk dank hiervoor.
De inleg innen gebeurde al door Yvonne en nu gaat ze ook het
uitbetalen en de verdere administratie regelen.
Er zijn nog steeds vrije nummers (laatste getal van de lotto-trekking).
Meedoen kost € 0.50 per week en er wordt betaald per kwartaal en per
week uitbetaald op de woensdagavond.
Hiermee steun je de vereniging terwijl je ook een prijs kunt winnen.
Prijswinnaar van
			

week 19 nr 11 Frits de Rijke
week 20 nr 26 Ger van Leeuwen.
Groetjes
Yvonne.

Oplossing kruiswoordraadsel
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Schoonmaken, het is bezigheid die iedereen wel eens doet. Anders
wordt het een zootje bij je thuis, in je auto of in je kamer. Ook onze
zaal moet regelmatig schoon gemaakt worden. Anders vliegen de
stofwolken rond je oren, zijn de wc’s en de douches smerig en wordt
het gewoon dus vies in de zaal.
Al een aantal jaren hebben we een aantal schoonmaakploegen die
volgens een wekelijks vastgesteld rooster de zaal een schoonmaakbeurt
geven. Een schoonmaakploeg bestaat meestal uit twee personen die
ongeveer 1 uur per week bezig zijn.
Helaas zijn het aantal ploegen flink uitgedund en dat betekent dat
een ploeg bijna een keer in de vier weken moet schoonmaken. En dat
terwijl deze leden al zoveel andere dingen doen voor de vereniging.
U zult het al begrijpen:
WE ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE SCHOONMAAKHELDEN!
Afhankelijk van het aantal ploegen bent u misschien maar 1x in de 6,
7, 8 of 9 weken (afhankelijk van het aantal ploegen) een uurtje aan tijd
kwijt. En u kunt het tijdstip in principe zelf bepalen. Dit kan overdag,
in de avond of in het weekeinde zijn. Afhankelijk van wanneer de zaal
vrij is.
Als er geen vrijwilligers zich aanmelden is het misschien noodzakelijk
dat het bestuur de leden moet gaan verplichten middels een vastgesteld
rooster.
Laat het zo ver niet komen en meld u nu aan!
Dit kan bij Joke Scharpentier, telefoon 0118-463892.
Zij kan u eventueel ook meer informatie geven.
Het Bestuur
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De Biografie van Karim……….

Volledige naam: Karim Bouzian
Geboorteplaats: Gouda
Geboortedatum: 01-02-1977
Zussen/broers: 5 broers
Getrouwd/samenwonend: getrouwd
Kinderen ?: Lagere school: Burgvlietschool Gouda
Als ik later groot ben word ik: Archeoloog
Opleiding(en): mavo, hotelschool, Gildevaart
Werk: sligro
Hobby’s: tafeltennis
Vreemde tic: druk in de ochtend!
Lekkerste eten: scampi’s
Smerigste eten: spruiten
Huisdieren: wandelende tak
Mooiste film: The godfather, scarface, the heat
Mooiste muziek: reggae
Mooiste tv programma: Peter R de Vries
Daar blijf ik voor thuis !: Lianne
Hekel aan: Mensen met kapsones
Daar kun je mij voor uit bed halen: scampi’s
Wat snoep/snack je graag: chips
Je favoriete drankje: mojito
Je droomwens: een lang en vooral gezond en gelukkig
leven
• Welk dier zou je graag willen zijn: zwarte panter
• Vakantieland: Marokko
• Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Guido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wij feliciteren:
JULI
2 Juli
9 Juli
9 Juli
12 Juli
17 Juli
24 Juli
29 Juli
29 Juli
30 Juli

Ton Nuiten
Hans van der Haven
John Net
Harald Schipper
Marin Schipper
Paul Kuijt
Johan Corbijn
Rony Riteco-Liao
Maurits Rottier

AUGUSTUS
4 Augustus
23 Augustus
28 Augustus
28 Augustus
29 Augustus

Pia Simonse
Leidy Kroezen
Guido Ars
Brian de Visser
Marleen Rottier

SEPTEMBER
5 September

Yvonne van Eenennaam
9 September

Meindert van der Heide
11 September Thijs Tange
12 September Dylan Sleijpen
12 September Joop Flamman
15 September

Wouter van de Guchte
20 September Clemens Spoor
22 September Marc den Hollander

Wij wensen iedereen
een prettige en fijne
verjaardag toe!
Nieuwe leden
Matthijs Geldof 
Marin Schipper
Thijs Berkx
Marleen Rottier
Ton Nuiten

1 maart 2010
1 maart 2010
1 mei 2010
1 mei 2010
1 mei 2010

Opzeggingen
Sara Mohammadi
1 mei 2010
Maurits Rottier
1 juni 2010
Michiel Adriaanse
1 juli 2010
Armin Hoendervangers1 juli 2010
Arjan Roubos
1 augustus 2010
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€ 73,20 per jaar (€ 6,10 per maand)
Jeugd competitie
€ 104,40 per jaar (€ 8,70 per maand)
Senioren recreatie
€ 96,00 per jaar (€ 8,00 per maand)
Senioren competitie € 135,60 per jaar (€ 11,30 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 58,80 per jaar (€ 4,90 per maand)
Stille leden
€ 45,60 per jaar (€ 3,80 per maand)
Donateurs
€ 9,60 per jaar (€ 0,80 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. 126114870
t.n.v. T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a West-Souburg Tel. 0118-478105
ZAALBEZETTING
Maandag 16.00 - 18.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
19.30 - 23.30 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver.Oost-Souburg
13.00 - 16.30 uur 50+ tafeltennis o.l.v. Lowy Simonse
19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
20.00 - 21.00 uur jeugd groep 2
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
16.00 - 18.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
20.00 - 21.00 uur jeugd groep 2
Vrijdag
13.30 - 15.30 uur het Schelde Loodsen Koor
18.30 - 19.30 uur alle jeugdleden (tijdelijk gestopt)
19.30 - 23.30 uur seniorenleden
Zaterdag 12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
Zondag
15.00 - 16.00 uur danspaar (Fam. Dane)
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
e
€ 150,00
Reklamebord 1 jaar (als het bord door ons gemaakt wordt)
€ 75,00
Reklamebord 1e jaar (als sponsor het bord zelf maakt)
€ 75,00
Reklamebord 2e jaar e.v.
Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.
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