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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
vacant
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
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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Heet van de naald
Albertus Jellema heeft aangegeven het secretariaat tot aan de komende
ledenvergadering op zich te nemen.
Ik heb hem gevraagd de plaats, op het schema van aftreden, van Johan
in te nemen. De overige bestuursleden waren het daar grondig mee eens.
Albertus echter vindt dat, als er een jonger iemand is die zijn plaats in
wil nemen, hij daar plaats voor wil maken.
Een ander punt is dat hij vindt dat zijn aanstelling als secretaris door de
leden moet worden bekrachtigd.
Wordt vervolgd op de ledenvergadering.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering heb ik zowel Johan Meijer als
Marleen Rottier bedankt voor hun bewezen diensten in het afgelopen
jaar.
Bij beiden hebben we dat nog met een bloemetje bekrachtigd.
Uiteraard en dat doen we nooit met een bloemetje, bedank ik de overige
bestuursleden voor hun inzet. Dat mag ook wel een keer worden gezegd,
vandaar mijn opmerking hierover.
Dan de zieken. Helaas hebben we Yvonne van Eenennaam nog niet
kunnen verwelkomen op de woensdagavond. Toch hebben we het er wel
geregeld over. Vaak de vraag aan mij: hoe is het met haar.
Yvonne is herstellende. Langzaam maar gestaag. Met groot plezier kan
ik melden dat ze met onze trainers en de jeugd mee naar het zwembad is
geweest.
Dan Ferdinand Vangheluwe. 14 mei was hij jarig. Omdat op die dag
ook mijn kleindochter jarig was heb ik hem 15 mei gebeld om hem te
feliciteren. Geen gehoor. Wat bleek, hij lag weer voor een paar dagen in
het ziekenhuis. Op zich gaat het wel goed maar het kan veel beter.
Beiden beterschap en weer tot gauw.
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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

pagina 6

't Schuivertje
t.t.v. westerzicht
Recent is het bestuur weer bij elkaar geweest. Daar zijn een aantal data
met de daarbij behorende evenementen besproken.
Het zwemmen voor de jeugd wat we inmiddels achter de rug hebben.
Dan in chronologische volgorde de evenementen:
de BBQ, het familie toernooi, het pepernotentoernooi (zonder zwarte
pieten) maar die waren er toch al nooit bij, tenslotte het nachttoernooi.
De juiste data vind je elders in het Schuivertje.
Dan de competitie. Bij de jeugd was deze competitieronde een groot
succes:
Westerzicht 1: 1e dus Kampioen. Gefeliciteerd, Dayni, Hao en Thijs;
Westerzicht 2: 2e Jammer net geen kampioen maar toch
gefeliciteerd Joey, Justin, Laura en Timo met het
behalen van de 2e plaats;
Westerzicht 3: 1e dus ook kampioen.
Gefeliciteerd, Daan, Daniël, Jelle, Jesse,
Justin en Sven.
Bij de senioren is er geen enkel team
kampioen geworden. Een beter resultaat had
mooi geweest.
Maar ja, je kan niet alles hebben.
Laat ik het zo zeggen: ze hebben
hun best gedaan.
Tot slot, veel leesplezier en voor wie
met vakantie gaat, goede reis en
behouden terugkomst.
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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Begin april hadden we weer de Rabobank Clubkascampagne. Het
wordt steeds moeilijker om stemmen, en dus geld, te verzamelen.
Er doen steeds meer verenigingen mee dus het geld en de stemmen
moeten over meer verenigingen verdeeld worden. Toch dit jaar nog een
opbrengst van € 157,61. Maar alle beetjes helpen!
In september is het weer tijd voor de Grote Club Actie. Ook dit jaar
doen we weer mee met de verkoop van loten van de Grote Club Actie.
Op zaterdag 1 oktober start de verkoop van de loten. 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!
Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

Het is weer zover, we zijn toe aan de zomerstop, maar we kijken nog
even hoe het met het afgelopen seizoen is gegaan.
Team 1 heeft zich goed staande weten te houden in de 5e klasse,
ondanks het wegvallen van Kim Apers en de wat tegenvallende
resultaten van Lowy Simonse. Ze zijn net onder het midden geëindigd
op de 4e plek. Niet slecht voor maar met 3 man te spelen.
Team 2 heeft, ook in de 5e klasse, voor een promotie moeten spelen.
Zij konden niet in de sterkste opstelling spelen, dus haalden zijn het
niet: 7 - 3 verloren. Zij hebben verrassend goed gespeeld en zijn met de
toevoeging van Lajos Cselik een sterk team geworden.
Team 3 heeft het niet zo goed gedaan in de 6e klasse en zijn
teruggezakt naar de 7e klasse, wat jammer is, want dit team hoort zeker
in de 6e klasse thuis, maar door omstandigheden door kleine medische
ingrepen bij twee spelers is er slecht gepresteerd door dit team.
Team 4 heeft het ook niet zo goed gedaan. Zij hebben alleen van
Yerseke 5 kunnen winnen en zijn zodoende op de één na onderste
plaats gedaald. Ook al heeft Joury Simonse heel goed gespeeld (76%),
heeft dit niet tot een wat hogere plek in de competitie kunnen leiden,
jammer.
Team 1 heeft wat problemen om met maar 3 man te spelen, dus
is er gekeken of er iemand te vinden was als aanvulling. Na (enig
aandringen) kwam men bij Richard Trimpe terecht. Hij wilde wel in
team 1 spelen, als is het maar als algemeen invaller, want hij zit met
zijn werk. Ook is Ton Nuiten overgehaald om competitie te spelen. Hij
wordt in team 3 gezet. Eens kijken hij ver hij komt in de competitie.
Groetjes,
Arnold van Gorp
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Zomervakantie:

van 23 juli t/m 4 sept, geen lessen jeugd.

Jeugdcompetitie:

vanaf 17 september t/m 3 december.

Seniorencompetitie:

vanaf 10 september t/m 2 december, 9 december
promotie/degradatie wedstrijden.

BBQ:

zaal op zaterdag 17 september.

Familietoernooi:

op zaterdag 15 oktober vanaf 10 u.

Pepernotentoernooi:

jeugd op dinsdagavond 29 november van 19 u tot 21 u.

Nachttoernooi:

alle leden op vrijdag 16 december vanaf 21 u tot 02 u.

Kerstvakantie:

22 december laatste les jeugd, vanaf 9 januari 2017 weer
les.

Ed Sleijpen,
jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie,
algemeen bestuurslid TTV Westerzicht.
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De Theo Thijssenschool in Vlissingen heeft afgelopen zondag
in Zwolle de finale gewonnen van Table Stars the Battle, het
tafeltenniskampioenschap voor basisscholen.
Het team bestaande uit Nikki Weterings, Jesse Akkerman, Daan van
den Hoogen, Ian Machielse en Thies Wibbelink uit groep 7/8 toonde
zich het beste van de 29 teams die meededen.
Thijs Berkx
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Een dagje Heerde
Alweer nieuwe ervaringen opgedaan en nieuwe mensen leren kennen,
het was een fijne dag.
Het begon allemaal bij Albertus Jellema, onze collega tafeltennisser die
zijn roots in Heerde heeft en aldaar ook actief heeft meegedaan aan het
tafeltennissen bij TTV. VINED.
Heerde is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, aan de
rand van de Veluwe. De gemeente telt 18.556 inwoners (1 januari, bron:
CBS) en heeft een oppervlakte van 80,40 km² (waarvan 1,42 km² water).
Hoofdplaats is Heerde. Heerde is een Cittaslow-gemeente. Cittaslow
is een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied
van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu,
infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren.
Zijn oud collega’s zijn al eens bij ons op visite geweest, dus nu was het
onze beurt om naar Heerde te
gaan.
Uiteraard was er genoeg animo
om met hem samen naar Heerde
af te reizen en er een gezellige
dag van te maken.
Met zeven personen en twee
voertuigen vertrokken wij op
maandag 4 april in alle vroegte
vanaf ons clubgebouw naar
Heerde.
Na een voorspoedige reis
arriveerden wij rond tien uur
op de plaats van bestemming,
alwaar wij een warme
ontvangst kregen.
Alles was er aan gedaan om het
ons naar de zin te maken, er
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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was koffie en thee, kruidenkoek en cake. Zelfs de slagroom ontbrak niet.
Deze ontvangst is alleen al een bedankje waard, ik vond het
overweldigend of zoals een Amerikaanse vriend van mij zou zeggen
“AMAZING”
Wij als vereniging WESTERZICHT hadden uiteraard een mooi vaantje
meegenomen voor onze gastheren/dames.
Na de koffie en het kennismakingsrondje zijn we uiteraard aan het
tafeltennissen gegaan, daar waren wij toch voor gekomen?
Dicky had alles al op papier staan, welke spelers tegen elkaar zouden
spelen en op welke tafels, nou complimenten hoor het was goed
geregeld.
Op vier tafels werd er gespeeld en het ging er heet aan toe, uiteindelijk
hebben de boys van Westerzicht gewonnen maar de uitslag was wel wat
geflatteerd hoor.
We waren goed aan elkaar gewaagd maar zoals wij dan zeggen “het
kwartje viel voor ons telkens op goede kant”.
De spelers van Heerde gaan er van uit dat zij nog een sportieve revanche
mogen komen halen bij ons in het Zeeuwse, uiteraard hebben wij daar
wel oren naar.
Allereerst gaan ze zich heel goed voorbereiden en flink trainen zodat het
beroemde kwartje dan voor hen op de goede kant valt.
Zo nu begin ik met de samenstelling van de teams en de uitslagen:
De teams van Westerzicht bestonden uit:
Lowy en Johan tafel 1, Bas en Bert op tafel 2, Ton en Hans op tafel 3,
Albertus en een gast Zeeuw van VINED op tafel 4
De teams van VINED bestonden uit:
Klaas, Dicky en Eric tafel 1, Ton,Chris en Joke tafel 2, rend en Ferry op
tafel 3,
Truida en Joop op tafel 4.
De uitslagen zijn als volgt:
Tafel 1 0-5 voor Westerzicht wij hebben net gewonnen ook al doet de
uitslag anders denken
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Tafel 2 0-5 voor Westerzicht, ook hier spannende partijen met leuke
rally’s .
Tafel 3 0-5 voor Westerzicht, wederom een uitslag die doet vermoeden
dat het erg makkelijk ging. Niks was minder waar.
Tafel 4 2-3 voor Westerzicht, hier geeft de uitslag een redelijke
verhouding aan in de krachtsverschillen. Met dank aan Joop die 2
partijen wist te winnen

Er werden wel diverse games door onze tegenstanders gewonnen maar
Westerzicht was net iets sterker en had op de juiste momenten net iets
meer geluk.
Rond 13.00 uur was de strijd gestreden en werden wij uitgenodigd
voor de lunch in hetzelfde multi culturele gebouw waar ook hun zaal is
ondergebracht.
Een voortreffelijke lunch goed verzorgt met de nodige extra’s zoals een
“slaatje” en een kroket verse belegde broodjes en dit alles vooraf gegaan
door een heerlijke soep.
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Na de lunch is er nog heerlijk na getafeld en over van alles en nog wat
gepraat.
Toen het tijd werd om weer huiswaarts te keren werden er over en weer
handen geschud.
De terugreis begon met een rondrit door Heerde met als “reisgids” onze
Albertus, hij liet ons de mooie plekjes zien en ook zijn huis waar hij
jarenlang gewoond en gewerkt heeft.
Hierna de grote weg weer op en huiswaarts richting Zeeland waar wij
om 16.15 uur aankwamen.
Nog even naar binnen in ons clubgebouw om een afzakkertje te pakken
waarna eenieder weer zijns weegs is gegaan.
Al met al een mooie dag zeker voor herhaling vatbaar.
Met dank aan iedereen die hier zijn/haar energie heeft ingestoken.

Johan Meijer,
TTV Westerzicht
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De voorjaarscompetitie zit er weer op en ik ben erg trots op al onze
jeugdteams die een zeer goed resultaat hebben neergezet.
Team 1 met Thijs Tange, Dyani Veira en Hao Guo en team 3 met
debutanten Jesse Akkerman, Jelle Mosterd, Daan van de Hoogen,
Sven van Nugteren, Daniël Huijsman en Justin Huang zijn kampioen
geworden in hun klasse, team 1, 4e klasse junioren poule A en team 3,
startersklasse S2 poule A.
Team 2 met Joey Louws, Justin Belfroid, Laura Bakker en Timo
van der Peijl zijn 2e geworden in hun poule, 5e klasse junioren poule
A met slechts 4 punten na de nummer 1. Zij waren dus dichtbij het
kampioenschap.
Alle 3 de teams gaan in het najaar weer door met competitie spelen,
team 1 gaat dan 3e klasse junioren spelen, team 2 gaat wederom 5e
klasse junioren spelen en team 3 gaat startersklasse S1 spelen.

Team 1
In het vorige Schuivertje heb ik jullie verteld over het scholierentoernooi
wat een vervolg zou krijgen in het landelijke toernooi Table Stars the
Battle te Zwolle op zondag 20 maart.
Daar hebben wij als vereniging onze medewerking aan gegeven in de
vorm van trainen en begeleiden van 2 teams van de Theo Thijssenschool
uit Vlissingen respectievelijk 1 team van groep 5/6 en 1 team van groep
7/8 van deze school.
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Team 2
Ger van Leeuwen en ondergetekende hebben de teams die dag begeleid/
gecoacht.
Misschien heeft iedereen het wel al op Facebook of op onze website
gelezen maar ook daar hebben we dus een zeer goed resultaat neergezet.
Het team van groep 7/8 is hier Nederlands kampioen geworden en
het team van groep 5/6 is op een 11e plaats geëindigd van de totaal 29
deelnemende groepen van verschillende scholen uit het gehele land.
In het team van groep 7/8 deden Jesse Akkerman en Daan van den
Hoogen van onze vereniging mee.
Het was een hele leuke gezellige dag met veel ouders, broertjes/zusjes
en opa’s en oma’s van de deelnemers die meegereisd waren helemaal
vanuit Zeeland naar Zwolle toe.
Ook eind van dit jaar organiseren we weer het scholierentoernooi met
een finale in januari 2017 en dan gaan we in het voorjaar van 2017 weer
met sowieso een team van groep 7/8 van de Theo Thijssenschool naar de
Table Stars the Battle om de wisselbeker te verdedigen.
Op zaterdag 28 mei zijn we met jeugdleden die mee konden/wilden
naar het zwembad in Goes geweest. Dit was ter afsluiting van het
seizoen 2015/2016. De jeugdleden waren eenmaal in het water er niet
meer uit te krijgen en na het natte gedeelte ter afsluiting friet met een
snack en een ijsje na. Ik kan zeggen dat dit ook weer een geslaagde
middag is geworden en dank voor de begeleiding van Hans en Yvonne
(en ondergetekende) en voor de ouders die de heen en terugreis hebben
verzorgd.
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Binnenkort is er weer de zomervakantie, dan zijn er géén lessen in deze
periode en de laatste les is op donderdag 22 juli en de lessen beginnen
weer vanaf 5 september. Dus schrijf dit alvast in je agenda.
Op zaterdag 17 september is er de jaarlijkse BBQ, iedereen krijgt daar
nog bericht van via de mail eind augustus met alle details en om zich
daarvoor op te geven.

Op zaterdag 15 oktober willen we het familietoernooi gaan spelen, tegen
die tijd krijgt ook iedereen weer een mail van mij en er komt dan een
inschrijfformulier in de zaal op te hangen.
Voor degene die niet weten wat het familietoernooi inhoudt een korte
omschrijving. Een lid van de vereniging speelt dan samen met een niet
lid van de vereniging, dit kan familie, vriend(in) enz. zijn in een poule
tegen andere spelers met een niet lid. Dit is een gezelligheidstoernooi
wat elk jaar goed en leuk gespeeld wordt.
Zo dat was het weer zo’n beetje, rest mij om iedereen alvast een fijne
zomervakantie te wensen en ik denk dat dit voor de meeste onder ons
geen straf zal zijn.
Ed Sleijpen,
jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie,
algemeen bestuurslid TTV Westerzicht.
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Het duurt nog even voordat de competitie weer gaat beginnen maar
tijd vliegt en daarom wil ik op tijd de bestelling de deur uit doen om
eventueel de shirts te bestellen bij onze leverancier. Daarna moeten ze
natuurlijk ook bedrukt worden.
Let wel: Dit is alleen bestemd voor seniorenleden die competitie spelen.
Natuurlijk mogen recreanten ook een shirt aanschaffen. Jeugdleden
hebben een eigen regeling voor wedstrijdshirts.
Het gaat om het volgende shirt wat beschikbaar is in de maten
M/L – XL en XXL. De prijs is ongeveer € 20,00 per shirt (inclusief
bedrukking).

Wil je een shirt bestellen? Stuur mij dan een mail (penningmeester@
ttvwesterzicht.nl) met de gewenste maat. Doe dit vóór 1 juli 2016.
Daarna zal ik ze bij de leverancier bestellen en daarna laten bedrukken.
Zodra ik weet wanneer de shirts beschikbaar zijn zal ik iedereen
informeren over het ophalen en betalen.
Monica Cornelisse
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De laatste twee jaar hebben we regelmatig een oproep gedaan voor
nieuwe vrijwilligers voor onze vereniging. Tot op heden zijn we nog
niet overspoeld met aanmeldingen. En bij een gebrek c.q. tekort aan
vrijwilligers komt het werk helaas ook te vaak bij dezelfde vrijwilligers
neer die al meerdere taken binnen onze vereniging uitvoeren. We zijn er
van bewust dat tijd bij iedereen kostbaar is, echter vele handen maken
licht werk! Verder is het zo dat sommige taken niet elke week of zelfs
elke maand voorkomen, denk hierbij aan activiteiten die maar af en toe
(jaarlijks) georganiseerd worden.
Als er geen of niet genoeg vrijwilligers zijn dan kan het in de toekomst
misschien wel gebeuren dat we leden verplicht vrijwilligerswerk moeten
laten doen of dat zelfs de contributie omhoog moet omdat we taken uit
moeten laten besteden. Er zijn al verenigingen binnen de NTTB die een
vrijwilligersbijdrage ingevoerd hebben……
Over welke functies/taken hebben we het binnen onze vereniging?
Hieronder vind u een lijstje met vacatures (in willekeurige volgorde):
Medewerker schoonmaakploeg
Organisatie jaarlijkse barbecue
Organisatie familietoernooi (1x per jaar)
Schrijvers voor clubblad ’t Schuivertje
Organisatie nachttoernooi (1x per jaar)
Medewerker bar op speelavonden en/of zaterdagmiddag tijdens
competitiewedstrijden van de jeugd
Bestuursleden
Helpers bij (jeugd)activiteiten (ter promotie van onze vereniging)
Zoals u ziet een hele lijst waar we u als vrijwilliger voor nodig hebben.
En voor al deze vrijwilligers, medewerkers, helpers, schrijvers telt:
geslacht (man/vrouw) en leeftijd is niet van belang. Hebt u interesse
voor één van deze vacatures laat het ons dan weten via een e-mail aan
een van onze bestuursleden. Ook als u vragen heeft over de vacature
of uw inzetbaarheid binnen onze vereniging kunt u bij een van onze
bestuursleden terecht.
Het bestuur
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Wij feliciteren:
JULI
2 Juli
9 Juli
24 Juli
29 Juli

Ton Nuiten
Hans van der Haven
Paul Kuijt
Rony Riteco-Liao

AUGUSTUS
3 Augustus
4 Augustus
23 Augustus
23 Augustus
29 Augustus

Bert Jellema
Pia Simonse
Leidy Kroezen
Cesar M. Urbina
Marleen Rottier

SEPTEMBER
5 September Yvonne v Eenennaam
11 September Thijs Tange
14 September Gerard Duvekot
18 September Sjoerd Verkerke

Nieuwe leden:
Rob Keerssemeeckers
Marek Niedbala	

1 april
1 juni

Opzeggingen:
Douwe Kingma
31 mei
Peter Smid
31 mei
Sjoerd Verkerke
30 juni
Dave Koelewijn
31 juli
Karim Bouzian
31 juli
Daniel Huijsman
31 augustus
Hanneke Roosenboom-Vogels

31 augustus
Jubileum:
Pia Simonse, 25 jaar lid
1 april
Bas Dijkstra, 12½ jaar lid

1 september

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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