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

r
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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Wat een bewogen kwartaal.
Ik had het de vorige keer in het Schuivertje over de nieuwjaarsreceptie.
Daarin sprak ik de wens uit dat er veel leden zouden komen en niet
alleen van de woensdagavond maar ook van de dinsdagmiddag en de
jeugd met hun ouders.
Het was ijdele hoop. Gezellig was het wel, een grotere opkomst had
leuker geweest. Volgend jaar beter.
Ook het aantal leden dat meedeed met de clubkampioenschappen viel
bij de senioren tegen. Bij de jeugd was de opkomst wel groot.
Spannend was het wel, zowel bij de jeugd als de senioren.
Verderop in het Schuivertje kun je daar meer over lezen in de bijdragen
van de bekerwinnaars.
Dan recent de ledenvergadering. Dank aan een ieder die de moeite heeft
genomen om te komen. Er worden daar voorstellen gedaan en besluiten
genomen die een ieder aan gaan.
Zo hebben jullie kunnen vernemen dat Marleen wegens
privéomstandigheden het penningmeesterschap niet op zich gaat nemen
en heeft Johan aangegeven dat het secretariaat niet zijn ding is/was.
Al met al een ontwikkeling waar ik niet vrolijk van wordt.
M.b.t. het penningmeesterschap heb ik Monica gevraagd even door te
gaan.
Binnenkort komen de overgebleven bestuursleden bij elkaar om te
overleggen: hoe nu verder.
Ikzelf heb besloten, bij gebrek aan tegenkandidaten, er nog een termijn
van vier jaar aan vast te plakken.
Dat is een heel andere situatie dan een jaar geleden toen we opgewekt
konden melden dat alle vitale functies in het bestuur waren ingevuld en
dat er nog “gewone” bestuursleden waren bijgekomen.
Alles heeft zijn tijd nodig maar ik heb er wel vertrouwen in dat ook dit
goed zal komen.
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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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Verder is er gesproken over de financiële situatie van de vereniging.
Die ziet er niet slecht uit. Toch hebben we als bestuur het voorstel
gedaan om de contributie te verhogen. Dit voorstel is met algemene
stemmen aangenomen. De laatste verhoging is alweer van een paar jaar
geleden. Zoals jullie weten hebben we voor de renovatie het nodige geld
moeten lenen en het streven is zo snel mogelijk van deze verplichtingen
af te komen door extra aflossingen.
Voor de drankladders, zuipschuiten of hoe je ze ook verder wil noemen,
onder ons: de barprijzen blijven (voorlopig) gelijk.
De renovatie van de binnenzijde van de buitengevel loopt op rolletjes.
De beplating is aangebracht en geschilderd. De onderzijde is
geschilderd in dezelfde rode kleur als de panelen buiten.
Ook de radiatoren zijn geschilderd in dezelfde grijze kleur als de wand.
Tevens zijn de sierlijsten ter afwerking aangebracht.
Ten slotte zijn er nieuwe gordijnen besteld.
Als je naar de wand kijkt wordt je er heel vrolijk van.
In de ontmoetingsruimte is een begin gemaakt met de verdere
aankleding.
Strippen voor het ophangen van lijsten, schilderijen, e.d. zijn
aangebracht.
Binnenkort wordt er een start gemaakt met de bescherming van de
muur.
Ter hoogte van de leuningen van de stoelen wordt er een band
aangebracht. Jullie gaan zien hoe mooi dat wordt.
Het is toch nog een heel verhaal geworden.
Ten slotte is er zowel bij de jeugd als bij de senioren nog plaats voor
nieuwe leden.
Nodig vrienden, familie en kennissen uit om eens kennis te komen
maken met TTV Westerzicht. Ze kunnen dan de sfeer proeven en
ontspannen bewegen. Men mag altijd vier keer gratis meedoen.
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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Rabobank Clubkas Campagne
Ook in 2016 zal de Rabobank deze actie weer houden. De Rabobank
Walcheren/Noord -Beveland gaat dit jaar € 150.000,00 verdelen onder
ruim 385 verenigingen/stichtingen. 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 rekening 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 diverse verenigingen,
waaronder onze vereniging. 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.
Tevens willen wij alle leden vragen om jullie familie, vrienden en
kennissen ook van deze actie op de hoogte te brengen. Misschien zijn
zij al lid en kunnen ze dus ook stemmen uitbrengen op onze vereniging.
Wil je meer informatie over deze actie? Kijk dan eens op de volgende
site van de rabobank: https://www.ledenrabobankwnb.nl/rabobankclubkas-campagne/.
Hier staat nog meer informatie over deze actie. De stemweek is van 6
april t/m 18 april 2016.
Functie Penningmeester/Ledenadministratie
Vanaf oktober 2015 was ik begonnen om samen met Marleen Rottier
de werkzaamheden van penningmeester en ledenadministratie aan
haar over te dragen. Helaas heeft zij in januari moeten besluiten dat zij
(wegens privéredenen) de functie niet definitief kon overnemen. Jammer
voor mij en natuurlijk voor de vereniging.
Natuurlijk laat ik de vereniging niet in de kou staan en blijf ik de functie
vervullen totdat er een nieuwe kandidaat is gevonden. Hans Wamelink
heeft echter al aangegeven dat hij wel de ledenadministratie wil gaan
overnemen. De functie van penningmeester en ledenadministratie wordt
hiermee gesplitst en dat is in dit digitale tijdperk ook goed uit te voeren.
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Enige uitleg is wel noodzakelijk na mijn besluit om de functie van
secretaris niet verder voort te zetten.
In februari 2015 tijdens de ledenvergadering heb ik heel enthousiast ja
gezegd om de functie van secretaris over te nemen van Jaap Versteeg.
Voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik in een bestuur plaatsneem ,
en wel meteen als secretaris niet wetende wat dat allemaal inhield.
Voor mij een mooie uitdaging om iets te doen wat ik nog nooit heb
gedaan, een druk jaar jaar waarin ik veel geleerd heb.
Vooral veel geleerd over mezelf, denken dat ik het wel kan en
vervolgens de verantwoordelijkheden voelen die bij deze functie horen.
Het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend, alhoewel ik daar de minste
moeite mee had.
Het uitschrijven van bestuursvergaderingen, een agenda maken, notulen
schrijven, jaarverslag maken, e-mails en post verwerken, contracten
beheren betreffende reclames en zaalhuur.
Heel veel meer dan dat ik me had voorgesteld, maar toch met al mijn
inzet heb ik dit jaar toch tot een goed einde weten te brengen.
Er achter komend dat besturen op welk niveau ook, niet voor mij is
weggelegd.
Dus heel veel geleerd, mijn neus gestoten en weer opgekrabbeld.
Ik hoop hiermee voldoende uitleg te hebben gegeven omtrent mijn
besluit om te stoppen met het secretariaat.
Vervolgens daag ik een ieder uit om deze vacante functie in te vullen en
te ervaren wat het is om op een heel andere manier met de vereniging
bezig te zijn.
Uw kandidaatstelling kunt u mailen naar onze voorzitter Ger van
Leeuwen.
Bedankt voor de diverse positieve reacties die ik heb mogen ontvangen,
en ik bedank het bestuur dat zij begrip tonen voor mijn besluit om er een
punt achter te zetten
Sportgroeten,
Johan Meijer
(ex) secretaris TTV Westerzicht
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Clubkampioenschappen 2016, poule B

Het is oneerlijk verdeeld in de wereld.
Jullie denken nu dat ik ga zeggen dat ik eerste had moeten worden in
de poule. Dat doe ik niet, alhoewel: nee, nee, nee. Sportief blijven.
Spanning en in veel gevallen ging de strijd gelijk op.
Uitslagen als: 11-9, 11-8, 12-10. Bij zo’n wedstrijd druipt de spanning er
van af.
En wat denk je van deze wedstrijd: 11-3, 11-7, 16-18, 9-11 en nogmaals
9-11.
Wie dan wint stapt voldaan achter de tafel vandaan.
Even mijn sportieve prestaties overlopen.
De 1e partij was tegen Ferdinand. Er werd aan de kant al geroepen:
durf je wel tegen iemand die zo in de lappenmand heeft gezeten? Nou,
ik wel hoor. Winst voor mij.
Mijn 2e partij was tegen Tom. Altijd een moeilijke tegenstander met
zijn lange armen. Wel winst voor mij al moest ik een set afstaan.
De 3e partij was tegen Hans v.d. Haven. Een gelijk opgaande strijd en
net zoals bij de Duitsers, won ik.
De 4e partij was tegen Bas. Een geduchte tegenstander. Mijn enige
hoop was dat hij het wat minder zou zien, hij was tenslotte nog niet
geopereerd.
Mijn opening was goed. 1e set voor mij. Maar Bas ook niet voor de
poes. De 2e en de 3e set waren voor Bas. Toen werd het alles of niets.
Techniek, voor zover ik die heb, opzij en door op karakter. Ja hoor.
De 4e en 5e set waren voor mij. Uitslag 3-2. Een opluchting.
De 5e partij was tegen Edwin. Voor mij de sterkste speler uit deze
poule.
Ik zat niet op een stoel, maar had ik erop gezeten was ik er vanaf
pagina 11

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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gevallen. De eerste twee set waren voor mij. Zoals dat gezegd wordt: op
mijn pantoffeltjes. Edwin ook niet gek. Tandje bij en ja hoor, waar ik al
bang voor was, de 3e, 4e en 5e set waren voor Edwin. Balen natuurlijk.
Als ik eerlijk ben en dat ben ik was de winst van Edwin wel terecht.
Zoals altijd, waar er twee vechten om een been, gaat de derde er mee
heen.
Resultaat: Bas eervol 1, ik 2, Edwin nipt 3, Hans 4, Tom 5 en Ferdinand
6.
Een fijne middag, lekker gespeeld. De beste heeft gewonnen.
Ger van Leeuwen

Van het wedstrijdsecretariaat senioren
Het nieuwe seizoen is weer begonnen met de start op 29 januari en na
1 of 2 wedstrijden kwam er gelijk alweer een vakantiestop, want die
Brabanders moesten natuurlijk weer eens carnaval vieren.
Dit kwam voor team 3 wel goed uit, want die hadden wat problemen
om een wedstrijd te vullen met spelers, daarom is er gevraagd deze
wedstrijd te verzetten naar een andere datum. Het was allemaal op
het laatste moment en moest in één weekend beslist worden. Dit werd
(natuurlijk) gehonoreerd en de wedstrijd is verzet van 1 naar 15 februari.
Toch wel gemakkelijk zo'n carnavalstop, kan mooi gevuld worden met
wedstrijden die verzet mogen worden.
Maar niet alles koek en ei, want Kim Apers ging verhuizen en kon na
de eerste wedstrijd al niet meer meespelen. Team 1 was met een riante
4-spelers opeens terugevallen naar een hele krappe 3-spelers.
Er is nog niet zoveel gespeeld en laten we hopen dat team 1 dit verlies
kan bolwerken want er zijn niet zoveel invallers voor dit team. Van team
2 mogen Hans Scharpentier, Jeffry van Beek en Maurits van Luijk niet
invallen in team 1. Dan blijven alleen Ed Sleijpen en Lajos Cselik over
en die mogen allebei maar 2 keer invallen. We zien wel hoe het loopt.
Groetjes,
Arnold van Gorp
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Breng jouw
stem uit

en steun het
verenigingsleven.

Rabobank Clubkas Campagne
Leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland mogen tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne stemmen op hun favoriete clubs. Breng jouw stem uit van 6 t/m 18 april 2016
en kijk wat de clubs met jouw steun gaan realiseren.

Beslis mee en kom in actie via www.rabobank.nl/wnbleden
#rabownbclubkas
Een aandeel in elkaar
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Hier weer een schrijven van het wedstrijdsecretariaat jeugd.
De voorjaar competitie is nog maar net een paar weekjes aan de gang en
onze 3 jeugdteams zijn al lekker bezig.
Het 1e team draait al een paar seizoenen mee, het 2e team is net aan hun
2e seizoen begonnen maar het 3e team heeft zijn debuut en heeft net nog
maar 1 wedstrijd gespeeld, dit omdat er een wedstrijd verzet is naar een
latere datum.
Dus heeft nu bij dit schrijven nog niet alle spelers een wedstrijd gespeeld
maar ik verwacht toch eigenlijk wel goede resultaten van dit team.
Het voornaamste is dat de spelers het erg naar hun zin hebben tijdens de
wedstrijden en of ze nu wedstrijden winnen of verliezen maakt dan niet
zo veel uit. Natuurlijk gaan ze voor de winst bij elke wedstrijd.
De clubkampioenschappen zijn inmiddels ook gespeeld zowel bij de
recreanten senioren, jeugd en senioren spelers.
Bij de recreanten senioren moest Anton Belfroid zijn titel wederom
verdedigen en na een zenuwslopende finale heeft hij deze toch weten
te behouden. Bij de jeugdspelers moest Bryan Rijke de titel verdedigen
maar Thijs Tange wist toch de titel te pakken. Bij de senioren spelers
was vorig jaar Rudy van Waterschoot de titelhouder maar wist dit jaar
de titel niet te behouden en ging Rob Keerssemeeckers er met de beker
vandoor en mag zich dit jaar clubkampioen noemen.
Uiteraard komen hun namen op de wisselbekers te staan en moeten ze
volgend jaar weer de titel gaan verdedigen.
Wat ik ook kan vermelden is dat er een positief vervolg is van het
scholierentoernooi wat wij als vereniging hebben georganiseerd eind
vorig jaar. Op 20 maart zullen 2 scholenteams, 1 van groep 5/6 en 1 van
groep 7/8 van de Theo Thijssenschool mee gaan doen aan de landelijke
finale in Zwolle.
Ger van Leeuwen en ondergetekende zullen hier mee naar toe gaan als
begeleiding en gaan proberen een zo goed mogelijk resultaat te behalen
voor deze scholieren.
pagina 15

't Schuivertje
t.t.v. westerzicht
Tot slot wijs ik iedereen er weer op dat alles te volgen is op onze
Facebook pagina en onze website, daar staan ook alle foto’s op van alle
wedstrijden e.d. die gespeeld zijn.
Voor iedereen weer veel plezier gewenst met het tafeltennissen, zowel
competitief als recreatief.
Ed Sleijpen, wedstrijdsecretariaat jeugdcompetitie
Clubkampioenschappen Recreanten
Op 20 januari 2016 was het weer zover, de clubkampioenschappen
voor recreanten. Het geheel stond uiteraard weer onder leiding van
Ed. Deze avond werden er 3 poules gemaakt en de winnaars van deze
poules mochten dan nog tegen elkaar spelen. Het ging er zoals elk jaar
bijzonder sportief aan toe en dat is ook het belangrijkste, je komt ten
slotte voor de lol! Natuurlijk werd er scherp gespeeld maar gelukkig
hoefde Ed alleen maar een oogje in het zeil te houden. Uiteindelijk
kwamen en 3 winnaars naar boven te weten Hanneke, Paul en Anton.
De eerste partij was tussen Hanneke en Paul die uiteindelijk beslist werd
in het voordeel van Hanneke. De tweede partij ging tussen Hanneke
en mij. Hanneke verweerde zich goed en ik had er een hele kluif aan
maar uiteindelijk wist ik het toch nipt in mijn voordeel af te sluiten. De
derde partij tussen Paul en mij verliep een stuk gemakkelijker zodat ik
uiteindelijk als winnaar overbleef, Hanneke een goede tweede en Paul
de troostprijs kreeg. Aangezien de beker 3x door mij op rij gewonnen
is mocht ik deze houden. Ik heb besloten om toch bij de club te laten
en hem volgend jaar op te gaan halen, tenzij een ander dan wint, dus
Hanneke en Paul, doe je best!! Bedankt voor de leuke, gezellige avond .
Groetjes Anton Belfroid
Clubkampioenschappen jeugd
Hallo
Ik ben Thomas Franse, ik ben 10 jaar en ik speel sinds oktober
tafeltennis. Zaterdag heb ik voor het eerst meegedaan met het
clubkampioenschap. Dat begon al om 9 uur. Ik heb 5 wedstrijden
gespeeld. Ik heb alles verloren maar ik heb wel een beker gekregen
voor de 2e prijs. Ik vond het heel leuk om mee te doen.
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Thomas Franse
1 Januari ben ik lid geworden bij TTV Westerzicht. Ik was wel al heel
lang aan het oefenen met mijn klasgenoten omdat we meededen met het
schoolkampioenschap. Samen met Daan ben ik toen in Middelburg 1e
geworden. Daarom mogen wij 20 Maart naar de landelijke finale van het
schooltafeltennissen in Zwolle.
Omdat ik tafeltennissen zo leuk vind wilde ik graag meedoen met de
clubkampioenschappen. Het was reuze spannend want Jelle en Daan ken
ik natuurlijk goed, omdat wij al zoveel op school oefenen. Toen ik tegen
Daan moest vond ik dat best moeilijk, want ik tafeltennis het meest met
hem. We wilden beiden heel erg graag winnen natuurlijk. De rally’s
werden dan ook heel scherp gespeeld en duurden best lang. De ene keer
stond Daan voor en dan stond ik weer voor. Toen het 2-2 stond moesten
we dus de beslissende set gaan spelen. Waarschijnlijk was het mijn
geluksdag want deze won ik en hierdoor werd ik eerste. Met de beker
en de medaille ben ik reuze blij, die hebben een mooi plaatsje in de kast
gekregen.
Zaterdag beginnen we met de competitie en we hebben echt een heel
leuk en goed team. Ik heb er zin in!!!!
Jesse Akkerman
Om 9.00 begon het feest. Ik zat in totaal met 4 mensen in poule A. Na
wat inspelen begon het echte werk. Ik vond het een leuke morgen met
natuurlijk een leuke uitslag ;-) Gefeliciteerd iedereen!
Groetjes Thijs Tange
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T.T.V. WESTERZICHT
Opgericht 1 oktober 1974 Koninklijk goedgekeurd 2 januari 1975

VERHOGING
CONTRIBUTIE
per 1 maart 2016

De nieuwe bedragen per maand zijn:
Jeugd
recreatie
Jeugd
competitie
Senioren
recreatie
Senioren
competitie
Zeevarenden		
Stille leden		
Donateurs		

€
€
€
€
€
€
€

7,40
10,55
9,70
13,70
5,95
4,60
0,95

Bij de meeste leden wordt de contributie automatisch
geïncasseerd. Zij hoeven dus geen actie te ondernemen. Het
bedrag wordt automatisch aangepast.
De paar leden die nog wel zelf betalen worden verzocht het
bedrag aan te passen!
TTV Westerzicht
Het bestuur
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Wij feliciteren:
APRIL
9 April
11 April
15 April
16 April
20 April
23 April
29 April

Monica Cornelisse
Jarno Eijke
Marco Sturm
Ger van Leeuwen
Daniel Huijsman
Karel Deutekom
Dave Koelewijn

MEI
6 Mei
6 Mei
9 Mei
11 Mei
12 Mei
14 Mei
14 Mei
14 Mei
15 Mei
31 Mei

Corrie Geelhoed
Jaap Versteeg
Rudy van Waterschoot
Daan van den Hoogen
Han Houmes
Hao Guo
Douwe Kingma
Ferdinand Vangheluwe
Wesley de Ruiter
Bert Kraak

JUNI
5 Juni
13 Juni
20 Juni
22 Juni
28 Juni
30 Juni

Peter Melieste
Mark van Driel
Bas Dijkstra
Ed Sleijpen
Justin Belfroid
Thomas Franse

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

1 januari 2016
1 februari 2016

Opzeggingen:
Helaas gaan een aantal leden onze
vereniging verlaten:
Rob Keerssemeeckers
Sergé van Thienen
Bryan Rijke
Kim Apers
Cor Pleijte
Susanne Rodemann

31 maart
31 maart
31 maart
30 april
30 april
30 april

Wij wensen
iedereen
een prettige
en fijne
verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€
88,80 per jaar
(€
7,40 per maand)
Jeugd competitie
€ 126,60 per jaar
(€
10,55 per maand)
Senioren recreatie
€ 116,40 per jaar
(€
9,70 per maand)
Senioren competitie € 164,40 per jaar
(€
13,70 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. €
71,40 per jaar
(€
5,95 per maand)
Stille leden
€
55,20 per jaar
(€
4,60 per maand)
Donateurs
€
11,40 per jaar
(€
0,95 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 15.00 - 17.00 uur Dance with emotion
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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