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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC Vlissingen
Tel. 0118-462930

b

PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121

s

voorzitter@ttvwesterzicht.nl

penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdinglaan119
4388 JX Oost-Souburg
Tel. 0118-471831

secretariaat@ttvwesterzicht.nl

e
t

ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Rinus van Breen
Verl.Bonedijkestraat 332
4383 BD Vlissingen
Tel. 0118-463682
Leidy Kroezen
Winkelmanstraat 18
4381 TJ Vlissingen
Tel. 0118-410255

u
u
r

Copij clubblad opsturen naar:

schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Rinus van Breen: jovabo@zeelandnet.nl
Leidy Kroezen: lkroezen@zeelandnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Jaap Versteeg
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

Tel. 0118-471831

Schriftelijk opzeggen
bij de ledenadministratie
met een opzegtermijn van 3 maanden.
Website van de vereniging:

http://www.ttvwesterzicht.nl/
T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen)
Tel. 06 - 24214755

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl

Tel. 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892
Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
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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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Wat een optimist.
In het vorige nummer melde ik dat mijn streven was om voor 1 oktober
de buitengevel gereed te hebben. Dat gaat niet meer lukken zoals jullie
kunnen constateren. De bouwploeg en met name ook ikzelf waren toe
aan wat anders als de zaal en de verbouwing.
In overleg met diverse personen wordt de buitengevel begin volgend
jaar aangepakt.
Vorige week hebben we een bestuursvergadering gehad en de blik is
weer vooruit gericht.
Het inrichten en opvrolijken van de ontmoetingsruimte staat nu hoog
op de agenda. De nieuwe stoelen, geel en groen, geven al een fleurige
indruk. Ook de oranje telstoelen in de zaal vrolijken de boel op.
Toch gaan we, hopelijk , niet met onze armen over elkaar zitten.
Klusjes zoals een slot op de voorraadruimte en een keukenkastje,
alsmede noodverlichting in de entree en een automatische schakelaar op
de verlichting van het damestoilet worden op korte termijn uitgevoerd.
Jammer is dat een aantal jeugdleden die vorig jaar op de vereniging zijn
gekomen inmiddels weer weg zijn gegaan. Aan de inzet en kunde van
onze trainers kan het zeker niet hebben gelegen.
Feit is wel dat we nu nog maar één jeugdteam hebben terwijl de
doelstelling ligt op meer teams, zowel jeugd al senior.
Via Vlissingen in Beweging hebben we wat nieuwe senioren mogen
begroeten. Ik hoop dat zij het naar hun zin hebben bij TTV Westerzicht
en dat we hen als lid mogen begroeten.
Zelfs een nieuw competitielid heeft zich aangemeld. Positief.
Hopelijk heeft het flyeren door Yvonne en Wilfred tijdens de
Karolingenmarkt resultaat en kunnen we weer nieuwe mensen
verwelkomen.
Binnenkort bestaan we 40 jaar. Een hele tijd. De uitnodiging voor
de feestavond met of zonder buffet hebben jullie inmiddels daarvoor
ontvangen. Het bestuur gaat uit van een grote opkomst en een gezellige
avond.
Ger van Leeuwen
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ruitschade?
•
•
•
•

sterreparatie zonder afspraak
24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
gratis vervangend vervoer
gratis mobiele dienst

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828

Je vindt bij ons kwaliteitsproducten voor
alle soorten huisdieren. Van gezonde
voeding tot speeltjes, snacks, manden
en hokken.

DOBEY
Dierenspeciaalzaak
Scherminkelstraat 32
4381 GJ Vlissingen
Tel.: 0118 – 417828
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
10% korting op al uw aankopen!
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Een kaart die Meindert van der Heide ontving van een
oude kennis.....

Meindert ook namens TTV Westerzicht gefeliciteerd met jouw 50 jarige
jubileum.
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Eén van onze sponsors “STUDIO LAMAR” is per 1 april j.l. van
eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaren zijn Jasper Steutel en Rinus
Roepman die de activiteiten vanuit Middelburg onder dezelfde naam
voortzetten.
Het bestuur hoopt vanzelfsprekend, dat de samenwerking met de
nieuwe eigenaren net zo goed blijft als met de vorige eigenaar.
Verder zijn onlangs de kontrakten met onze vaste zaalhuurders
wederom met een jaar verlengd tot juli 2015.
Een kleine commissie bestaande uit enkele leden en bestuursleden is
al enkele maanden bezig met de voorbereidingen voor het 40 -jarig
jubileum van onze vereniging op 1 Oktober a.s.
Er staan een aantal activiteiten op stapel voor week 41 met ter afsluiting
een feestavond op zaterdag 11 oktober a.s.
Ik heb al eerder aangegeven bij het bestuur om uiterlijk per April 2015
te willen stoppen met mijn functie van secretaris van TTV Westerzicht.
Na bij elkaar zo'n 20 jaar diverse bestuursfuncties te hebben vervuld,
is het nu tijd voor een verjonging van het bestuur. Persoonlijk heb ik al
diverse leden benaderd voor overname van deze functie, maar tot op
heden hebben allen negatief gereageerd. De meesten hebben het al druk
genoeg en/of zien de functie niet “zitten”.
Het kan toch niet zo zijn dat men straks zonder secretaris verder
moet??!!
Ik vraag alleen van u “denk er nog eens over na”.
met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Zoals jullie bekend is heeft Maurits van Luijk, vanaf de afgelopen
ledenvergadering, het bestuur versterkt met de intentie het
penningmeesterschap van Monica over te nemen.
Door strikt persoonlijke omstandigheden moet hij daar helaas vanaf
zien.
Maurits heeft mij daar uitleg over gegeven en ik heb hem geantwoord
dat ik in zijn plaats hetzelfde had gedaan.
Monica zou de afgelopen ledenvergadering aftreden maar heeft dit
uitgesteld om de verbouwing financieel te begeleiden.
Zodra dit was afgerond zou ze na ruim 10 jaar trouwe dienst aftreden.
Jaap heeft tijdens de afgelopen ledenvergadering aangegeven om op de
komende ledenvergadering af te treden.
Dit doet hij na ongeveer een leven lang deel te hebben uitgemaakt van
het bestuur.
Bovenstaande houd wel in dat ik binnenkort alleen het dagelijks bestuur
van TTV Westerzicht vorm.
Dit kan nooit de bedoeling zijn en is bovendien riskant voor de
continuïteit van de vereniging.
De zoektocht naar een penningmeester en recent de zoektocht naar een
secretaris hebben, nu Maurits is afgehaakt, niets opgeleverd.
Op deze manier doe ik een dringend beroep op jullie om je
verantwoordelijkheid te nemen en je aan te melden als bestuurslid.
Ger van Leeuwen
Voorzitter TTV Westerzicht.
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
Onderstaande teams beginnen aan de najaarscompetitie 2014.
Team 1 - Klasse 5 poule B
Jeffry van Beek
Arnold van Gorp (reserve)
Maurits van Luijk
Hans Scharpentier
Ed Sleijpen
De tegenstanders zijn
Kerkwerve 2 en 4 - Scaldina 3 Yerseke 3 en Smash '76 5.

Team 3- Klasse 7 poule A
Bas Dijkstra
Meindert van der Heide
Ger van Leeuwen
Martin Poortvliet
De tegenstanders zijn
TTVO 3 - 't Batje 2 - SVNB 1 Yerseke 4 en Westerzicht 4.

Team 2- Klasse 6 poule B
Frans Brasser
Cesar Maldonado
Joury Simonse
Lowy Simonse
Hans Wamelink
De tegenstanders zijn
Kapelle 2 en 3 TTC Middelburg 11 - TTVO 2 en
Scaldina 4.

Team 4- Klasse 7 poule A
Tom Dol
Hans van der Haven
Jarien Sinke
Pia Simonse
Ferdinand Vangheluwe
De tegenstanders zijn
TTVO 3 - 't Batje 2 - SVNB 1 Yerseke 4 en Westerzicht 3.

De evt. beslissingswedstrijden zijn op vrijdag 12 december a.s.
Ik wens alle teams veel sportief succes toe.
Tevens kan ik u mededelen, dat m.i.v. de voorbereiding op de
voorjaarscompetitie 2015 Arnold van Gorp bereid is gevonden het
wedstrijdsecretariaat-senioren van mij over te nemen.
Met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Wedstrijdsecretaris-senioren
TTV Westerzicht
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
pagina 10

't Schuivertje

Van de Penningmeester

t.t.v. westerzicht

Verbouwing zaal
Ondanks alle eigen werkzaamheid heeft de verbouwing tot nu toe iets
meer geld gekost dan begroot. Gelukkig hebben we toch nog geld op
onze spaarrekening zodat we niet helmaal zonder zitten. De buitengevel
moet hiervan nog vernieuwd worden en er moeten nog wat kleine
klusjes gedaan worden.
Dit betekent dat we toch nog zuinig aan moeten doen en ook nog
moeten proberen om extra geld binnen te halen.
Grote Club Actie
Ook dit jaar doen we weer mee met de verkoop van loten van de Grote
Club Actie. Op 13 september is de verkoop van de loten van start
gegaan. Het grootste deel van de opbrengst (80%) gaat rechtstreeks naar
de club. Dus het is van groot belang dat we veel loten zien te verkopen.
Als ieder lid al minimaal één lot koopt dan hebben we een mooie start.
En dan nog allemaal ons best doen om er meer te verkopen. Succes!
Vertrouwenspersoon
Onze vereniging heeft nog 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.).
Hebt u interesse in de functie van vertrouwenspersoon van onze
vereniging? Neem dan contact op met een van de bestuursleden!
Vacature penningmeester
Inmiddels is bekend geworden dat Maurits van Luijk
zijn bestuursfunctie van onze vereniging helaas wegens
privéomstandigheden heeft moeten beëindigen. Het was de bedoeling
dat Maurits per 1 oktober 2014 mijn taak als penningmeester zou
overnemen. Het bestuur is dus op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Zie hiervoor ook de oproep van onze voorzitter.
Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
pagina 11

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

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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De zomervakantie is voor velen van ons weer achter de rug, het
gewone leventje is er weer begonnen, werken, school enz.
Zo ook dus het trainen van de jeugdleden, de competitie is
weer begonnen en is er op 6 en 7 september de Open Zeeuwse
tafeltenniskampioenschappen gespeeld waar ook 5 jeugdleden aan mee
gedaan hebben.
Bryan Rijke, Hao Guo, Douwe Kingma, Thijs Tange en Achraf Tabiee
hebben hun best gedaan om zo hoog mogelijk te eindigen.
Er werd op klasse gespeeld en ook nog een keer op leeftijd.
Zo krijg je 2 verschillende toernooien op 1 dag.
Thijs Tange wist bij het ochtendprogramma is zijn poule 1e te worden
en ging met een beker naar huis.
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Hier nog een paar foto’s van de alle deelnemers van de Open Zeeuwse
van TTV Westerzicht in actie.

Achraf Tabiee:

Hao Guo:

Douwe Kingma:
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Bryan Rijke:

Thijs Tange:
Helaas zijn er verder geen prijzen meer gewonnen maar iedere
deelnemer had het goed naar zijn zin gehad en had ook enorm zijn best
gedaan.
De najaarscompetitie is weer begonnen en helaas hebben we maar 1
jeugdteam dit jaar.
In dit team spelen Bryan Rijke, Douwe Kingma, Dyani Veira, Hao Guo
en Achraf Tabiee in de 4e klasse Junioren en zijn met de 1e wedstrijd
gelijk goed van start gegaan door met 8-2 van TTC Middelburg te
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winnen. Nu nog 9 wedstrijden te gaan bij dit schrijven dus het kan nog
alle kanten op gaan.
Wat staat er verder nog op het programma.
In oktober hebben we een feestweek in verband met het 40 jarig
bestaan van de vereniging en op woensdag 8 oktober is er speciaal voor
alle jeugdleden een leuke middag georganiseerd.
Hou de website in de gaten, hier komen alle feestelijkheden op te staan
van die week.
Nou dat was het eigenlijk al weer zo’n beetje. Ik wens iedereen weer
vele leuke uurtjes tafeltennissen toe en ik hoop dat er gauw weer wat
nieuwe jeugdleden bij gaan komen, want, helaas zijn er toch een aantal
jeugdleden gestopt met tafeltennissen. Dus ken je iemand die ook wel
een balletje wilt komen slaan, probeer ze dan eens over te halen om
eens te komen kijken op een trainingsuurtje, of neem ze eens mee naar
de thuiswedstrijden, waar ze kunnen zien dat tafeltennissen toch wel
een hele leuke sport is die niet alleen maar op campings op vakantie of
in tussenuurtjes op scholen gespeeld kan worden.
Zo mag er altijd voordat iemand lid wil worden van onze vereniging 4x
gratis meegetraind worden door middel van onze strippenkaart.
Dus probeer de leuke sport te promoten binnen je vriendenkring.
Met vriendelijke groeten,
Ed Sleijpen,
jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris
jeugdcompetitie
TTV Westerzicht
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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De Biografie van Jaap Versteeg

Volledige naam: Jacob Caesar Isaac Versteeg.
Geboorteplaats: Vlissingen.
Geboortedatum: 6 mei 1948.
Zussen/broers: Geen van beiden.
Getrouwd/samenwonend: ja, getrouwd met Hanneke al ruim 41
jaar.
Kinderen ?: 2 zoons, Jeroen en Bastiaan.
Lagere school: OranjeNassauschool in Gorinchem en de Jan
Ligthartschool in Vlissingen.
Als ik later groot ben word ik: ik ben al groot,maar ik wilde altijd
al ambtenaar worden.
Opleiding(en): LO,2 jaar RHBS en 2 jaar MULO.
Werk: Ruim 43 jaar belastingambtenaar.
Hobby’s: Vijver, aquaria, sudoku en met de kleinkinderen op stap
gaan.
Vreemde tic: Hopelijk heb ik die niet.
Lekkerste eten: Vis-en vleesgourmet, Nassi en Vlaamse friet.
Smerigste eten: doperwten.
Huisdieren: Voor zover ik weet niet.
Mooiste film: Spartacus van 45 jaar geleden.
Mooiste muziek: Phil Collins, Elton John en Caro Emerald.
Mooiste tv programma: Sport, tennis-golf en voetbal.
Daar blijf ik voor thuis !: Nergens voor.
Hekel aan: Mensen die laten blijken alles beter te weten.
Daar kun je mij voor uit bed halen: Laat mij maar lekker liggen.
Wat snoep/snack je graag: Ik ben geen (oude) snoeper.
Je favoriete drankje: Hoegaarden witbier en Crodino.
Je droomwens: Zo lang mogelijk nog gezond blijven.
Welk dier zou je graag willen zijn: Eekhoorn.
Vakantieland:Spanje.
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Hans Wamelink.
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Wij feliciteren:
OKTOBER
2 Oktober
10 Oktober
11 Oktober
12 Oktober
13 Oktober
20 Oktober
20 Oktober

Anton van Alebeek
Maurits van Luijk
Hendrik Jan Meijer
Erik Polderman
Ruud Wisse
Tom van Pienbroek
Lowy Simonse

NOVEMBER
6 November
Arnold van Gorp
6 November Guido Scharpentier
8 November
Bjorn de Bruin
10 November
Thijs Berkx
10 November
Joey Louws
11 November Abheeru Daansen
16 November
Rinus van Breen
19 November
Frans Daniels
22 November
Collin Bostelaar
24 November
Jeffry van Beek
27 November
Carel Betram
DECEMBER
11 December
26 December

Martin Poortvliet
Anton Belfroid

Nieuwe leden:
Joey Louws
1 september 2014
Johan Meijer
1 september 2014
Gijs van der Lee 1 oktober 2014
Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden
onze vereniging verlaten.
Dit zijn:
Cheyenne Beijer30 september 2014
Boris de Bruin 30 september 2014
Bjorn de Bruin 30 november 2014
Rick Minnaard 30 november 2014
Frans Brasser 30 november 2014

Wij
wensen
iedereen
een
prettige
en fijne
verjaardag
toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€
84,60 per jaar
(€
7,05 per maand)
Jeugd competitie
€ 120,60 per jaar
(€
10,05 per maand)
Senioren recreatie
€ 111,00 per jaar
(€
9,25 per maand)
Senioren competitie € 156,60 per jaar
(€
13,05 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. €
67,80 per jaar
(€
5,65 per maand)
Stille leden
€
52,80 per jaar
(€
4,40 per maand)
Donateurs
€
10,80 per jaar
(€
0,90 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
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
19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar
Vrijdag
19.30 - 23.30 uur seniorenleden
Zaterdag
12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
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 het bord door ons gemaakt wordt)
€ 150,00
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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