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Beste leden
Wie had een jaar gelden kunnen denken dat we nog steeds met Corona 
te maken hebben?
Er is/wordt al genoeg over gepraat en geschreven, dus beperk ik me 
tot onze vereniging. Om te beginnen hoop ik dat het jullie allemaal 
goed gaat en deze periode weten door te komen. Ieder doet dat op zijn 
of haar manier. Moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik zo onderhand het 
stukje wandelen of fietsen redelijk beu aan het raken ben. Zal daar niet 
de enige in zijn in zijn, vrees ik.

Op het moment van schrijven van dit stukje is onze zaal nog dicht en 
kunnen zowel wij als onze huurders er helaas geen gebruik van maken. 
We leven zo onderhand van persconferentie naar persconferentie toe, 
in de hoop op beter nieuws (en ook vooral wanneer we weer kunnen 
tafeltennissen). Toch blijf ik hoop houden, betere tijden gaan komen.
Ondertussen gaat bestuurlijk alles gewoon door, we hebben geregeld 
onderling contact en vergaderen coronaproof. 

Op de laatste bestuursvergadering hebben we (zoals reeds vermeld in 
het vorige nummer) binnen het bestuur afscheid genomen van Ger, 
Albertus en Leidy. Inmiddels hebben we in het nieuwe jaar alweer een 
nieuwe bestuursvergadering gehad en daarbij twee nieuwe leden mogen 
verwelkomen, te weten Frans Daniels en Richard Trimpe. 
Welkom beiden en veel succes! 

Eind maart is er weer een persconferentie, hopelijk kunnen we in april 
weer gaan spelen in de zaal.

Voorlopig blijft het afwachten, en ieders geduld wordt op de proef 
gesteld. Ik wil jullie daarvoor danken, ook voor de loyaliteit aan de 
club. 

Met sportieve groet,
Hans Wamelink
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VOORZITTER

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

SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burgemeester Stemerdinglaan 119
4388 JX Oost- Souburg
Telefoon (0118) 471831 
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl  
Tel. 0118-471168

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Frans G.M. Daniels
Branderijstraat 14
4381 HK Vlissingen
0118-410684
fdaniels@zeelandnet.nl

Ed Sleijpen 
Zuiderzeestraat 15 
4388 GN Oost-Souburg 
Tel. 0118-478419 - 06-46285863
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl

Richard Trimpe
Van Doornlaan 37
4386 AJ Vlissingen
06-83220747 
richardtrimpe@hotmail.com

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

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a 
4386 AH  West-Souburg (gem.Vlissingen)
Tel. 06 - 24214755

Website van de vereniging:
http://www.ttvwesterzicht.nl/

Schriftelijk opzeggen 
bij de ledenadministratie 

met een opzegtermijn van 3 maanden.

mailto:voorzitter@ttvwesterzicht.nl
mailto:schuivertje@zeelandnet.nl
mailto:wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
mailto:wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
mailto:ejmsleijpen%40zeelandnet.nl?subject=
mailto:hanswamelink%40hotmail.com?subject=
http://www.ttvwesterzicht.nl
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Van het secretariaat
Het is al weer ongeveer 6 maanden geleden, dat ik door middel van een 
digitale stemming tot secretaris werd benoemd in het bestuur van de 
TTV Westerzicht. Ik heb enkele weken nodig gehad om mij het werk 
weer eigen te maken en ook mijn werkwijze daar op aan te passen. 

Het werk van het secretariaat was voor mij niet geheel nieuw omdat ik 
in het verleden ook al eens deze functie diverse jaren heb uitgevoerd. 
De eerste 2 bestuursvergaderingen hebben al weer plaatsgevonden in 
een goede sfeer en met iedereen op gepaste afstand. Helaas kondigde 
bestuurslid Leidy Kroezen aan het bestuur tussentijds te willen 
verlaten. 
Op deze vergadering van 7 december jl. werd ook afscheid genomen 
van Albertus Jellema (mijn voorganger) en Ger van Leeuwen, 
oud-voorzitter. 

De vergadering van 15 februari jl. werd ook bijgewoond door onze 
leden Frans Daniëls en Richard Trimpe. Zij hebben de toezegging 
gedaan toe te willen treden tot het bestuur. De hiervóór genoemde 
leden zullen op de komende Algemene Ledenvergadering  (datum nog 
niet bekend) worden voorgedragen door het bestuur. Het bestuur is dan 
bijna compleet. Echter er ontbreekt nog één belangrijk bestuurslid en 
dat is die van “voorzitter” en dat zal lastig worden om weer zo’n goede 
te vinden na het vertrek van Ger van Leeuwen. 
Kent u iemand die “geknipt” is voor deze functie of ambieert u deze 
functie zelf, laat het dan even weten aan één van onze bestuursleden.
Verder hoop ik van harte, dat de zaal- die nu al enkele maanden 
gesloten is i.v.m. de door de Overheid vastgelegde coronamaatregelen- 
weer op redelijke termijn geopend kan worden voor het spelen van een 
potje tafeltennis of dynamic-tennis. U wordt op de hoogte gehouden.

Met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Secretaris
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OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto

Vrachtauto
Aanhangwagen

BusOok alle
chauffeursdiploma’s

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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OPROEP
Binnen het bestuur is na het aftreden van Ger 

de functie van 
voorzitter nog vacant.
Momenteel worden de taken 

waargenomen, maar liefst willen we weer een 
vaste voorzitter.

Wie zou dat op zich willen nemen? 
Natuurlijk word je begeleid en is er een goede 

samenwerking binnen het bestuur.

Interesse?

Vraag gerust om nadere informatie, wij geven 
die als bestuur graag. 

Wie weet tot gauw?

Met sportieve groet
Hans Wamelink
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sterretje?
Autotaalglas Vlissingen helpt!
0118-441155  |  au.nl/vlissingen
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Hallo allemaal
Persconferentie na persconferentie nog steeds helaas geen uitzicht op het 
openen van de zaal om weer gezamenlijk een balletje te slaan.
Niet alleen het trainen ligt volledig stil maar ook voor de competitie is er 
nog geen zicht op wanneer dit weer van start zal gaan.
Jammer hoor want het trainen kan sowieso heel veilig in onze zaal met 
de nodige maatregelen, die we voorheen ook hanteerden.
Achter de schermen wordt er door het bestuur wel gewerkt om zodra 
het weer mogelijk is zo snel mogelijk weer te kunnen starten met de 
activiteiten in de zaal.

Ook hoop ik nog steeds in de maand mei of juni de 
clubkampioenschappen te kunnen organiseren maar zolang er vanuit het 
ministerie nog geen duidelijkheid is wacht ik hier nog maar mee om een 
datum te prikken wanneer we het dan kunnen spelen want heb ik een 
datum vastgesteld en kan het dan weer niet door gaan dan is het weer 
werk voor niks tenslotte.

Gezien de aantallen van de jeugd die er dan aan mee zouden kunnen 
doen en het aantal senioren die er meestal aan meedoen wil ik het wel 
tegelijk laten spelen.
De senioren recreanten blijft wel apart op een woensdagavond, dus niet 
tegelijk met de jeugd/senioren.

Ik sluit af met de hoop dat als dit schuivertje uitkomt dat er al wat meer 
bekend is en dat we elkaar weer snel in de zaal kunnen ontmoeten 
om lekker te kunnen trainen om de corona kilo’s die er inmiddels 
waarschijnlijk bij de meeste van jullie erbij zijn gekomen eraf te kunnen 
trainen.

Tot gauw weer in de zaal
Ed Sleijpen

jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie en 
algemeen bestuurslid
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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OPROEP
De functie van 

wedstrijdsecretaris 
senioren 

komt vrij, want Arnold van Gorp wil er mee 

stoppen. Momenteel word het nog voortgezet 
door Arnold.

Wie zou dit op zich willen nemen? 
Natuurlijk word je begeleid en is er een goede 

samenwerking met het bestuur.

Interesse?

Vraag gerust om nadere informatie, 
wij geven die graag. 
Wie weet tot gauw?

Arnold van Gorp
wedstrijdsecretaris senioren
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park Veldzigt 75 in Middelburg, óók zonder afspraak.
Bel 0118 - 616 355 of e-mail naar middelburg@veldsink.nl

Team Driekleur Middelburg

Veldsink advies in de buurt, 
daar heb je wat aan.
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Van de penningmeester
Door de Corona heb ik minder gewerkt, gelukkig heb ik andere 
manieren gevonden om mijn vrije tijd te besteden.  Stukjes wandelen op 
plaatsen waar je normaal niet zo snel naar toe gaat. 
Zo kom je erachter dat Walcheren hele mooi natuurgebieden heeft 
om doorheen te lopen. Of gewoon lekker de auto te pakken en rondje 
langs dorpen rijden. Ook het contact met de straat waarin ik woon is 
versterkt. 
Altijd fijn om met iemand een praatje te maken of ergens om vragen als 
je iets nodig hebt.

Vanuit het bestuur houden we nauwlettend de corona 
maatregelen in de gaten. Daarnaast houden we 

nauwlettend de berichtgeving van de NTTB 
in de gaten. 

Onder andere op het gebied van 
overheidsmaatregelen, eventueel 

subsidies en andere zaken die 
voor de leden van belang 

kunnen zijn. Mochten 
we weer mogen gaan 
tafeltennissen, dan zal 
er ook weer een nieuwe 
tafeltennistafel worden 
aangeschaft. 
We blijven investeren 
in de vereniging om zo 

het plezier in tafeltennis 
en ontmoetingen op onze 
vereniging hoog te houden.

Jeffry van Beek
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Van een lid
Het zou raar zijn dat ik jullie, eerst als voorzitter/redacteur en nu als 
redacteur, oproep iets te schrijven voor het Schuivertje en het zelf laat 
afweten.
Vandaar dat dit stukje nu in dit Schuivertje staat.

Al maanden zitten we “gevangen” in de lockdown. Toch heeft het ook zo zijn 
voordelen. 
Van vele hoor ik dat ze zaken aan het opruimen zijn geweest. Getuige de 
drukte bij de milieustraten. 
Vele hebben nog groenere vingers gekregen dan ze al hadden. Anderen 
hebben een hoeveelheid boeken gelezen. 

Al met al hebben de meeste mensen hun tijd nuttig besteed.
Als we de specialisten mogen geloven is het einde in zicht.

Als dit Schuivertje uitkomt hebben we inmiddels gestemd. Eenieder op een 
partij waar hij of zij het meeste geloof in hebben of dat ze dit de minst slechte 
partij vinden. Kijken wat ze er de komende vier jaar van gaan “bakken”.   

Als ik dit schrijf is het buiten druilerig en regent het 
bijna continu. Geen weer om te gaan wandelen of 
fietsen. Elke dag wordt er wel reclame gemaakt 
voor bewegen. 
De verwachting is dat we binnen niet al te lange 

tijd ons weer uit kunnen leven in de zaal. Het 
elkaar uitdagen voor een partij kan dan 
beginnen. Kijken wie de beste conditie 

heeft overgehouden.

Graag snel tot ziens.

Groeten
Ger van Leeuwen
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MELD JE
NU AAN
EN KOM
4 KEER

TAFELTENNISVERENIGING

WESTERZICHT

 

tot  wel  4x per week vri j

spelen

 

 

8 t/m 80 jaar

 

 

Van Doornlaan 33a,  4386AH

West-Souburg

 

 

Mail  naar

ttvwester@ttvwesterzicht.nl  

GRATIS

www.ttvwesterzicht.nl  |  



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 16

April
  7 april Rado Chrystowski
15 april Marco Sturm
16 april Ger van Leeuwen
21 april Milan Flamman
23 april Karel Deutekom

Mei
  6 mei Corrie Geelhoed
  6 mei Jaap Versteeg
12 mei Han Houmes
14 mei Ferdinand Vangheluwe
31 mei Bert Kraak

Juni
  5 juni Peter Meliefste
20 juni Bas Dijkstra
22 juni Ed Sleijpen
22 juni Tayra Kilinc

Opzeggingen
Helaas gaan één van onze leden 
onze vereniging verlaten:
Corrie Geelhoed 31 januari

Jubileum
Pia Simonse, 30 jaar lid 1 april

Wij wensen iedereen Wij wensen iedereen 
een prettige en een prettige en 

fijne verjaardag toe!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 Chr. Gymnastiekvereniging DIOS
 10.15 - 11.15 uur ZUMBA Multi Moves
 13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
 19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
 20.30 - 21.30 uur Dansen heer Lampert
Woensdag 13.00 - 17.00 uur DynamicTennis
 18.30 - 19.15 uur ZUMBA Multi Moves
 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 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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T.T.V. WESTERZICHT
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