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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

penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdingl.119
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
Martien Bangma
Pablo Picassoplein 95
4382 KB Vlissingen
Tel. 0118-465502

u

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

u

Copij clubblad opsturen naar:

r

schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Martien Bangma: marban@zeelandnet.nl
Rinus van Breen: jovabo@zeelandnet.nl
Arnold van Gorp: apagorp@zeelandnet.nl
Ed Sleijpen: ejmsleijpen@zeelandnet.nl.

Website van de vereniging:

http://www.ttvwesterzicht.nl/

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Jaap Versteeg
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-471831
WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-478419
TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen) Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
Tel. 06 - 24214755
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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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Weten jullie hoe ik de vorige keer mijn stukje in het Schuivertje
begon?
Nee? - Nou dat was me het kwartaal wel -.
Maar wat dachten jullie van dit en het komende kwartaal. De zaal is
een maand dicht en wordt gerenoveerd.
Als ik dit schrijf zijn we al een week in december, zijn de bijkomende
ruimten leeggeruimd en lijkt het wel of er een rommelmarkt wordt
gehouden zo vol staat de zaal.
Er is in de eerste week veel werk verzet en de komende tijd zal er nog
veel werk verzet moeten worden. Het motto daarbij is: vele handen
maken licht werk. Een voorbeeld daarvan hebben we de eerste zaterdag
gezien. Er waren veel personen en er is gedaan wat er gedaan moest
worden.
Kom kijken, kom helpen of bied je diensten aan via e-mail zodat e.e.a.
gepland kan worden.
Ik ben begonnen met de verbouwing maar er is meer. Zo hebben we de
najaarscompetitie gespeeld en is hij weer achter de rug met als resultaat
een kampioensteam. Gefeliciteerd.
Op naar de voorjaarscompetitie. Er is een team bij gecreëerd in de
zevende klas. Dit kon doordat Martin en Jarien erbij zijn gekomen.
Weliswaar op een laag pitje maar we mogen bij elkaar invallen dus dat
gaat wel goed komen.
In mijn beleving was het naschools aanbod, waar we aan mee hebben
gedaan een succes.
Even voor de mensen die niet weten waar ik het over heb een uitleg.
In het verleden organiseerde de gemeente Vlissingen middagen waarop
kinderen kennis konden maken met een bepaalde sport. Wij hebben
daar als TTV Westerzicht vaak aan meegedaan met als resultaat dat we
er toch wel wat jeugdleden aan over hebben gehouden.
Toen dat stopte stokte de aanwas van jeugd bij ons.
Dit jaar was de aanpak anders. De sportkennismaking is in de vorm van
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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 workshop gegoten. Dat hield in dat we een omschrijving hebben
gemaakt wat we doen en de workshop een naam hebben gegeven.
De naam van onze workshop was: Van Ping Pong tot Tafeltennis.
Er waren twee workshops één voor de kinderen van groep 3 tot en met
6 en één voor de kinderen van groep 7 en 8.
De gemeente Vlissingen schreef de scholen aan en zorgde dat de
kinderen zich konden aanmelden. Wij moesten de rest doen.
Bij elkaar hebben we ongeveer zo’n 20 kinderen binnen gehad.
Vijf maal een uur konden ze kennismaken met tafeltennis. Er waren
erbij die na het vijfde uur er nog niets van bakte maar er waren ook
talenten bij die ik graag naar onze vereniging zie komen.
Na afloop hebben de kinderen een certificaat van deelname gekregen,
door Ed ontworpen, door Lowy voorzien van naam en datum en door
mij ondertekend. Tevens hebben we er een papier bij gedaan waarop
uitleg wordt gegeven hoe men moet handelen als men de contributie
niet zou kunnen betalen.
Nog een papier om in het nieuwe jaar, als de zaal weer open is, een
paar keer gratis te komen tafeltennissen. Ten slotte een flesje AA en een
Kit Kat. Kortom een geslaagd evenement.
Vanaf deze plaats dank aan een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen.
Met zoveel onervaren tafeltennissers was de hulp hard nodig.
Dit jaar is er geen nachttoernooi. De reden is duidelijk, de renovatie en
de daarmee gepaard gaande sluiting van de zaal.
Des te spannender worden de clubkampioenschappen in het nieuwe
jaar.
Ed heeft bewust de inschrijfformulieren vroeg opgehangen zodat een
ieder er nog op tijd kennis van kon nemen.
Mocht je het gemist hebben kun je de opgave altijd nog via de e-mail
aan Ed sturen.
Ten slotte zoals gebruikelijk in het laatste Schuivertje van het jaar wens
ik een ieder Prettige Feestdagen.
Ger van Leeuwen
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De afgelopen periode zijn er een aantal sportprojecten opgepakt die
werden ondersteund door de sportraad en “Vlissingen in beweging” van
de gemeente Vlissingen t.w. een
sportkennismakingsproject voor 23+ en 55+ ers. 2 personen hadden
zich via de sportraad aangemeld om op diverse data in onze zaal een
balletje te komen slaan.Helaas zijn beide personen niet verschenen.Dit
hebben wij ook in een reactie aan de sportraad laten weten.
Workshop “Van Ping Pong tot Tafeltennis” in het kader van Na Schools
Aanbod (NSA) voor kinderen van de groepen 3 t/m 6 (op maandag)
en de groepen 7 en 8 (op donderdag) Onder de goede leiding van
diverse vrijwilligers werden op diverse data in oktober en november
deze kinderen het spelletje tafeltennis eigen gemaakt. Aan het eind van
deze workshop werden de kinderen onder het oog van diverse ouders
getrakteerd op een versnapering en een mooi certificaat. Gezien de
opkomst en de vreugde tijdens de workshop, kunnen we zeker spreken
van een succes en hopen op een vervolg volgend jaar. Daarbij zou
het vanzelfsprekend prettig zijn als er zich enkele nieuwe jeugdleden
zouden aanmelden.
In het kader van voornoemde projecten is er op 25 november j.l. nog
een gesprek gepland ter voorbereiding op de sportweek 2014. Onze
voorzitter Ger van Leeuwen en bestuurslid Rinus van Breen zullen
hierbij aanwezig zijn namens het bestuur.
Op zondag 9 maart 2014 is er wederom het Open Zeeuws Mixeddubbeltoernooi te Kloosterzande.
Aanmelding kan geschieden
tot uiterlijk 23 februari 2014 via de
convocatie op het
grote bord in de zaal.
met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Grote Clubactie 2013
Op 28 november heeft de trekking van de Grote Clubactie plaats
gevonden. Zover als ik heb kunnen zien zijn er volgens mij geen
prijzen gevallen via onze vereniging.
Het aantal verkochte loten viel dit jaar tegen. De jeugdleden verkochten
43 loten waarvan Douwe Kingma er 21 wist te verkopen.. Namens de
senioren verkocht Yvonne 79 loten. Dus een totaal van 122 loten (in
2012 was dit 161 loten).
Toch willen we alle lotenkopers hartelijk bedanken voor het steunen
van onze club!
Rabobank Clubkas Campagne 2014
Zover nu bekend zal de Rabobank deze actie ook week in 2014 houden.
Ik wil jullie alvast op de hoogte stellen zodat jullie eventueel al lid
kunnen worden bij de Rabobank. Wat is ook alweer de bedoeling?
Iedereen die een bankrekening heeft bij de Rabobank kan lid worden.
Dit lidmaatschap kost niets maar levert wel een heleboel voordelen
op (kortingboekjes ed). Als je lid bent van de Rabobank kun je tijdens
deze actie stemmen op verenigingen, waaronder onze vereniging.
Afhankelijk van het aantal stemmen kunnen we een leuk bedrag binnen
halen. In de voorgaande jaren hebben we € 164,33 (2011), € 263,70
(2012) en € 242,36 (2013) ontvangen. Dit moeten we toch kunnen
overtreffen in 2014? Dus ben je klant bij de Rabobank en je bent
nog geen lid? Wordt snel lid via www.rabobank.nl of vraag het bij je
bankkantoor.
Declaraties 2013
In verband met het naderende einde van het jaar wil ik iedereen vragen
om zijn declaratie op tijd in te dienen (vóór 20 december). Dan kan ik
alles op tijd uitbetalen.
Verbouwing van de zaal
Op 30 november 2013 zijn we officieel begonnen met de interne
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verbouwing van onze zaal. We hebben via de NTTB twee leningen
met een heel laag percentage kunnen afsluiten. Verder hebben we een
lening via de Rabobank afgesloten. Voor deze lening staat de Gemeente
Vlissingen en het Waarborgfonds Sport borg voor. Hierdoor hebben we
ook een lager rentepercentage kunnen bedingen.
Verder hebben we van het Moermanfonds
een bijdrage van € 4.000,00 mogen
ontvangen.
Het restant van de middelen zal uit
ons eigen spaarpot moeten komen.
Mochten iemand echter nog een
idee hebben om geld op te halen
voor onze vereniging, laat het
dan weten. Elke euro die wij
kunnen binnenhalen kunnen we
goed gebruiken!
Monica Cornelisse

email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Zou jii onderstaande mail
met foto in het
Schuivertje willen plaatsen
Het is van
Thijs vanuit
Indonesie
Gr Ed

Hoi Ed,
Ik heb de shirtjes van onze vereniging meegegeven aan Anton. Hij is al
jaren onze trouwe chauffeur op Java.
Hij woont bij Bantul, dat ligt tussen Yogyakarta en de zuidkust. Met de
shirtjes zal hij menigeen in zijn desa blij maken.
Groet vanuit Jakarta bij 33 graden,

Thijs Berkx
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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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Van het wedstrijdsecretariaat
jeugdcompetitie en jeugdtrainer
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Hallo allemaal
2013 zit er bijna weer op nu ik dit schrijf, nog 1 maandje te gaan in
2013.
De najaarscompetitie voor de jeugd zit er weer op en onze 2
jeugdteams hebben hun best weer gedaan om zo hoog mogelijk te
eindigen in hun klasse.
Team 1 is op de 4e plaats geëindigd in de 3e klasse junioren met een
zeer klein verschilletje van de nummers 2 en 3 en dat hadden zij dus
ook kunnen zijn:
Jeugd Junioren J3 A
team
Het Markiezaat 1
Smash ’76 2
TTC Middelburg 6
Westerzicht 1
Arnemuiden 1
SAR ’72 1

G
10
10
10
10
10
10

P
65
52
51
50
44
31

Team 2 is op de 2e plaats geëindigd in de starters klasse 1, voorheen
aspiranten klasse en behoorde bij de beste bovenste 3 teams:
Jeugd Starters S1 A
team
Smash ’76 5
Westerzicht 2
TTC Middelburg 8
TCO ’78 3
Tanaka 7
Effect ’71 1

G
10
10
10
10
10
10

P
93
62
57
33
32
23

Heel goed resultaat vind ik zelf, prima gedaan jongens gefeliciteerd
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Natuurlijk wil ik de ouders weer bedanken voor hun inzet bij het rijden
naar de uitwedstrijden en ik hoop met de voorjaarscompetitie hier ook
weer op te mogen rekenen.
De 30e november was de laatste wedstrijd en nu moest ik vóór
1 december de nieuwe teamlijsten weer ingevoerd hebben bij de
competitieleiding van de NTTB, dat is altijd een zeer korte tijd na de
najaarscompetitie en heeft dan ook meestal weer wat stress momenten.
Het is heel erg jammer dat er steeds minder jeugdleden bij de
vereniging zijn, hoe dit komt is nog steeds een raadsel.
Jeugd in het algemeen sport steeds minder, heeft steeds vaker een
baantje in de weekenden, hebben veel huiswerk van school en ga zo
maar door en dat is jammer dat dan de sport in het gedrang komt wat
juist zo belangrijk is voor opgroeiende jeugd.
Het resultaat is dat er dan ook minder competitie spelende jeugd is en
dat het vormen van jeugdteams steeds moeilijker wordt.
Hopelijk hebben we in het voorjaar 2014 nog 2 jeugdteams in de
competitie spelen.
De afgelopen 5 weken zijn er vanuit Vlissingen in beweging diverse
workshops gelanceerd om kinderen met sport te laten kennismaken en
zo hebben wij als tafeltennisvereniging hier ook aan meegedaan.
Via basisscholen konden kinderen zich hiervoor opgeven en zo waren
er op de maandagmiddag van 16 u – 17 u 12 kinderen van de groepen
3 t/m 6 en op de donderdagmiddag van 16 u – 17 u 8 kinderen van
groepen 7 en 8 die dan 5x met de sport tafeltennis konden meedoen.
Van beide groepen waren de kinderen erg enthousiast en zijn dan ook
steeds gekomen.
De laatste keer van de workshop hebben we wedstrijdjes gespeeld.
Voor iedereen was er als afsluiting van deze workshop een certificaat
van deelname.
Ook kregen ze allemaal een flesje AA-drank en een KitKat wat door
niemand geweigerd werd.
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Ook was er voor iedereen de strippenkaart van onze vereniging om nog
4x gratis te mogen meedoen met de trainingen om daarna eventueel te
besluiten om lid te worden en een folder van het jeugdsportfonds die
kinderen de mogelijkheid geeft om te sporten waarvan de ouders het
financieel niet zo breed hebben.
Ik hoop dan ook in januari vele deelnemers terug te zien en dan
besluiten om lid te worden want zoals ik al eerder schreef, we zitten te
springen om nieuwe jeugdleden.
Dit is pas in januari mogelijk want de zaal is vanaf 1 december 1
maand dicht in verband met de verbouwing van de kleedkamers, wc’s
en de bar.
De workshops kon ik niet alleen doen en ik kreeg dan ook gelukkig
veel hulp hierbij. Daarom wil ik Ger, Bas, Tom, Meindert, Lowy,
Ferdinand, Jan, Hans van de seniorenleden maar ook de jeugdleden
Kevin, Erik, Douwe en Jordi heel erg bedanken voor hun hulp tijdens
deze workshop op de 5 maandag- en 5 donderdagmiddagen.
Nu even over de website van onze vereniging, menigeen heeft het
misschien gezien dat deze al een paar maanden niet geüpdate is en dat
is natuurlijk niet zoals het hoort want iedereen die mij kent weet dat ik
daar juist heel erg stipt mee ben maar helaas was het door technische
problemen met de website voor mij niet meer mogelijk in te loggen op
de website.
Nu wordt er achter de schermen hard gewerkt door Monica, onze
penningmeester, aan een nieuwe website en ik hoop deze snel in
gebruik te kunnen nemen zodat alle informatie weer stipt door mij
wordt weergegeven over onze vereniging.
Graag wil ik ook via deze weg even de aandacht vestigen op de
clubkampioenschappen 2014 die in januari gespeeld gaan worden.
De kampioenschappen van de recreanten zijn op woensdagavond 22
januari aanvang* om 19.00 uur
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De kampioenschappen voor de jeugd is op zaterdag 25 januari
aanvang* om 09.00 uur.
De kampioenschappen voor de competitie spelende senioren ook op
zaterdag 25 januari en daar is de aanvang* om 12.00 uur.
* aanvang betekend: niet dán pas binnenkomen, maar dán worden de
wedstrijden begonnen.
In de zaal hangen er al een aantal weken de inschrijfformulieren voor
deze toernooien en ik heb er al wat namen op zien staan maar er
kunnen er veel meer bij natuurlijk.
Dus geef je alsnog zo snel mogelijk op in de zaal of stuur mij een
mailtje (ttvwester@ttvwesterzicht.nl) dan
schrijf ik je erbij.
Inschrijving is mogelijk tot
een paar dagen voor de
kampioenschappen.
Zo rest mij iedereen alvast fijne
feestdagen toe te wensen, en dan
iedereen weer in januari
2014 in de zaal te
mogen begroeten met
vernieuwde kleedkamers,
douches, wc’s en een mooie
bar.
Groetjes van Ed Sleijpen,
wedstrijdsecretaris
jeugdcompetitie en
jeugdtrainer
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
De najaarscompetitie 2013 is onlangs beëindigd.
De eindstand van de teams van Westerzicht was als volgt:

Team 1: bereikte een 5e plaats in de 5e klasse B en moest daardoor
op 29 november te Arnemuiden een beslissingswedstrijd spelen tegen
Het Markiezaat 5.
Uitslag : 2 - 6 waardoor helaas degradatie naar de 6e klasse een feit was.
Team 2: werd kampioen in de 6e klasse B en keert dus weer terug naar
de 5e klasse.
Arnold, Cesar, Lowy, Hans en Adrian nogmaals van harte proficiat.
Team 3: bereikte nog wel de promotiepoule in de 7e klasse A , maar eindigde in deze poule uiteindelijk op een 4e plaats.
De teamlijst voor de voorjaarscompetitie 2014 moest al direct na de
najaarscompetitie (dus vóór 1 december) ingediend worden. Na wat
schuiven en meten is de navolgende teamindeling bij de competitieleider
ingediend.
Team 1 5e klasse.
Arnold van Gorp
Lowy Simonse
Hans Wamelink
Cesar Maldonado
Joury Simonse

Team 2 6e klasse.
Hans Scharpentier
Ed Sleijpen
Adrian Sinke
Maurits van Luijk
Jeffry van Beek

Team 3 7e klasse.
Ger van Leeuwen
Meindert van der Heide
Bas Dijkstra
Martin Poortvliet

Team 4 7e klasse.
Ferdinand Vangheluwe
Pia Simonse
Hans van der Haven
Jarien Sinke
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Doordat een aantal nieuwe competitiespelers zich had aangemeld, kon er
een extra team aan klasse 7 worden toegevoegd. De competitie start in
week 5 (27-31 jan) en eindigt in week 16 (14-19 apr). De thuisspeelavond
van de teams 1, 3 en 4 is op vrijdag en van team 2 is dat op maandag.
met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Wedstrijdsecretaris-senioren
TTV Westerzicht
wedsecrsenior@
ttvwesterzicht.nl
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De Biografie van Joke Scharpentier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige naam: Joke Scharpentier van der Want (Johanna
Suzanna)
Geboorteplaats: Vlissingen
Geboortedatum: 15-01-1950
Zussen/broers: Geen
Getrouwd/samenwonend: Getrouwd
Kinderen ?: 2
Lagere school: Bouwen Ewoutschool
Als ik later groot ben word ik: Als ik later groot ben telt niet
meer voor mij, ben al groot en de tijd van werken is voorbij, 32
jaar bij AH gewerkt met veel plezier, nu genieten van het leven
Opleiding(en): 4 jaar huishoudschool
Werk: Werk niet meer, zit in de VUT
Hobby’s: Kleding maken, bezig zijn met de kleinkinderen
Vreemde tic: Ik zelf kan er geen verzinnen
Lekkerste eten: Chinees
Smerigste eten: Zuurkool
Huisdieren: Geen
Mooiste film: Titanic
Mooiste muziek: Marco Borsato en Andre Rieu
Mooiste tv programma: Amusement en de serie Witse
Daar blijf ik voor thuis !: Verjaardagen van de kleinkinderen,
dat gaat voor vakantie
Hekel aan: Ruzie en liegen
Daar kun je mij voor uit bed halen: Soep
Wat snoep/snack je graag: Drop
Je favoriete drankje: Lekker glaasje wijn (met mate)
Je droomwens: Nog lang genieten van ons gezin, veel naar het
strandhuisje gaan met zijn allen en gezond blijven
Welk dier zou je graag willen zijn: Een mol, kan je lekker een
winterslaapje doen
Vakantieland: Oostenrijk en Griekenland
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje:
Yvonne van Eenennaam
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Wij feliciteren:
JANUARI
8 Januari
9 Januari
15 Januari
21 Januari
24 Januari
29 Januari
29 Januari

Bryan Rijke
Marijke Kole-Cleeren
Joke Scharpentier
Dyani Veira
Robin v/d Haven
Tom Dol
Jordi v/d Klundert

FEBRUARI
7 Februari Nicky Sleijpen
13 Februari Jarien Sinke
17 Februari Wilfred Riteco
21 Februari Jan Verton
MAART
4 Maart
5 Maart
9 Maart
9 Maart
12 Maart
14 Maart
21 Maart
30 Maart
30 Maart

Johnny de Rijke
Frits de Rijke
Hanny Roodenburg
Joury Simonse
Rita Taunay
Ad Sanderse
Leo Leunis
Hans Scharpentier
Hans Wamelink

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

1 oktober 2013

Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden
onze vereniging verlaten. Dit zijn:
Rafael Hamelink30 november 2013
Bram Huissen 30 november 2013
Salah Ross
30 november 2013

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 o.l.v. Lowy Simonse
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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