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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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Van de Voorzitter

t.t.v. westerzicht

Ik weet het, het helpt wel!!! Wat, zullen jullie denken helpt er wel.
Om, zoals de vorige keer, eens te beginnen met mopperen dat alles zo
stroef en moeilijk gaat binnen de vereniging.
Niets is dus minder waar. Hebben jullie de lijst met activiteiten gezien
op de site? Je zult de lijst ook wel in dit Schuivertje aantreffen.
Ik kijk er in ieder geval naar uit.
Wat dacht je wat. De competitie: Allereest kan ik het derde jeugdteam
feliciteren met het kampioenschap. Gefeliciteerd, Justin, Sven, Ian,
Daan en Jesse.
Ook bij de senioren heb ik positief nieuws. Zowel Westerzicht 2 als
Westerzicht 3 bij de senioren zijn tweede geworden in hun poule.
Dit resulteerde in het spelen van een beslissingswedstrijd tegen een
team uit een hogere poule. Bij winst wordt er gepromoveerd.
En ja hoor. Beide teams hebben de wedstrijd gewonnen, promoveren en
spelen de volgende competitie een poule hoger. Gefeliciteerd.
Als jullie dit stukje onder ogen krijgen is het nachttoernooi al achter de
rug.
Ik hoop toch zo dat er veel leden hebben deelgenomen. Het is zo leuk.
Iedereen speelt tegen iedereen. Jeugd en senioren door elkaar en mocht
je naar bed willen of moeten meld je dat bij de wedstrijdleiding en is
het voor elkaar. Bij dit toernooi en het net als bij het pepernotentoernooi: meedoen is belangrijker dan winnen.
We gaan alweer in de richting van de jaarwisseling. Altijd een drukke
tijd, maar wel gezellig.
Net als verleden jaar doe ik een oproep aan alle leden. Kom naar de
nieuwjaarsreceptie. Het gaat er ontspannen aan toe, je ziet ook leden
die je niet al te vaak ziet. Je kunt ze en de meer bekendere van je, de
hand schudden en een voorspoedig 2017 wensen.
Dat hoop ik ook te doen. Niet alleen de leden maar ook de partners
daarvan alsmede jeugdspelers met hun ouders hoop ik te mogen
verwelkomen.
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
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Op naar de 4e klasse

t.t.v. westerzicht

Het winnende team schreef ik een aantal jaren geleden in het
Schuivertje. Ik zou het kunnen herhalen.
9 december promotie – degradatie wedstrijd tussen Westerzicht team 2
en Scaldina team 3. Wij voor de promotie naar de 4e de klasse. Ja zeker,
de 4de klasse. We waren voor de 2de achtereenvolgende keer als 2de
ge-eindigd in de 5de klasse en dat was ook deze keer nog niet eens zo
slecht.
Dus nu tegen Scaldina hadden we eigenlijk ook niets te verliezen, Lajos,
Jeffry en ondergetekende mochten hun spelletje spelen, terwijl Ed met
zijn pijnlijke rug en Hans, dit keer verhinderd, aan de zijlijn bleven
staan.
Behoud van de 5e klasse was ons doel, dus konden we die avond vrij
uit spelen. Voor Scaldina lag dat ongetwijfeld anders. De eerste partij
werd al gelijk een zogenaamde 5-setter en kon ik tegen alle verwachting
in winnend afsluiten, das leuk, 1-0 voor Westerzicht! Lajos, inmiddels
weer goed hersteld van zijn knieblessure liet er geen gras over groeien
en wees zijn tegenstander zonder problemen naar de nederlaag. Dat ging
goed, 2-0 voor Westerzicht 2. Er werd druk gediscussieerd onderling,
wat te doen als we deze wedstrijd zouden gaan winnen, 4de klasse is
toch te moeilijk voor ons??….. of gaan we er gewoon voor……… Het
idee begon te rijpen en Jeffry werd het veld ingestuurd dat hij nu niet
achter kon blijven. Zoals we inmiddels al gewend zijn van Jeffry won
ook hij zijn partij zonder al te grote problemen, dus we lopen uit naar
3-0! Eigenlijk zijn we wel 4de klas waardig toch als het zo gaat. Dus
voor de dubbel wordt de sterkste combi ingezet: Lajos en Jeffry. En niet
zonder success, 4-0! Scaldina was de weg behoorlijk kwijt.
Na de dubbel was ondergetekende weer aan zet maar dit keer was de
partij overtuigend voor Scaldina. En ook de volgende partij door Jeffry,
werd helaas verloren. De kansen keerden….., alhoewel, onze sterkste
man Lajos bracht de stand weer even wat scherper en bracht de stand
op 5-2 in het voordeel van Westerzicht 2. Jeffry aan de beurt , die er een
zinderende 5 setter van maakte en hem naar behoren uiteindelijk met 2
punten verschil omzette in winst! 6-2 voor Westerzicht! De strijd was
gestreden……..
OP NAAR DE 4E DE KLASSE!
Maurits van Luijk
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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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Vacatures
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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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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

Weer een seizoen verder en alhoewel we weer met drie teams spelen is
de samenstelling wel een beetje veranderd.
Hans Wamelink wilde een seizoen overslaan.
Ruud Wisse wilde wel competitie spelen, maar in verband met zijn
studie wilde hij ook pas het volgende seizoen pas weer beginnen.
Richard Trimpe is benaderd om als algemeen invaller bij team 1 te
komen.
Omdat er geen plek was voor een 4e team, dacht Ger maar een stapje
terug te doen, zodat Lowy in team 2 kon gaan spelen en Ger dus in
team 3 zou plaatsnemen.
LET OP:
Team 1 is gepromoveerd naar de 4e klasse (klasse),
Team 2 is gepromoveerd naar de 6e klasse,
Team 3 is in de 7e klasse gebleven.
De samenstelling is nu geworden: Team 1
(4e klasse)
0940161 Hans Scharpentier
3384615 Ed Sleijpen
3403401 Jeffry van Beek
3611004 Richard Trimpe
3744548 Maurits van Luijk
4121484
Lajos Cselik
Team 3 (6e klasse)
2451883 Lowy Simonse
3798979 Bas Dijkstra
4078039 Martin Poortvliet
4078110 Ton Nuiten
4134893 Edwin Steenbeek

Team 4 (7e klasse)
2983466 Ger van Leeuwen
3494567 Ferdinand Vangheluwe
3500978 Pia Simonse
3798953 Hans van der Haven
3798987 Tom Dol
4086676 Joury Simonse
4166133 Marek Niedbala
Groetjes,
Arnold van Gorp
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Hallo allemaal

t.t.v. westerzicht

Hier weer een laatste schrijven in het jaar 2016 van mij.
Een sportief jaar hebben we weer achter de rug met diverse activiteiten,
competitie enz.
Zo is er een pepernotentoernooi geweest voor de jeugd met een redelijk
goede opkomst, iedereen heeft weer voldoende pepernoten kunnen
nuttigen en ik kan wel vermelden dat het een leuk en sportief toernooitje
is geweest waarbij er in 2 uurtjes tijd ruim 200 sets tot 11 zijn gespeeld,
foto’s van dit en alle evenementen staan zoals altijd op de website en
facebook pagina.
De najaar competitie van de jeugd is inmiddels ook weer afgelopen en
we zijn weer een kampioen-team rijker geworden.
Dit zijn de resultaten van dit najaar, team 1 jeugd met Thijs Tange,
Dyani Veira, Hao Guo en Douwe Kingma hebben 2e klasse junioren
gespeeld en zijn 5e geworden in hun poule. Het waren zware wedstrijden
en de resultaten zien er erg vertekenend uit want zo slecht hebben ze het
niet gedaan alleen was het steeds “net niet” met de sets. Volgend seizoen
misschien beter, er is nu 3e klasse aangevraagd voor dit team en maar
afwachten of dit toegekend gaat worden.
Team 2 met Justin Belfroid, Laura Bakker, Timo van der Peijl en Joey
Louws hebben 4e klasse junioren gespeeld en zijn 3e geworden in hun
poule, net 1 punt tekort om 2e te worden. Prima resultaat omdat ze vorig
seizoen nog 5e klasse hebben gespeeld. In het voorjaar gaan ze dezelfde
klasse spelen en zullen het weer spannende wedstrijden worden. En wie
weet een kampioenschap.
Team 3 met Jesse Akkerman, Daan van den Hoogen, Ian Machielse,
Justin Huang en Sven van Nugteren hebben startersklasse 1 gespeeld
en zijn ook dit seizoen kampioen geworden net als in het voorjaar toen
ze nog startersklasse 2 speelden. Prima resultaat en natuurlijk nog
gefeliciteerd. Er komt van jullie een leuke foto in de zaal te hangen.
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Zij gaan in het voorjaar naar de junioren 5e klasse, althans dit heb ik
aangevraagd en dan maar afwachten wat het resultaat gaat worden.
De voorjaar competitie jeugd begint op 28 januari 2017. Zodra ik alle
info hierover weer binnen heb ga ik weer aan de slag om voor elk team
weer een speelschema/rijschema in elkaar te zetten zodat
alle wedstrijden weer gespeeld en gereden kunnen gaan worden.
Hier verder nog een paar agendapunten die ook op onze website www.
ttvwesterzicht.nl en facebookpagina www.facebook.com/ttvwesterzicht
staan en ook naar iedereen al gemaild is maar beter een keer teveel
dan ik te weer horen krijg, oh ik wist van niks, wat in het verleden wel
vaker is voorgekomen terwijl het overal te kennen gegeven is. Website,
facebook, prikbord zaal, mail.

16 december 2016: Nachttoernooi vanaf 21u tot +/- 02.30u voor

alle leden, inschrijven op inschrijfformulier in de zaal of mail naar
ttvwester@ttvwesterzicht.nl Uiteraard is de eindtijd voor iedereen vrij
om te stoppen, dus wil je eerder stoppen dan is dat natuurlijk mogelijk.
Het is een gezelligheidstoernooi waarbij de jeugd en senioren door elkaar
een set tot 11 spelen in een roulatie systeem en het steeds een verassing is
tegen wie je zal spelen. Hierbij staat het plezier hebben voorop.
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28 december 2016: Bowlen, voor alle leden die graag mee
willen doen, kosten zijn voor de deelnemers zelf en is afhankelijk
van het aantal deelnemers en de banen die dan afgehuurd moeten
worden. Waar: Bowlingcentrum De Kruidmolen in Middelburg, 19.30u
verzamelen aldaar en om 20u beginnen. Opgeven voor de senioren bij
Yvonne aan de bar (tevens info over het bowlen), jeugdleden bij Ed
Sleijpen in de les of via de mail ttvwester@ttvwesterzicht.nl en jeugd
enkel met toestemming van de ouders. Vervoer er naar toe in overleg
met elkaar.

4 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden zaal open
vanaf 19u, onder het genot van een drankje iedereen de beste wensen
komen wensen.
7 januari 2017: Clubkampioenschappen jeugd Om 09.00u

beginnen tot +/- 12.00u, inschrijven op inschrijfformulier in de zaal of
via de mail ttvwester@ttvwesterzicht.nl zaal open om 08.30u.

7 januari 2017: Clubkampioenschappen senioren Om

+/- 12.00u als de jeugd klaar is beginnen de wedstrijden, inschrijven op
inschrijfformulier in de zaal of via de mail ttvwester@ttvwesterzicht.nl.

11 januari 2017: Clubkampioenschappen recreanten
(senioren) LET OP !! Om 19.00u beginnen met de wedstrijden,

inschrijven op inschrijfformulier in de zaal of via de mail
ttvwester@ttvwesterzicht.nl.

Wat verder nog te melden is dat tijdens de kerstvakantie er géén les
gegeven wordt voor de jeugdleden door Hans en Ed. Op donderdag
22 december is de laatste les 2016, vanaf maandag 9 januari 2017
beginnen de lessen weer. Ook voor de recreanten op de woensdagavond
is de zaal gesloten in deze periode (28 december) Op 4 januari is de
nieuwjaarsreceptie waar er meestal erna nog wel een balletje geslagen
wordt voor wie dit wilt.
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Op 28 december wordt er weer een voorronde scholierentoernooi
gespeeld voor leerlingen van de basisscholen groep 5/6 en groep 7/8
gemeente Vlissingen. Bij dit toernooi wat om 13u begint tot +/- 18u
zoekt de organisatie (Ed Sleijpen en Ger van Leeuwen) nog een aantal
senioren en jeugdleden die willen assisteren bij dit toernooi. Zij kunnen
zich opgeven bij Ger van Leeuwen (senioren) op mailadres voorzitter@
ttvwesterzicht.nl of persoonlijk in de zaal en bij Ed Sleijpen (jeugd) op
mailadres ttvwester@ttvwesterzicht.nl of persoonlijk in de zaal. Zonder
vrijwilligers kunnen we géén goed toernooi organiseren, dus hopen we
op veel reacties van zowel de senioren als van de jeugd net als vorig
jaar.
0De finalisten van dit toernooi mogen daarna in de finale spelen op 4
januari 2017 bij TTCM in de Zandkuil te Middelburg. Ook hiervoor
zoeken we nog een aantal jeugdleden die willen helpen bij dit toernooi,
ook hiervoor bij Ed Sleijpen opgeven.
Aanvangstijd is nu nog niet precies bekend maar begint s’morgens al en
eindigt in de loop van de middag maar de jeugdleden die zich ervoor
opgeven om te helpen worden daar dan van op de hoogte gebracht.
Op 21 januari 2017 organiseert de NTTB regio ZuidWest weer een
Top 6-kamp voor jeugdleden die een hoog percentage behaald hebben
in de najaar competitie. De beste 6 deelnemers van elke klasse van de
verschillende verenigingen in die klasse strijden dan in een toernooi in
hun eigen klasse wie dan de beste is van de regio ZuidWest.
Deelnemers krijgen van mij nog een persoonlijke uitnodiging voor deze
Top 6-kamp, maar heb je nu al een hoog percentage (80+) dan kan je er
al bijna op rekenen dat je mag deelnemen. Zoals het er nu voor staat zal
het voor team 1 jeugd Thijs Tange zijn, voor team 2 jeugd zal dit Justin
Belfroid zijn en voor team 3 jeugd zal dit Jesse Akkerman, Daan van
den Hoogen en Ian Machielse zijn. Maar zoals vermeld krijgen zij nog
een persoonlijke uitnodiging van mij als dit idd zo zal zijn.
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Voorgaande jaren werd dit toernooi in Bergen op Zoom gespeeld
en begint meestal om 10u. Dus dit kan dan wel alvast voor de
desbetreffende in de agenda gezet worden en rekening mee gehouden
worden.
Op 28 januari 2017 begint de voorjaar competitie voor de jeugd en in
week 5 2017 begint de voorjaar competitie voor de senioren weer.
Rest mij voor iedereen alvast fijne feestdagen toe te wensen en een zeer
voorspoedig en sportief 2017 en dat we allemaal weer met veel plezier
achter de tafels gaan staan om lekker te kunnen tafeltennissen.
Met sportieve groetjes
Ed Sleijpen, jeugdtrainer
wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie en
algemeen bestuurslid TTV Westerzicht
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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~update~ Jeg er en pilegrim på vei
fra Oslo til katedralen i Trondheim

t.t.v. westerzicht

(Ik ben een pelgrim en onderweg van Oslo
naar de kathedraal in Trondheim.)

Inmiddels ben ik flink wat kilometers verder in mijn training. Ik train
nu met de volledige bepakking die mee zal gaan naar Noorwegen. Sinds
deze week heb ik ook mijn noodaccu zodat ik telefonisch zo goed als
mogelijk bereikbaar zou moeten zijn. Niet dat er veel gsm-palen staan
op de hoogvlakte . Maar in de
steden zou het te doen moeten
zijn.
Eind oktober heb ik een
weekend getest op camping
“Aan de Groene Papegaai”
in Hoogerheide (www.
aandegroenepapegaai.nl)
Vanuit Oost-Souburg met
de trein naar Bergen op Zoom. Dan daar ergens een winkel zoeken
en eten inkopen. Wandelend door de prachtige bossen daar richting
Hoogerheide. Het was heerlijk weer om te wandelen. Ik vond het wel erg
jammer dat het niet kouder was, want hoe kouder hoe liever. Dan kon ik
alles goed testen op de temperaturen die ik in Noorwegen zou kunnen
treffen.
Na 21,5 km te hebben
rondgedwaald door de
bossen daar kwam ik bij de
camping aan.
Heerlijk rustig, maar tja dat
was te verwachten zo aan het
einde van het seizoen. Het
viel de campingbaas op dat
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ik niet meer zo heel soepel liep. Ik had 17 kilo bij en dat is eigenlijk mijn
uiterste grens. Dus waarschijnlijk had hij wel gelijk .
Tentje opgezet. Dat ging lekker vlot, het is ook geen grote tent
natuurlijk. Inrichten = gewoon heel mijn rugtas leeghalen eigenlijk.
Daarna was het tijd om de brander op te starten, dat ging niet helemaal
vlekkeloos. Op den duur is het me toch gelukt om wat te eten te maken.
Afwassen echter ging wel heel snel!
De temperatuur was al flink stuk gedaald. Enige mogelijkheid die ik dan
nog heb, is in de slaapzak en boekje lezen.
’s Morgens prachtige verrassing; ijs op de tent. Koude mist boven het
veld.
Ik had het heerlijk warm gehad in mijn tent. Dus tot zover was het
testweekend al wel geslaagd. Genoten van de vers gebakken croissants,
wat een service! Daarna alles afbreken en weer in mijn rugtas inpassen.
Helaas wel wat last van mijn heup.
Met de campingbaas even overleg gepleegd over wat de kortste route
zou zijn om op station te komen. Niet de mooiste route maar wel de
snelste, gewoon langs de weg rechtstreeks naar Bergen op Zoom terug.
Na 11 kilometer wandelen in de zon, zat ik weer in de trein op weg naar
huis.
Paar weken geleden heb ik nog wat extra trainingsdagen in Limburg
gehad. Beetje meer niveauverschil dan hier. Ik train nu ook een keer
vaker in de bossen. Dat loopt toch heel anders dan door het vlakke
Walcheren.
Eerlijk gezegd was ik ook even uitgekeken op de landwegen en de
duinen. Ik heb wel steeds meer zin om naar Noorwegen te vertrekken
inmiddels. Maar nog even geduld…
Hilsen (groeten van),
Marleen Rottier.
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Wij feliciteren:
JANUARI
6 Januari
6 Januari
7 Januari
8 Januari
10 Januari
15 Januari
21 Januari
29 Januari

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

FEBRUARI
1 Februari Laura Bakker
7 Februari Nicky Sleijpen
9 Februari Boaz Jacobse
13 Februari Jarien Sinke
13 Februari Bart Wassink
17 Februari Wilfred Riteco
21 Februari Jan Verton

Wij wensen
iedereen
een prettige
en fijne
verjaardag toe!

MAART
1 Maart
4 Maart
5 Maart
9 Maart
10 Maart
11 Maart
12 Maart
14 Maart
21 Maart
27 Maart
30 Maart
30 Maart

Sander van der Weijden
Johnny de Rijke
Frits de Rijke
Joury Simonse
Sven van Nugteren
Edwin Steenbeek
Rita Taunay
Ad Sanderse
Leo Leunis
Lajos Cselik
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.
Cesar Maldonado
1 september
Kitty van Wingerden 1 oktober
Martijn Baljeu
1 oktober
Douwe Kingma
1 oktober
Bart Wassink
1 november
Ronald van Wingerden1 november
Jeremy van den Elshout1 november
Opzeggingen:
Sander van der Weyden

31 januari 2017
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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 (beginner)
19.00 - ± 21.30 uur alle senioren, als er competitie gespeeld wordt
kan er langer gespeeld worden
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 recreanten
19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
Woensdag 15.00 - 17.00 uur Dance with emotion
18.30 - 19.30 uur extra les competitie spelende 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 (beginners)
17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
Vrijdag
18.45 - ± 21.30 uur alle senioren, als er competitie gespeeld wordt
kan er langer gespeeld worden
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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