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Leidy Kroezen
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4381 TJ Vlissingen
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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
Ed Sleijpen
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen) Tel. 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
Tel. 06 - 24214755
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Het Schuivertje. Telkens weer een stukje schrijven wat ook nog interessant
en de moeite van het lezen waard is. We doen ons best.
Het is al meerdere malen gemeld. Het Dynamic Tennis op woensdagmiddag
is een groot succes.
Een groepje van zo’n 12 personen spelen het met veel plezier.
Natuurlijk kunnen daar nog mensen bij en mocht het teveel worden hebben
we altijd een uitwijk naar een andere dag. Dat is het grote voordeel van een
eigen accommodatie.
Een nadeel van een eigen accommodatie is het onderhoud.
Zo ging eerder de thermostaat van de verwarming stuk en tot overmaat van
ramp ging op 13 april de brander automaat van de verwarmingsketel stuk.
Een paar dagen later en bijna € 900,00 verder was het weer in orde.
Wat hebben we verder zoal beleefd in het afgelopen kwartaal? Genoeg zou ik
zeggen.
Er was een vraag vanuit het Scheldemond College of wij, 9 mei mee wilden
werken aan en clinic in sporthal de Baskensburg. Jullie hebben de oproep
voor vrijwilligers voorbij zien komen. De bereidheid om daar aan mee te
werken viel me behoorlijk tegen. Daarbij opgemerkt dat door een kink in
de communicatie er 2 vrijwilligers bij onze zaal stonden terwijl ze in de
Baskensburg gewenst waren.
Het resultaat viel behoorlijk tegen. Er zouden ongeveer een 50 kinderen
komen. Uiteindelijk waren het er 8. Waarbij aangetekend dat een heleboel
kinderen motorisch zeer slecht zijn. Het balletje aan de andere kant van het
krijgen was voor een aantal een behoorlijke opgave.
Dan hebben we op 23 en 24 mei mee gedaan aan de sport- en speldagen van
vier scholen in Oost-Souburg. Hier betrof het een aantal van ongeveer een
200 kinderen. Zoals al enkele jaren wordt dit bijzonder leuk gevonden.
Bij dit evenement waren het aantal vrijwilligers op één hand te tellen. Als
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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

Vertrouwenspersoon NTTB:

Onze vereniging heeft geen vertrouwenspersoon. Mocht je toch te maken krijgen met
ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten neem dan contact
op met Inge Schultze van de NTTB. Zij is te bereiken via 06 – 481 717 26. Je kunt ook
naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar:
0900 – 202 55 90 (€ 0,10 p.m.)

pagina 6

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

Ed en ik er beide dagen, de hele dag om wat voor reden dan ook, niet waren
geweest had het met de organisatie goed mis gelopen.
Toen de sport- en speldagen net achter de rug waren kwamen voor een viertal
dagen onze Duitse vrienden voor de uitwisseling. Het was de laatste keer in
groepsverband. Individueel zal er nog wel contact zijn, de meesten, ook bij
ons, gaan toch wat opzien tegen de reis.
Het zijn plezierige dagen geweest.
Wederom kwam er van het Scheldemond College een vraag om op 13 juni
mee te werken aan een clinic. Dit keer op het Scheldemond College zelf.
Met de ervaring van een aantal weken eerder zijn we eerst in gesprek gegaan
wat we konden verwachten. Het zou hier gaan om een 36 kinderen verdeeld
in 3 groepen van 12 kinderen. Dit waren eerstejaars leerlingen van een
sportklas. Dat was duidelijk te merken en de clinic was dan ook een groot
succes. Ook het aantal vrijwilligers was bij deze clinic goed op orde. Een
fijne ervaring.
Ook op 13 juni kwam het rapport van de financiële controle, door de
Stichting Waarborgfonds Sport, binnen.
Net als voorgaande jaren waren ze tevreden en zouden ze verslag uitbrengen
aan de Gemeente en de Rabobank m.b.t. de stand van zaken bij de leningen.
Al met al toch nog een aardig verhaal geworden. Rest mij nog jullie, voor
zover jullie nog niet geweest zijn, een fijne vakantie en veel mooi weer te
wensen.
Ik wil jullie nog wel wijzen op iets wat zeer belangrijk is. In het eerste
Schuivertje van 2018 heb ik een foto geplaatst waar bij stond “Iedereen is
welkom”. Dat is nog steeds zo. Wederom nieuwsgierig geworden? Kijk dan
weer op één van de laatste pagina’s van dit Schuivertje.

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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Wat is een vereniging zonder vrijwilligers. Er zijn al een aantal
vrijwilligers werkzaam bij onze vereniging, waarvoor onze dank groot
is. Je krijgt veel waardering voor je werk en daarnaast ook een gevoel
dat je naast spelen ook op een andere manier wat voor de vereniging
kan betekenen. Voor verschillende werkzaamheden zoeken wij nog
vrijwilligers. Vele mensen maken licht werk.
Daarnaast als er meer vrijwilligers komen, kan er worden samengewerkt
wat de werkzaamheden makkelijker en leuker maken.
We zoeken nog mensen voor het volgende:

Barpersoneel:

Iedereen aan de bar voorzien van een drankje en waar nodig een hapje.
Tussendoor is er nog genoeg tijd om gezellig met iedereen een babbeltje
te maken.
Een kleine vereiste is vooraf het behalen van een certificaat.

Organisatoren voor een evenement:

Binnen onze vereniging worden regelmatig evenementen en toernooien
georganiseerd.
Onder evenementen valt te denken aan bbq, bowlen, zwemmen met de
jeugd, etc.
Jaarlijks worden het familietoernooi en nachttoernooi georganiseerd

Schoonmakers:

Iedereen vind het fijn dat er in een schone en nette zaal getafeltennist
kan worden. Dit gaat niet vanzelf.
Er wordt in schoonmaakploegen van 2 personen gewerkt om alles er
prima uit te laten ziet.
Voor al deze activiteiten zoeken we nog graag vrijwilligers.
Voel je wel iets om één of meerdere van deze taken voor de vereniging
te willen doen, meldt je dan graag aan door middel van een mail aan één
van de bestuursleden.
Ook voor verdere vragen kan er altijd gemaild of gebeld worden naar
bestuursleden.
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Het laatste Schuivertje vóór de zomervakantie gaat beginnen.
Dit betekend dat er een pauze gehouden zal worden met betrekking van
de trainingen.
Zowel van de jeugd als bij de senioren.
De zomervakantie voor de scholen begint zaterdag 6 juli en duurt tot en
met 18 augustus en in deze periode.
Iedereen is op de hoogte gebracht via de mail wat betreft het open zijn
van de zaal in deze periode.
Het zal ook nog op onze website vermeld worden.
Hier ook nog voor de zekerheid de tijden vermeld:
* Alle jeugdtrainingen: in deze periode is de zaal gesloten, begint weer
vanaf 19 augustus
* De maandag-en vrijdagavonden: van 5 juli t/m 22 juli is de zaal
gesloten, begint weer vanaf 25 juli
* De dinsdagmiddagen van 13u-16.30u gaat gewoon door, dus is de
zaal open
* De woensdagmiddag, Dynamic tennis gaat gewoon door, dus is de
zaal open
* De woensdagavonden van 19.30u-23.30u is de zaal gesloten, begint
weer vanaf 21 augustus
Ik wens dan ook iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe.
Ed Sleijpen,
jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugd competitie

45 jaar bestaan vereniging
(1-10-1974/1-10-2019)
In het vorige Schuivertje was er een oproep geplaatst hoe dit feit te
“vieren”.
Leden konden hun inbreng geven om deze dag in te vullen
Helaas heeft dit geen enkele reactie opgeleverd en hebben we toch zelf
maar zelf iets in elkaar gezet om te gaan doen.
In de Bode heeft er alvast een stukje gestaan om ook alvast “oud” leden
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te zoeken die hier ook bij aanwezig zouden willen zijn.
Bewust is gekozen om eerst dit in de Bode te plaatsen en daarna via het
Schuivertje de eigen leden ervan op de hoogte te brengen.
De eigen leden waren al op de hoogte dat er iets zou gedaan worden
op 28 september, want dit was op de algemene ledenvergadering al
vermeld.
Hieronder het stukje wat ook in de Bode gestaan heeft.
“Tafeltennis vereniging Westerzicht werd op 1 oktober 1974 opgericht
in de wijk Westerzicht in Vlissingen (vandaar de naam) en is later
verhuist naar de van Doornlaan in West-Souburg.
Op zaterdag 28 september wordt het 45 jaar bestaan gevierd van
16.00u tot +/- 22.00u voor alle leden met een klein koud buffet en er
worden in de zaal Oud Hollandse spelletjes gespeeld.
“Oud” leden zijn ook van harte welkom en ook zij kunnen zich
aanmelden vóór 14 september bij de activiteitencommissie via
mailadres ttvwester@ttvwesterzicht.nl o.v.v. 45 jaar bestaan.
Ook duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en met hoeveel
personen u wilt komen zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
Om deel te nemen wordt aan alle deelnemers een kleine vergoeding van
€ 7,50 pp gevraagd. (consumpties zijn voor eigen rekening en in de zaal
te verkrijgen)
In de maand augustus zullen we deze oproep nog een keer herhalen
en vanaf dan kunt u ook deze info vinden op de website www.
ttvwesterzicht.nl en op de Facebookpagina https://www.facebook.com/
ttvwesterzicht/
Wij hopen op een grote opkomst in onze zaal, van Doornlaan 33A te
West-Souburg”.
Wil je deelnemen dan kan er al voor opgegeven worden zoals vermeld
in het stukje.
Ná de zomervakantie zullen de leden ook nog een mail ontvangen ter
herinnering.
Namens de activiteitencommissie
Ed Sleijpen
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Uitwisseling Vlissingen-Neunkirchen 2019

Met Hemelvaart j.l. is er weer een uitwisseling geweest met de
tafeltennis vereniging TüS uit Neunkirchen met een aantal leden van
onze vereniging.
Helaas te melden dat dit ook de laatste keer geweest is dat deze
uitwisseling heeft plaats gevonden omdat het merendeel van de
deelnemers respectabele leeftijden bereikt hebben.
In totaal waren we met 22 volwassenen, 1 kind en 1 zuigeling
Nu een verslag van de uitwisseling
Hemelvaart (donderdag) 30 mei, dag 1
Rond 16.15u kwamen onze gasten aan bij de zaal en werden zij welkom
geheten.
Om deze ontmoeting voor iedereen zo ontspannen mogelijk te laten
verlopen werd er gekozen om de avond bij de zaal door te brengen met
een BBQ.

pagina 12

't Schuivertje
t.t.v. westerzicht
Er was voor iedereen genoeg te kiezen om te eten en te drinken en hier
is dan ook goed gebruik van gemaakt.
Het was een gezellig weerzien met onze Duitse gasten en er werden dan
ook vele herinneringen opgehaald deze avond.
Na de BBQ ging een ieder naar zijn/haar gastgezin toe om daar de rest
van de avond door te brengen en zich “thuis” te gaan voelen.
Ik zelf had een “vol” huis om het zo te zeggen, 4 volwassenen, 1 meisje
van 10 jaar en een zuigeling van 4 maanden.
Vrijdag 31 mei, dag 2
De ochtend kon een ieder naar eigen wens invullen om de uitwisseling
in zijn totaliteit ontspannen te laten verlopen, dus niet te vroeg uit bed,
rustig ontbijten.
Daarna zijn we (lees mijn gasten) naar Vlissingen gegaan om nog even
een wandeling te maken op de Ruyter jaarmarkt.
Rond de klok van 13u zouden we met zijn allen met de trein naar
Middelburg gaan.
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Een aantal zouden bij het station van Vlissingen instappen en een
aantal bij het station van Vlissingen/Souburg om na een korte treinreis
dus bij het station van Middelburg uit te stappen.
Vervolgens werd de reis te voet verder gedaan om bij de Loskade op te
stappen op de rondvaartboot de Madeleine.

Stipt 14u werden de trossen los gegooid om een vaartocht via het
Kanaal van Walcheren voort te zetten richting het Veerse Meer waar
een ieder hetzij op het bovendek of binnen kon gaan genieten van alle
natuurschoon wat het Veerse Meer te bieden heeft.
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Aan de inwendige mens was ook gedacht want aan boord werd hier
ruimschoots van voorzien voor iedereen.
Na een korte stop bij Veere werd de kapitein van het schip even afgelost
door het zoontje van Guido die onder toezicht van de kapitein een
stukje mocht gaan varen wat hij dan ook heel goed gedaan heeft.

Na ruim 3 uur werd er weer aangemeerd bij de Loskade te Middelburg
om vervolgens weer de trein terug te gaan pakken richting Vlissingen
of Vlissingen/Souburg.
De avond zou doorgebracht worden bij een Chinees restaurant in de
Badhuisstraat.
Na deze heerlijke maaltijd ging een ieder weer naar zijn eigen huis om
daar zelf de avond nog in te vullen en te ontspannen.
Zaterdag 1 juni, dag 3
Net als de vrijdagochtend kon een ieder deze naar eigen zicht invullen.
Na het ontbijt nog even de stad in, boulevaartje pakken want dat is toch
zo’n beetje de traditie als je in Vlissingen bent.
Voor ons zo gewoon maar voor onze Duitse gasten is het toch altijd
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weer leuk om even de zee, het strand e.d. te zien.
Omdat tafeltennissen de reden van de uitwisseling is werd er dan ook
door totaal 11 deelnemers wedstrijden gespeeld.

Een ouderwets Nederland-Duitsland toernooi want tegen je “eigen”
leden kan je vaak genoeg spelen tenslotte, dus werd er voor dit spel
gekozen.
Elke Nederlandse speler speelde de best of 3 tegen elke Duitse speler en
er werd dan ook flink gestreden om de winst te pakken.
Zoals altijd waren toch in totaliteit onze gasten de sterkste deelnemers
maar het was dan ook niet zo dat wij werden “afgedroogd” tijdens de
wedstrijden.
Er werden van onze kant toch ook nog wedstrijden gewonnen.
Na de wedstrijden konden de deelnemers zich gaan opfrissen want er
was nog voldoende tijd aanwezig om weer terug naar de zaal te gaan
om daar de rest van de avond door te brengen.
De avond werd geopend met een warm buffet dat uitstekend verzorgd
was door Slager Gillissen uit de Walstraat Vlissingen, die tevens ook de
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BBQ die eerder op de donderdag was geweest verzorgd had.
We krijgen niks extra van de slager hoor om reclame te maken maar als
iets heel goed verzorgd is dan mag dat best benoemd worden.
Er was voor iedereen genoeg om uit te kiezen wat te eten en na afloop
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was er dan ook niet te veel meer over en dat is een goed teken tenslotte.
1 Duitse gast hebben we nog extra in het zonnetje gezet om zijn 58e
verjaardag te vieren.
Hij kreeg van ons een fotoboek met persoonlijke foto’s van de afgelopen
jaren dat hij bij de uitwisselingen aanwezig was geweest.
Hij was hier enorm ontroerd van en bedankte iedereen voor dit mooie
cadeau.
Tijdens de maaltijd en de rest van de avond werd de muziek verzorgd
door Guido, die een heuse dj installatie had laten aanrukken om muziek
te draaien die voor iedereen geschikt was.
Nederlands en Duitstalige muziek werd dan ook geregeld afgewisseld
wat bij iedereen toch goed in de smaak viel.

Ook hadden we nog 4 sjoelbakken neer gezet en hier werd dan ook toch
nog genoeg gebruik van gemaakt. Onze Duitse gasten hadden nog een
mooie verassing voor ons, nadat zij een schitterend dankwoord hadden
gegeven kregen wij een grote “banner” die zij hadden laten maken die
binnenkort te bewonderen is in de barruimte van onze zaal.
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Ook wij dankten onze Duitse gasten voor de jarenlange uitwisseling
en hebben medegedeeld dat alle deelnemers een herinnering fotoboek
zullen gaan krijgen en dat dit dan op een later tijdstip zal gaan
gebeuren zodat we deze laatste uitwisseling erin konden opnemen.
Super laat is het niet geworden, zo tegen 0.30u was toch iedereen naar
huis gegaan om voldaan te gaan slapen want de volgende dag zou er
toch weer op tijd opgestaan moeten worden voor de terugreis van onze
Duitse gasten.
Zondag 2 juni (laatste dag)
Om 10u verzamelen bij de zaal, want onze Duitse gasten moeten nog
zo’n 5 uur rijden om thuis te komen.
Traditie getrouw werden de groepsfoto’s gemaakt en was het tijd om
afscheid te nemen van onze tafeltennis vrienden.
Een afsluiting van een uitwisseling die lang heeft stand gehouden, een
afsluiting van een tijdperk.
Aan alles komt een einde helaas.
Alle foto’s van deze uitwisseling zijn ook te vinden op de Facebook
pagina en op de website van onze vereniging
Ed Sleijpen
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Bij een bezoek aan Toscane zag ik in Volterra bijgaand bord.
Helaas was het pand gesloten; ik had er graag een balletje geslagen.
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Er is in al die tijd veel veranderd.
Bijvoorbeeld de rommelmarkt wat gezellig was en ook weer geld
opbracht.
De jeugd was goed aanwezig en ook van boven de 18. Nu hebben
we maar met een aantal jeugdleden zwemmen, dit was met friet of
pannenkoeken na.
Het nachttoernooi was gezellig de eerste jaren dat ik achter de bar stond.
Het was soms vijf uur voordat ik thuis was.
Gezelligheid kent geen tijd. Nu doen we andere dingen dan tafeltennis.
Woensdagavond was altijd een gezellige avond, soms om twaalf uur
naar huis, of nog wat later.
Deze sportmensen weten de grens goed te bepalen met wat ze nuttigen.
Na zeven weken thuiszitten na een teenoperatie mag ik weer op de
woensdagavond naar de tafeltennis.
Ik wil iedereen bedanken voor de bloemen en de kaart.
Groetjes
Yvonne
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Veldsink advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Team Driekleur Middelburg
Je bent welkom op Park Veldzigt 75 in Middelburg, óók zonder afspraak.
Bel 0118 - 616 355 of e-mail naar middelburg@veldsink.nl

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
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Clinic’s tafeltennis en vrijwilligers

Om meer kinderen kennis te laten maken met de sport tafeltennis
hebben we weer diverse clinics gedaan onder meer bij de Souburgse
sportdagen van alle Souburgse basisscholen en bij de sportklassen van
de middelbare school Scheldemond.
Dit alles zou niet volledig tot zijn recht zijn gekomen met behulp van
een aantal trouwe vrijwilligers binnen de vereniging.
Bij deze wil ik ze nogmaals heel erg bedanken voor hun inzet.
Ik ga ze niet allemaal bij naam noemen, degene die zich hebben ingezet
weten wie ik bedoel.
Overigens kunnen we altijd veel meer vrijwilligers gebruiken bij
onze vereniging, dus schroom niet om je steentje bij te dragen bij alle
activiteiten die gedaan worden binnen de vereniging.
Niet denk ik dan alleen aan het bijwonen van de clinic’s, maar
ook aan de barbezetting, schoonmaak zaal, activiteitencommissie,
bouwcommissie, jeugdtrainers en ga zo maar door.
Vaak komt het allemaal op dezelfde vrijwilligers neer en hun bordjes
raken soms te overvol.
Meld je aan bij de bestuursleden, er is altijd wel iets wat gedaan moet
worden binnen de vereniging.

Ed Sleijpen,
algemeen bestuurslid
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Juli
2 juli
9 juli
21 juli
24 juli
29 juli

Ton Nuiten
Hans van der Haven
Samuël v/d Gruiter
Paul Kuyt
Rony Riteco-Liao

Augustus
3 augustus
4 augustus
16 augustus
23 augustus
23 augustus
31 augustus

Albertus Jellema
Pia Simonse
Jonathan v/d Gruiter
Leidy Kroezen
César M. Urbina
Manuel Murre

Nieuwe Leden
Ad Verschuren
1 juni 2019
Veronique Verschuren 1 juni 2019
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom! En wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging.
Opzeggingen

Helaas gaan een aantal leden onze
vereniging verlaten:
Hao Guo
30 juni 2019

September
Voor vragen over het lidmaatschap
5 september
of opzegging graag mailen naar

Yvonne van Eenennaam penningmeester@ttvwesterzicht.nl
14 september Gerard Duvekot

Wij wensen iedereen
een prettige en fijne
verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€ 93,60 per jaar (€ 7,80 per maand)
Jeugd competitie
€ 133,20 per jaar (€ 11,10 per maand)
Senioren recreatie
€ 122,40 per jaar (€ 10,20 per maand)
Senioren competitie € 172,80 per jaar (€ 14,40 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 75,00 per jaar (€ 6,25 per maand)
Stille leden
€ 58,20 per jaar (€ 4,85 per maand)
Donateurs
€ 12,00 per jaar (€ 1,00 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 leden
Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver. Oost-Souburg
10.30 - 11.30
uur ZUMBA door Mw. Wallaart
13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
Woensdag 13.30 - 17.00 uur DynamicTennis
19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
11.15 - 12.15
uur ZUMBA door Mw. Wallaart
16.30 - 18.00 uur alle recreatieve jeugdleden
18.30 - 20.00 uur competitiespelende jeugd
Vrijdag
19.00 - ± 21.30 uur alle leden (competitie heeft voorrang), als er

competitie gespeeld wordt kan er langer gespeeld worden
Zaterdag
12.00 - 17.00 uur thuiswedstrijden jeugdcompetitie
(géén training)

(niet alle zaterdagen)
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. pagina 27
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