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

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

penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Johan Meijer
Middelburgsestraat 106a
4388VR Oost-Souburg
Tel. 0118-850899 of 06-36334773
secretariaat@ttvwesterzicht.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
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
Marleen Rottier
Elzenstraat 5
4388 PP Oost-Souburg
Tel. 0118-468562
spookjie@zeelandnet.nl
Hans Wamelink
Wilgenstraat 144
4388 LK Oost-Souburg
06-29242466
hanswamelink@hotmail.com
WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:

schuivertje@zeelandnet.nl
Schriftelijk opzeggen
bij de ledenadministratie
met een opzegtermijn van 3 maanden.
Website van de vereniging:

http://www.ttvwesterzicht.nl/

Tel. 0118-471168

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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Van de Voorzitter

t.t.v. westerzicht

We zijn bezig met de laatste maand van 2015.
Een jaar dat voor iedereen anders is verlopen dan je had gedacht of
gehoopt. Voor de één, zoals voor mij, een bewogen jaar met veel
hoogtepunten. Voor een ander, zoals Ferdinand, ook en bewogen
jaar met, toch wel, de nodige dieptepunten. Hiermee is bewezen dat
gezondheid toch wel heel belangrijk is. Als ik dit schrijf gaat het al
weer wat beter met Ferdinand. Ik zou het heel fijn vinden hem te mogen
begroeten op de nieuwjaarsreceptie.
Zo ook met alle anderen die zijn voorzien van nieuwe heupen en of
knieën. Ook jullie, Karel, Koos en Leidy hoop ik te mogen begroeten op
de nieuwjaarsreceptie.
Nog even doorgaand op de nieuwjaarsreceptie. Mijn vurige wens is
dat er niet alleen bezoekers van de woensdagavond aanwezig zijn maar
ook leden die op andere tijden komen zoals de dinsdagmiddag en de
maandag- en vrijdagavond leden. Verder nodig ik van harte de partners
van de seniorenleden uit om ook te komen. Jullie kunnen dan proeven
van de sfeer en de gezelligheid die er bij TTV Westerzicht aanwezig is.
Verder nodig de jeugdleden, LET WEL, met hun ouders, uit om elkaar
bij de vereniging een voorspoedig 2016 te wensen.
En dan de competitie. Deze ronde heeft geen kampioenen opgeleverd
maar ook geen degradanten. Met een respectievelijk 3e, 2e, 2e/3e en
een 5e plaats bij de senioren en een 4e en 2e plaats bij junioren hebben
we het niet verkeerd gedaan. Het kan altijd beter, maar ook slechter.
Tevreden zijn dus.
Tot mijn schrik hoorde ik dat er een jeugdteam zou stoppen. Dit druist
in tegen de doelstelling van meer teams. Gelukkig kan er weer een
nieuw jeugdteam worden gevormd, zodat het aantal teams hetzelfde
blijft, dacht ik. Niets is minder waar er wordt nog een nieuw jeugdteam
gevormd.
Wat een feest!!!!!
Wellicht lezen jullie elders in het Schuivertje meer over de competitie en
de samenstelling van de teams.
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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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In het begin van mijn stukje had ik het over de tijd, dat deze zo snel
gaat. Voor je het weet is er een jaar voorbij. Maar voordat je het weet
zijn er een paar jaar voorbij. De komende ledenvergadering is het 4
jaar geleden dat ik ben aangetreden als voorzitter. Verderop in het
Schuivertje lezen jullie meer over mijn aftreden.
Ten slotte zoals gebruikelijk in het laatste Schuivertje van het jaar wens
ik een ieder Prettige Feestdagen.
Ger van Leeuwen.

Beste leden
Deze keer geen verhaal maar enkele data in verband met de komende
feestdagen en de ledenvergadering.

Op woensdag 06-01-2016
om 19.30 uur is de

NIEUWJAARSRECEPTIE

gepland, met na afloop recreatie tafeltennis.
Op woensdag 17-02-2016
om 20.00 uur is de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
gepland, ook hier na afloop recreatie
tafeltennis.

groeten,
Johan Meijer
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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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Grote Clubactie 2015
Op 10 december heeft de trekking van de Grote Clubactie plaats gevonden. Zover
als ik heb kunnen zien is er bij onze vereniging helaas maar 1 prijs gewonnen.
Het aantal verkochte loten dit jaar was helaas aan de zeer magere kant. De
jeugdleden verkochten 50 loten. Namens de senioren verkocht Yvonne 50 loten.
Dus een totaal van 100 loten (2014=173 loten, 2013 = 122 loten en in 2012 =161
loten). Omdat we de laatste jaren altijd meer dan 100 loten verkochten hadden
we er 150 loten besteld dus nu dit jaar 50 stuks niet verkocht. Dat is natuurlijk
jammer omdat dit de totale opbrengst wel naar beneden haalt.
Toch wil ik alle lotenkopers hartelijk bedanken voor het steunen van onze club!
Rabobank Clubkas Campagne 2016
Op dit moment van schrijven is het nog niet bekend of de Rabobank deze
actie ook weer in 2016 zal houden. Ik ga er toch maar vanuit dat ze deze actie
weer gaan organiseren. Daarom wil ik 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. 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 2015
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.
Overdracht werkzaamheden
Inmiddels zijn we begonnen met het inwerken van onze nieuwe penningmeester,
Marleen Rottier. Inmiddels beheert zij de ledenadministratie. De overige
financiële werkzaamheden zullen per 1 januari 2016 aan haar overgedragen
worden. Mailtjes die verzonden worden aan penningmeester@ttvwesterzicht.nl
worden zowel door Marleen als mijzelf gelezen dus u kunt dit emailadres blijven
gebruiken voor alle financiële zaken en zaken betreffende ledenadministratie.
Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

Het seizoen 2015 is afgelopen en is voor onze vereniging best goed
geslaagd.
Team 1 is derde geworden in de 5e klasse, wat een heel goed resultaat
is.
Team 2, ook in de 5e klasse, is tweede geworden en moest een
promotiewedstrijd spelen tegen Scaldina 3. Deze werd gespeeld tot
5 - 5 en na het tellen van het aantal punten (22 punten Scaldina tegen
19 punten Westerzicht) was het Scaldina die promoveerde.
Team 3 stond op een gedeelde tweede/derde plaats van de 6e
klasse met 52 punten, maar TTC Middelburg 11 had twee keer van
Westerzicht 3 gewonnen, dus die was de echte tweede.
Team 4 in de 7e klasse kwam niet zo goed mee en is op één na laatste
geëindigd. Wat dus betekend dat alle 4 de teams in dezelfde klasse
blijven als afgelopen seizoen, maar de teamsamenstelling gaat wel wat
veranderen.
Lajos Cselik gaat naar team 2 ter versterking, ook omdat hij te sterk
is voor de 6e klasse en Edwin Steenbeek gaat naar team 3, want die
waren nu nog maar met z'n drieën.
Groetjes, Arnold van Gorp
Wedstrijdsecretariaat Senioren

Van de Voorzitter

In mijn stukje “Van de Voorzitter” gaf ik aan dat jullie meer konden
lezen over mijn aftreden.
Volgens het rooster dien ik de komende ledenvergadering af te treden
en zal dat dan ook doen.
Geheel volgens de traditie roept het bestuur de leden op zich
beschikbaar te stellen voor de functie van voorzitter.
Als een jonger iemand zich beschikbaar stelt die de nodige ambitie en
energie meeneemt draag ik daar graag de voorzittershamer aan over.
Stelt een even oude knar of iets ouder zich beschikbaar, dan ga ik daar
de strijd mee aan en stel ik me opnieuw kandidaat als voorzitter voor
een nieuwe termijn van 4 jaar.
Ger van Leeuwen.
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Promotie - Degradatie team 2 – 4 december

4 december was het eindelijk zover, team 2 (Hans, Jeffry, Ed en
Maurits) die als 2de in de poule verrassend waren geëindigd zouden hun
promotie-degradatie wedstrijd spelen tegen Scaldina 3. Wat stond er op
het spel: officieel promotie naar de 4de klas, oeps! Het was al verrassend
dat we als 2de waren geëindigd, laat staan dat we iets te makken hebben
in de 4de klas. Maar vooruit dan, wij hadden niets te verliezen. En met
die gedachte togen we (Hans, Jeffry, Maurits en Ed als supporter thuis)
naar Bergen op Zoom. We gaan het niet cadeau geven, Sinterklaas komt
morgen pas.
Een drukte van belang bij het Markiezaat, want er werden wel meer
promotie- en degradatiewedstrijden gespeeld. De eerste 3 wedstrijden
verliepen al goed, maar niet heus. Alle drie verloren we de eerste
partijen zonder problemen, 3-0 achter. Het was te verwachten, wij
hebben niets te zoeken in de 4de klas, toch. Maar toen kwam het
keerpunt, de dubbel die door Jeffry en Maurits werd gespeeld eindigde
in een verrassende overwinning, 3-2. Dubbelspel is ondertussen een
specialiteit geworden van team 2. In welke combinatie we ook spelen,
we winnen iedere dubbel. Tot groot ongenoegen van de tegenpartij.
Scaldina houd vol en wint de 5de partij, stand 4-1, waarna Jeffry 2x
en Maurits hun plicht deden en wonnen zij hun partij, stand 4-4!
We zouden dus toch alle 10 de partijen spelen. Scaldina werd steeds
nerveuzer en wij begonnen er steeds meer zin in te krijgen, straks nog
met de winst naar huis. Hans speelde partij 9 helaas wat ongelukkig
en verloor, waardoor het echt op de laatste partij van ondergetekende
aankwam. Wel, dat ging redelijk goed, Maurits tegen Ed Voshol, die
menig tegenstander van links naar rechts van de tafel laat gaan. Ed
had echter weinig antwoord op de zijspinballen van ondergetekende
en dus, een 3-1 winst wat uiteindelijk de eindscore werd. Kortom 5-5!
En nu………………….. tellen dus die games en daar rolde uit: 22-19
in het voordeel van Scaldina. Mooie en terechte uitslag en Scaldina,
gefeliciteerd met de overwinning. Wij hadden naar ons gevoel eveneens
gewonnen, dus dronken we nog wat en reden tevreden en moe gestreden
terug naar Vlissingen, genietend van de uitslag.
Namens team 2,
Maurits van Luijk
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Beste tafeltennisvrienden

t.t.v. westerzicht

Hier weer op de valreep van het jaar een stukje voor het Schuivertje van
het wedstrijdsecretariaat jeugdcompetitie als jeugdtrainer en algemeen
bestuurslid.
De najaar competitie is weer afgelopen en de jeugdteams hebben hun
best weer gedaan om zo hoog mogelijk te eindigen.
Team 1 met Thijs Tange, Bryan Rijke, Douwe Kingma, Dyani Veira en
Hao Guo zijn in de 3e klasse Junioren als 4e geëindigd in hun poule.
Het was absoluut geen makkelijke poule dit jaar en de 3e klasse was
dan misschien iets te hoog gegrepen voor de jongens. Voor het volgende
seizoen heb ik 4e klasse aangevraagd bij de bond en dan maar hopen dat
ze dat dan krijgen. Overigens stoppen jammer genoeg Bryan en Douwe
met competitie spelen, dus het team zal met zijn 3en verder moeten
gaan.
Team 2 had een debutantenseizoen, voor 3 van de 4 spelers was het voor
het eerst dat er competitie gespeeld ging worden. Justin Belfroid, Joey
Louws, Laura Bakker en Timo van der Peijl deden in ieder geval heel
erg hun best en zij zijn verrassend zelfs 2e geworden in hun poule in de
5e klasse Junioren. Met slechts 10 puntjes verschil met de nummer 1.
Fijn dat het team volledig verder gaat naar de voorjaarcompetitie en voor
hen heb ik dezelfde klasse aangevraagd, dus wie weet kunnen zij dan nu
wel kampioen gaan worden.
Nu zijn er in een hele korte periode weer wat nieuwe jeugdleden
bijgekomen, wat absoluut heel erg fijn is en nu willen zij toch ook
competitie gaan spelen in de voorjaarcompetitie, dus zullen we dan met
3 jeugdteams in 2016 gaan beginnen.
Het nieuwe team bestaat uit de volgende spelers, Jelle Mosterd, Daan
van den Hoogen, Daniël Huijsman, Sven van Nugteren en Justin Huang
en voor hen heb de startersklasse 2 aangevraagd.
Ik wens alle teams heel veel succes in de voorjaarcompetitie 2016.
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We hebben voor alle jeugdleden op 24 november nog een
pepernotentoernooi gehouden. In totaal deden daar 17 kinderen aan
mee. 4 van de deelnemers waren geen lid maar mochten toch ook
meedoen om een balletje te slaan.
Er zijn 142 sets tot 11 punten gespeeld in slechts 2 uurtjes tijd en de
schalen met pepernoten en ander lekker snoepgoed waren in een mum
van tijd leeg en na afloop was er voor elke deelnemer een chocolade sint.
Foto’s van het toernooi zijn op onze Facebook pagina en onze website te
zien.
In samenwerking met TTC Middelburg, Scaldina (Zierikzee),
Arnemuiden, SAR ’72 (Kloosterzande) en Effect ’71 (Terneuzen) is er
een basisscholierentoernooi georganiseerd. Ger van Leeuwen, Sergé van
Thienen (medewerker gemeente Vlissingen) en ondergetekende hebben
hier aan meegewerkt voor TTV Westerzicht.
Op elke locatie is er een voorronde op 23 december en de finalisten gaan
dan strijden in Middelburg voor de finale.
Alle basisscholen in de gemeente Vlissingen hebben we aangeschreven/
uitgenodigd om de leerlingen van groep 5/6 en groep 7/8 hier aan mee
te laten doen. We hebben in totaal bijna 1700 flyers aangeleverd aan alle
basisscholen.
Helaas bij dit schrijven hebben zich nog maar in totaal 30 kinderen
hiervoor ingeschreven, waarvan 24 kinderen van 1 school. Ze hebben
een hele fanatieke leraar die sporten hoog in het vaandel heeft zitten en
dus voor zoveel deelnemers heeft gezorgd.
Het is een teamtoernooi (2 spelers per team) en we zullen zien hoe het
gaat lopen op 23 december met de voorronden en dan hopen we genoeg
finalisten naar Middelburg te kunnen sturen waar alle finalisten van alle
deelnemende verenigingen bijeen komen om daar voor de winst gaan
strijden.
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Op 18 december houden we weer ons jaarlijkse nachttoernooi voor alle
leden. Dit is ter afsluiting van het jaar 2015. Het nachttoernooi begint
om 21.00u en zal zo ongeveer tot 02.30u gaan duren. We hopen op een
grote opkomst van zowel jeugd als senioren leden.
Verder valt er nog te vertellen dat tijdens de kerstvakantie er géén lessen
zijn voor de jeugd. 17 december is de laatste les dit jaar en op 4 januari
2016 starten de lessen weer.
In januari 2016 hebben we natuurlijk ook de clubkampioenschappen
en deze is voor de recreantensenioren op woensdag 20 januari en
begint om 19.00u, de clubkampioenschappen voor de jeugd is op 23
januari en begint om 09.00u en daarna, rond 12.00u beginnen de
clubkampioenschappen voor de competitiesenioren.
Ook daar hopen we op veel deelnemers en wie zich al wil inschrijven
hiervoor kan dit al op de inschrijfformulieren doen die al op het prikbord
in de zaal hangt.
Eind januari begint de voorjaarscompetitie weer voor alle
competitiespelers en dat zal gaan gebeuren met de nieuwe plastic ballen
Laat mij nu afsluiten met iedereen hele fijne feestdagen te wensen, niet
te veel eten met de kerstdagen en voorzichtig te zijn met al het vuurwerk
met de jaarwisseling dan kan ik iedereen weer gezond en met 10 vingers
begroeten in het nieuwe jaar 2016, het jaar van….. de Aap

Ed Sleijpen,
jeugdtrainer,
wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie
en alg. bestuurslid TTV Westerzicht
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Wij feliciteren:
JANUARI
6 Januari
6 Januari
7 Januari
8 Januari
8 Januari
15 Januari
21 Januari
29 Januari

Xander Fliers
Koos Verton
Justin Huang
Bryan Rijke
Gijs van der Lee
Joke Scharpentier
Dyani Veira
Tom Dol

FEBRUARI
1 Februari Karim Bouzian
1 Februari Laura Bakker
7 Februari Nicky Sleijpen
9 Februari Johan Meijer
13 Februari Jarien Sinke
17 Februari Wilfred Riteco
21 Februari Jan Verton
MAART
1 Maart
4 Maart
5 Maart
9 Maart
10 Maart
11 Maart
12 Maart
14 Maart
18 Maart
21 Maart
27 Maart
30 Maart

Sander van der Weijden
Johnny de Rijke
Frits de Rijke
Joury Simonse
Sven van Nugteren
Edwin Steenbeek
Rita Taunay
Ad Sanderse
Vincent Swager
Leo Leunis
Lajos Cselik
Hans Scharpentier

30 Maart
31 Maart

Hans Wamelink
Peter Smid

Nieuwe leden:
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom en wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging.
Timo van der Peijl
1 juli
Daniel Huijsman
1 oktober
Sven van Nugteren
1 oktober
Peter Meliefste
1 oktober
Jelle Mosterd
1 november
Justin Huang
1 november
Xander Fliers
1 november
Daan van den Hoogen 1 november
Thomas Franse
1 november
Hanneke Roosenboom-Vogels

1 november
Rob Keerssemeeckers 1 december
Sergé van Thienen
1 december
Opzeggingen:
Ruud Wisse
30 september
Anton van Alebeek 30 september
Collin Bostelaar
30 september
Achraf Tabiee
30 september
Carla But
31 oktober
Meinder vd Heide
31 oktober
Robin van der Haven 30 november
Vincent Swager 31 januari 2016
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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
19.00 - 24.00 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver. Oost-Souburg
10.30 - 11.30
uur ZUMBA door Mw. Wamelink
13.00 - 16.30 uur alle senioren
19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar
Woensdag 18.30 - 19.30 uur training competitie jeugd
19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
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
18.45 - 24.00 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
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 sponsor het bord zelf maakt)
€
75,00
Reklamebord 2e jaar e.v.
€
75,00
Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.
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