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Beste leden
Op het moment van schrijven voor het clubblad, zijn er behoorlijk wat 
versoepelingen in zicht.
Wat een verschil met ruim een jaar geleden, toen er heel wat 
maatregelen van kracht werden.

Een van die maatregelen was dat we beperkt hebben kunnen spelen.
Gelukkig kan dat nu wel weer (met nog wat minieme maatregelen in 
de zaal). Het meest belangrijk is echter het gezond blijven en door te 
tafeltennissen gaat dat alleen maar beter.

In de afgelopen bestuursvergadering hebben we dan ook besloten om 
in de zomerperiode de zaal ook open te stellen. Nadere berichtgeving 
daarover komt nog.

Nu nadert voor velen de zomerperiode, wellicht gaan jullie op vakantie 
of vinden een andere manier om de tijd door te brengen. Waar je ook 
bent en wat je ook doet, als je weet te genieten is het goed toch?

Toch heb ik nog een mededeling te doen aan jullie. Per 1 januari 2022 
leg ik mijn bestuursfunctie neer (dus ook het interim voorzitterschap). 
Dit houdt in dat er weer een bestuursfunctie vrijkomt. Denk er eens 
over na, het is echt leuk werk. We helpen elkaar waar nodig en wat we 
gemeen hebben is de betrokkenheid voor de club.

Ik wens jullie een fijne zomerperiode toe, geniet waar mogelijk!

Vriendelijke 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
Op de bestuursvergadering van 18 juni jl. werd door één van de 
bestuursleden de vraag gesteld naar de stand van zaken m.b.t. 
de financiën naar aanleiding van het ledental dat nog steeds een 
neerwaartse spiraal vertoont.
Door de afgelopen periode met Covid-19 zijn o.a.  inkomsten van 
contributie, zaalhuur en bar drastisch teruggelopen. Uitgaven zoals 
verzekeringen, aflossingen en voorschotten energie gingen wel gewoon 
door. Gelukkig stak de Overheid nog een klein beetje de helpende hand 
toe met bijdragen uit de TASO- regeling. Daarom vraag ik u met ons 
mee te denken hoe de inkomsten weer wat opgekrikt kunnen worden. 
Heeft u een idee, laat het ons even weten.

Verder is er de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Deze nieuwe wet gaat per 1 juli a.s. in en is bedoeld om onderdelen 
van statuten van grote en kleine verenigingen en stichtingen beter 
vast te leggen. Het betreft o.a. het meervoudig stemrecht, tegenstrijdig 
belang, toezicht, persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van 
bestuursleden etc. Middels het eventueel gebruik van een stappenplan 
en modelstatuten kan een en ander aangepast worden. Hierbij dient 
tevens een bestuursaansprakelijkheidsverzekering te worden afgesloten. 
Ook dit brengt weer extra kosten met zich mee.

Trouwens ik lees zojuist in de PZC, dat er in coronatijd in Goes 
een tafeltennisvereniging is opgericht. Een groeiende en bloeiende 
vereniging die onlangs door de NTTB is uitgeroepen tot vereniging van 
het jaar. Iets om een beetje jaloers op te worden, toch ?? 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
WOENSDAG 22 SEPTEMBER A.S. 19.30 UUR IN DE ZAAL. 

Met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Secretaris TTV Westerzicht
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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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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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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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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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Van een lid
Het is alweer een paar weken geleden dat we weer konden tafeltennissen.
Toch was het eigenlijk niet wennen om weer (letterlijk) “oude” bekenden te 
zien. Als je de zaal binnenkomt is het er altijd, ondanks de warmte, heerlijk 
koel.
Ten tijde van het schrijven van dit stukje mocht de bar nog maar tot 10.00 uur 
open. Heel prettig om, onder het genot van een glaasje, een praatje met elkaar 
te maken. Ook daarvoor is het goed toeven bij TTV Westerzicht.
Ik moet wel zeggen dat de opkomst (nog) niet erg groot was. Dat zou ook te 
maken kunnen hebben met het warme weer, de voetbal of iets anders.

Hebben jullie het ook gelezen, in de PZC van dinsdag 22 juni, dat er in Goes 
weer een tafeltennisvereniging is gekomen.
Een jaar geleden zijn ze, net voor corona, begonnen met twee inloopavonden. 
Daar kwamen veertig, ja jullie lezen het goed, veertig belangstellenden op af. 
Voor de oprichters een bevestiging dat er voldoende potentie is.
Als je dit leest en de foto’s erbij ziet word je zomaar ineens jaloers.
Ten slotte stond er bij een foto een inzet met daarop een opmerkelijke tekst:
Goes was jarenlang de grootste stad in Zeeland zonder een eigen 
tafeltennisvereniging.
Daar is met de komst van Tafeltennisvereniging Goes een einde aan gekomen.
De twee grootste steden Middelburg (TTCM) en Vlissingen (Westerzicht) 
hebben al jaren een club binnen de stadsgrenzen. 
Hetzelfde geldt voor drie andere steden in de Zeeuwse top 6: Terneuzen 
(Effect’71), Zierikzee (Scaldina) en Hulst (Reynaert).
En nu komt het opmerkelijke in het stukje: Met de entree van Tafeltennis Goes 
is Oost-Souburg, als nummer zeven op de lijst, nu de grootste plaats zonder 
tafeltennisclub.

Ik denk dat ik daar maar een ingezonden brief naar de PZC schrijf dat wij, 
Tafeltennisvereniging Westerzicht, nagenoeg tegen Oost-Souburg aanzitten en 
best behoorlijk wat leden uit Oost-Souburg hebben.
Hierdoor wordt de naam TTV Westerzicht ook weer een keer in de krant 
genoemd, in dit geval in de PZC. 

Met een sportieve groet,
Ger van Leeuwen
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Wie vindt het nog 
leuk??
Al weer enige tijd 
zijn wij, een man 
of 4 op maandag 
en vrijdagavond 
aan het tennissen, 
WANT HET MAG 
WEER. De Coronabeperkingen zijn een heel eind 
teruggedrongen.! Gelukkig maar, want je zou het 
tafeltennissen verleren………..

Wel jammer dat er nog maar weinig animo is, ei-
genlijk missen we jullie wel! Dus ik zou zeggen: 
kom weer lekker tennissen, het is goed voor je lijf 

en je bent er even tussenuit. Een 
medespeler vindt je altijd. Ie-
dere maadag en vrijdagavond 
vanaf 19.00u. ben je welkom! 

Bij deze wil ik je uitdagen om 
een partijtje te spelen……                                                                                                        

Maurits
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Juli
  2 juli Ton Nuiten
  9 juli Hans van der Haven
24 juli Paul Kuyt
29 juli Rony Riteco-Liao

Augustus
  3 augustus Albertus Jellema
  4 augustus Pia Simonse
23 augustus Leidy Kroezen
23 augustus César Maldonado 
Urbina
25 augustus Wim Bommoljé
31 augustus Manuel Murre

September
  5 september Yvonne van 
  Eeenennaam
14 september Gerard Duvekot

Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze 
vereniging verlaten:
Abheeru Daansen 31 mei 2021
Peter Meliefste 31 mei 2021

Jubileum
Wilfred Riteco, 12,5 jaar lid 1 mei
Rony Riteco-Liao, 12,5 jaar lid 1 mei

Voor vragen over het lidmaatschap 
of opzegging graag mailen naar 
penningmeester@ttvwesterzicht.nl

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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