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Ik besloot in het Schuivertje nummer 2 2020:
Het zou toch vervelend zijn als een vereniging als TTV Westerzicht zonder
voorzitter zou komen te zitten.
Toch is het een feit. Op de afgelopen bestuursvergadering heb ik de andere
bestuursleden aangegeven te stoppen als voorzitter.
Mij ontbreken de spirit, energie en concentratievermogen om de taak naar
behoren uit te voeren. De reden daartoe is bij een ieder van jullie bekend.
Nu is het wel zo dat een ander, die het voorzitterschap op zich neemt, er zijn
eigen invulling aan geeft. Zijn, of haar, prioriteiten zullen mogelijk op een
ander vlak liggen en zal de accenten anders invullen.
Gelijk moet ik hierbij aantekenen dat, als je de taak als voorzitter goed en
serieus invult je aan de leden geen kind hebt. Bij wijze van spreken: ze eten
uit je hand. Kortom, je moet er idee in hebben, wat tijd in steken en de juiste
personen om je heen verzamelen.
Over de juiste personen gesproken. Zie het huidig bestuur. Al jaren een fijne
club personen om mee te werken. Zie wat er de afgelopen jaren op ons bordje
is gekomen. In willekeurige volgorde: de renovatie van de accommodatie met
de daarbij behorende financiering, het moeten voldoen aan de gemeentelijke
eisen m.b.t. de horecavergunning, overlijdens van leden of naasten daarvan
en laat ik maar stoppen met de opsomming maar als laatste te nemen, de
coronacrisis.
Allemaal zaken die, in mijn beleving, goed zijn verlopen dan wel goed zijn
begeleid.
Hoe is de verdere afwikkeling? Afgesproken is dat ik, samen met de
anderen, de reacties op de ledenvergadering evalueer en vervolgens de
bestuursvergadering op 3 november voorzit.
Tevens heb ik aangegeven incidenteel iets, op verzoek, voor het bestuur
te doen. Zo ga ik de komende tijd kijken of de verzekering van de
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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC Vlissingen
Tel. 0118-462930

b

PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Jeffry van Beek
Margrietenlaan 62
4382 TH Vlissingen
06-28096785
penningmeester@ttvwesterzicht.nl

s

voorzitter@ttvwesterzicht.nl

SECRETARIAAT
Albertus Jellema
Boulevard Bankert 852
4382 AC Vlissingen
Tel. 0118-750566 - 06-57423865
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
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl
Hans Wamelink
Wilgenstraat 144
4388 LK Oost-Souburg
06-29242466
hanswamelink@hotmail.com

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:

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

http://www.ttvwesterzicht.nl/

Tel. 0118-471168

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen

wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl

Tel. 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
Ed Sleijpen
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen) Tel. 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
Tel. 06 - 24214755
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accommodatie goedkoper kan. Uiteraard wil ik, mocht er zich een opvolger
melden, hem of haar inwerken en wegwijs maken.
Van totaal stoppen is geen sprake. De inkoop en administratie van de bar,
de schoonmaak (zolang m’n maatje Pia het blijft doen), de redactie van het
Schuivertje (zolang Arnold of iemand anders het blijft doen) en het klusteam
blijf ik gewoon doen.
Het bovenstaande zijn allemaal “doe” dingen die je gewoon kunt uitvoeren
zonder er diep bij na te moeten denken.
Tenslotte een oproep gehoor te geven aan de vraag te reageren op de stukken
van de ledenvergadering door het stemformulier ingevuld retour te zenden.

Groeten
Ger van Leeuwen
Nieuwjaarsreceptie 1999
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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.)
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Enkele weken geleden was het moment daar: de (voorlopig) laatste
donderdagtraining onder leiding van Julian. Uiteraard wil Julian de
trainingsperiode op een gezellige manier afsluiten.
De training bestond uit een roulerend systeem waarbij de jeugdspelers
elke 5/6 minuten een andere oefening of opdracht uitvoerden. Zo nam
iedereen deel aan een korte meerbalsessie, raapte iedereen eenmaal

Alle jeugdspelers
ontvingen een
persoonlijk
kaartje van Julian
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sterretje?
Autotaalglas Vlissingen helpt!
0118-441155 | au.nl/vlissingen
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de ballen in het meerbalvak en werd er een oefening gespeeld met een
andere speler.
Ondertussen druppelden enkele vrijwilligers van de vereniging binnen
om mee te eten en/of bij te kletsen.
Ná de training kwam de moeder van Milan en Julian binnen met de
zakken patat en enkele snacks. Voordat we begonnen met een lekker
maaltje heb ik de vrijwilligers bedankt welke vooral veel voor de jeugd
betekenen bij T.T.V. Westerzicht.
Als kleinigheidje heb ik een lijst gemaakt met foto’s, korte tekstjes en
tekeningetjes; voor de vrijwilligers/vereniging.
Van de jeugd en de vrijwilligers kreeg ik enkele mooie, lekkere en
handige dingen, waar ik ze bij deze nogmaals voor wil bedanken.
Uiteraard is het beste cadeau dat ik al deze mensen ken en met ze
mocht samenwerken in de afgelopen maanden/jaren.
Toen iedereen verzadigd was van de lekkere maaltijd, hebben we enkele
potjes gespeeld op een lange tafel; twee tafels staan in de lengte tegen
elkaar aan en het net bestaat uit vier telborden.
Op het einde hebben we nog even gezellig gekletst en trakteerde
Yvonne iedereen op een heerlijk ijsje! Om iets over acht was het tijd om
de zaal te sluiten en vertrok iedereen richting huis.
Bedankt voor de gezellige avond en de afgelopen periode iedereen!
Uiteraard is dit geen definitief afscheid en stap ik heus nog eens binnen
bij de club!
Julian Flamman
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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De Grote Club actie is weer begonnen. Ook dit jaar doen we weer mee
met de verkoop van loten van de Grote Club Actie. 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. De loten zijn ook dit
jaar € 3,00 per stuk.
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. Denk
hierbij ook aan je buren en/of familie. Veel succes!
Een andere actie waar wij als vereniging mee gaan doen is de
Rabobank Clubsupport. De Rabobank Clubsupport gaat … van start.
Graag vragen wij als vereniging aan ieder die een Rabobank rekening
heeft op onze vereniging te stemmen.
Vragen aan vrienden, buren, bekenden en familie of ze een Rabobank
rekening hebben en op onze vereniging willen stemmen zal enorm
helpen.
Hoe meer stemmen, des te meer geld halen we binnen.
Dit geld kunnen we goed gebruiken voor materiaal en het organiseren
van evenementen.
Jeffry van Beek
Penningmeester TTV Westerzicht
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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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Onlangs heb ik op eigen verzoek een bestuursvergadering bijgewoond
ter voorbereiding voor het secretariaat mits vanzelfsprekend
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering verkregen wordt.
De vergadering vond plaats in een goede sfeer, maar wat ik te horen
kreeg tijdens dit overleg stemde mij niet tot veel vreugde.
Wat gaat er zoal niet goed binnen de vereniging ?
a. Financiën. Mede door “corona” staan de inkomsten op een laag pitje.
b. Reclameborden en sponsors. Er zijn er nog steeds veel te weinig.
c. Het ledental is nog maar 57.
d. Het aantal competitiedeelnemers bij de volwassenen en jeugd gaat
achteruit.
e. Het aantal schoonmakers van de zaal is ook dalende.
f. Een aantal bestuursleden treedt uit het bestuur t.w. voorzitter en
secretaris. Dit zijn toch 2 belangrijke functies binnen het bestuur
waarvoor wederom aanvulling nodig is.
En zo zijn er mogelijk nog wel een aantal zaken ?
Bestuur, trainers en overige vrijwilligers doen hun uiterste best, maar
kunnen geen “ijzer met handen” breken vanzelfsprekend. Ook de
overige leden dienen eens na te denken of men op een of andere manier
een bijdrage kan leveren. Het hoeft niet veel tijd te kosten en iedereen is
welkom.
Gelukkig zijn er ook nog goede ontwikkelingen. De “dinsdagmiddag”
groep die al een flink aantal jaren goed bezet is en blijft en ook de
leden die op woensdagmiddag het Dynamic Tennis beoefenen doen dit
met een redelijk constante groep en wat belangrijk is met veel plezier.
Ondanks de punten a t/m f hiervóór heb ik toch besloten mij opnieuw
in te zetten voor de TTV Westerzicht in de functie van secretaris. Na
een inwerkperiode hoop ik met deze functie een klein steentje bij te
kunnen dragen aan een opgaande lijn van alle zaken die spelen binnen
onze vereniging.
Met sportieve groet,
Jaap Versteeg
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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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TAFELTENNISVERENIGING
WESTERZICHT

MELD JE
NU AAN
EN KOM
4 KEER

tot wel 4x per week vrij
spelen

GRATIS

8 t/m 80 jaar

Van Doornlaan 33a, 4386AH
West-Souburg

Mail naar
ttvwester@ttvwesterzicht.nl

www.ttvwesterzicht.nl |
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Oktober
10 oktober
11 oktober
20 oktober
20 oktober

Maurits van Luijk
Hendrik Jan Meijer
Lowy Simonse
Tom Pienbroek

November
3 november
6 november
6 november
10 november
11 november
16 november
19 november
20 november
24 november
25 november

Achmed El Fassi
Arnold Gorp
Guido Scharpentier
Thijs Berkx
Abheeru Daansen
Rinus Breen
Frans Daniels
Richard Trimpe
Jeffry van Beek
Jo van de Velde

December
11 december Martin Poortvliet
21 december Thies Wibbelink
Nieuwe Leden
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom! En wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging:
Thies Wibbelink

3 september

Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze
vereniging verlaten:
Job van der Heijde 30 november
Julian Flamman
31 augustus
Ad Verschuren
30 september
Veronique Verschuren 30 september

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
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 13.00 - 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.
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