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Beste leden
We hebben nu alweer anderhalf jaar te maken met de Corona en 
eindelijk gaat het oude leven weer op gang komen. Het wordt tijd, 
je snakt weer naar contact met andere mensen, weer activiteiten 
ontplooien.

In het vorige nummer van het Schuivertje gaf ik aan dat ik per 1 januari 
2022 mijn functie in het bestuur neerleg en dat de functie vacant was.
Gelukkig kwam er op de afgelopen ledenvergadering reactie, Ger van 
Leeuwen komt weer terug als voorzitter. Een zeer ervaren kracht, 
stimulerend en bindende factor. 

Daarnaast zijn Frans Daniels en Richard Trimpe ook officieel gekozen 
en toegetreden tot het bestuur en is ook Jeffry herkozen. Dank daarvoor 
en allemaal succes. Alle vertrouwen dat het goed loopt, er is een ervaren 
bestuur.

Een punt van zorg is en blijft het afnemende ledenaantal, we blijven op 
zoek naar manieren om dat te keren. Blijf meedenken hoe dat kan en 
geef het aan bij het bestuur.

Daarnaast doet Arnold van Gorp al jarenlang het wedstrijdsecretariaat 
en hij zou dat willen overdragen. 
Denk er eens over na en win eventueel informatie in bij hem. Het 
zou fijn zijn als er anderen zouden opstaan ervoor, zo houden we de 
vereniging levend.

Voor iedereen verder veel spelplezier en dat we de Coronaperikelen 
achter ons mogen laten.

Vriendelijke groet,
Hans Wamelink
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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC  Vlissingen
Tel. 0118-462930
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 22 september jl. is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden waarbij 
de leden gelukkig weer fysiek aanwezig mochten zijn.
Helaas was de opkomst bedroevend. Slechts 10 (exclusief bestuur) van 
de ongeveer 50 leden had de moeite genomen deze vergadering bij te 
wonen. 

Kort na de opening werd begonnen met de mededeling, dat het contract 
met zaalhuurder ZUMBA Multi Moves per 1 oktober a.s. beëindigd 
zou worden wegens geluidsoverlast. Een geluidsmeting door de 
milieuafdeling van de gemeente Vlissingen had uitgewezen dat het 
aantal decibellen boven de norm was. Van beide zijden kon men niet of 
was men niet bereid de financiën aan te spreken om aanpassingen uit te 
voeren. Einde verhaal. 

Gelukkig was er ook nog goed nieuws. Onze oud-voorzitter de heer 
Ger van Leeuwen heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld voor de 
functie van voorzitter nadat interim-voorzitter Hans Wamelink had 
aangekondigd deze functie per 1 januari a.s. te willen beëindigen. 
Doordat op deze vergadering de heren Frans Daniels en Richard Trimpe 
werden benoemd tot algemeen bestuurslid, is het bestuur nu weer 
compleet. Daarnaast werd onze penningmeester en ledenadministrateur 
Jeffry van Beek herbenoemd voor de komende 4 jaar.

Een  punt van aandacht blijft het ledental. Hier moet meer aandacht 
aan besteed worden. Het gaat de verkeerde kant op !! Wie heeft 
ideeën om hier een stijgende lijn in te krijgen ? Op de volgende 
bestuursvergadering zal dit weer op de agenda staan.

Verder is er nog de WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). 
De toepassing van deze wet is verplicht voor alle verenigingen (groot en 
klein) en stichtingen en is per 1 juli jl. ingegaan. Het gaat dan met name 
om de aansprakelijkheid van bestuursleden bij conflicten, meervoudig 
stemrecht etc.
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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.)



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 7

Aan de hand van modelstatuten heeft een kleine “commissie” uit  het 
bestuur een lijst met aanpassingen opgesteld. Deze aanpassingen vanuit 
de WBTR dienen verwerkt te worden door een notaris in de huidige 
statuten. U snapt wel dat dit ook niet gratis is. Kleine verenigingen met 
weinig financiën moeten dit toch maar weer verplicht opbrengen. Deze 
lijst is op de ledenvergadering door de leden unaniem goedgekeurd. 
Met vriendelijke groet,

Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht

Foto’s 
Yvonne van Eenennaam
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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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Wedstrijdsecretariaat Jeugd en 
jeugdtraining
Hier weer een schrijven van het wedstrijd secretariaat jeugd
De najaar competitie is weer van start gegaan, gelukkig mogen de jeugd 
competitie leden weer hun wedstrijden spelen
In de regio ZuidWest zijn de jeugdteams behoorlijk uitgedund door de 
corona perikelen 
Ons 1e jeugdteam speelde vorig jaar nog 4e klasse en omdat er zo weinig 
teams zich hebben opgegeven voor de competitie houdt het nu in dat ze 
dan nu 2e klasse spelen.
Er is dus nu meer naar de rating van de spelers gekeken om zo toch nog 
wat poules te kunnen maken.
De poule waarmee ze begonnen met 4 teams, terwijl normaal 5 of 6 
teams in een poule zitten.
Echter toen de competitie begon moest het team van Scaldina 
(Zierikzee) zich al terugtrekken en bleven er dus maar 3 teams over in 
de poule
Dit zou dan inhouden dat er nog minder wedstrijden gespeeld zouden 
moeten worden.
De JCL (Jeugd Competitie Leiding) heeft daarom besloten om dan i.p.v 
3x tegen elkaar te spelen dat er nu dan 4x tegen elkaar gespeeld gaat 
worden.
Natuurlijk niet ideaal maar zo spelen ze in ieder geval wat wedstrijden.
Wat minder leuk is dat het team van TCO ’78 2 spelers in het team heeft 
zitten een rating hebben die bijna het dubbele is van de spelers van ons 
team.
Men hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben dat dit dus bijna 
kansloze wedstrijden zijn.
Maar ja, als er dan zoveel minder teams in de ZuidWest regio spelen 
geeft dat wel aan dat er hard gewerkt moet worden om jeugd te 
motiveren om te gaan tafeltennissen en daarbij ook wedstrijden te willen 
spelen.
Met deze laatste opmerking is het een klein trapje naar het volgende wat 
ik wil melden.
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Er is dus nu bij onze vereniging ook een enorme terugloop van 
jeugdleden al moet ik melden dat er na de zomervakantie nu 2 nieuwe 
beginners bij zijn gekomen en een potentiele 3e beginner.
Maar ondanks dit is het voor de vereniging een slecht toekomst 
perspectief.
Mede daarom zou het fijn zijn dat meerdere clubleden zich wat inzetten 
om jeugd te motiveren om te gaan tafeltennissen.

Gelukkig kan ik ook melden dat in de maanden november/december er 
een aantal (6) clinics gegeven gaan worden 

aan basisschool de Wissel uit 
Vlissingen.
Dat zou vorig jaar al de 
bedoeling zijn geweest maar 
Corona strooide hier roet in. 
Maar het contact met Lars 
Moens van de Wissel is 
gebleven en hij zag het 
gelukkig nog zitten om er weer 
mee te starten.
Hopelijk houden we na deze 

clinics er een paar nieuwe 
jeugdleden aan over.

Voorlopig zullen de nieuwe beginners gelijktijdig mee trainen op de 
tijden dat de competities spelers trainen en dat is op de dinsdag en 
donderdag avonden van 19u tot 20u
Normaal zouden de beginners trainen op de maandag en donderdag 
middagen van 16u tot 17u maar omdat er nu nog te weinig (nieuwe) 
beginners zijn en ik er momenteel alleen voor sta als jeugdtrainer en dan 
4x per week in de zaal moet zijn om jeugd training te geven.
Dat is een beetje (te) veel van het goede want als fulltime werker in 
de nachtdienst in een verpleeghuis hou ik dan weinig privé leven over 
mede omdat ik zelf ook nog 2x per week train, wedstrijden speel en dan 
ook nog de thuiswedstrijden van de competitie spelende jeugd coach.
Dan komen binnenkort dan ook nog de clinics bij voor de basisschool.
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Het is allemaal wel leuk om te doen maar er is een grens hé
Dus mochten er leden zijn die het wel leuk vinden om ook wat jeugd te 
trainen en er tijd voor over hebben, dan zijn ze van harte welkom om te 
helpen hoor.

Clubkampioenschappen 2021
Normaal worden de clubkampioenschappen jeugd, senioren en 
recreanten in de maand januari gespeeld maar zoals iedereen weet kon 
dit niet vanwege de maatregelen omtrent Corona
Tijdens de ledenvergadering heb ik het al mede gedeeld dat in de maand 
oktober dit dan ingehaald gaat worden zodat we dit jaar toch nog 
clubkampioenen kunnen huldigen.
Op de volgende data gaat dit plaats vinden: 
* donderdag 21 oktober om 18.30u voor de jeugdleden
* zaterdag 23 oktober om 10u voor de senioren (competitie spelers)
* woensdag 27 oktober om 19.30u voor de recreatieve senioren

In de zaal hangen de inschrijfformulieren om er aan 
deel te nemen maar men kan ook een 

mail sturen naar ttvwester@
ttvwesterzicht.nl als 
je opgeven voor de 
clubkampioenschappen.
Wacht hier niet te lang 
mee want het is voor mij 

wel zo handig om te weten 
hoeveel deelnemers er mee gaan spelen per datum
Ik hoop weer op een groot deelnemers veld van spelers die zich aan 
elkaar willen wagen wie de beste tafeltennissers zijn van de vereniging 
zowel bij de jeugd, senioren en recreatieve spelers
Ook hoop ik dan ook dat ik het niet voor niks organiseer want dan is de 
lol voor mij er ook af om mijn 
(kostbare) tijd hierin te steken.

Ed Sleijpen, 
jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugd, 

algemeen bestuurslid en lid van de activiteiten commissie

mailto:ttvwester@ttvwesterzicht.nl
mailto:ttvwester@ttvwesterzicht.nl
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Beste leden
De Rabobank Clubsupport is weer begonnen.
Jullie kunnen weer stemmen op uw favoriete vereniging.
Als het goed is heb je berichtgeving gehad van de Rabobank over de 
Rabobank Clubsupport.

Hieronder de uitleg om te stemmen op uw favoriete vereniging:

1. Op de link klikken in de mail over de Rabobank Clubsupport
2. Klik op stem op jouw favoriete club
3. Klik op breng jouw stem uit
4. Code invullen (staat in de mail van de 

Rabobank)
5. 3 verenigingen zoeken waarop u wilt 

stemmen (TTV Westerzicht)
6. Klik vervolgens op stemmen
7. Tot slot klikken op stem bevestigen

Mocht het nog niet lukken, geneer u niet en 
neem contact op met de penningmeester..
Alvast heel erg bedankt voor uw stemmen.

Een andere actie waar wij als vereniging aan 
mee doen, is de Grote Club. Door middel 
van loten verkoop. 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!

Jeffry van Beek
penningmeester
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Van een lid
Zoals het bovenstaande weergeeft: van een lid. Daar moet gelijk 
achteraan, nog wel. Als jullie op de ledenvergadering waren of de 
notulen van de ledenvergadering hebben gelezen is het bekend dat ik me 
wederom kandidaat heb gesteld voor het voorzitterschap.
Het liefste had ik gehad dat er een jongere was opgestaan en dat die het 
op zich had genomen. Het is niet anders.
Een voorwaarde van mij was, zodra er een andere kandidaat zich 
aanmeldt of heeft aangemeld trek ik mijn kandidatuur in. 
Er was niemand zodat ik het ben geworden. Een tweede opmerking die 
ik bij mijn kandidatuur heb geplaatst is dat dit voor een periode van 
maximaal 4 jaar is. Gezien mijn leeftijd dan is het een must dat een 
ander het gaat doen. 
Verder is er besproken dat Richard Trimpe zal fungeren als mijn 
rechterhand en sparringpartner. Fijn om iemand erbij te hebben die met 
een frisse blik tegen de zaken aankijkt. 
Als laatste over het voorzitterschap; Hans Wamelink zal de komende 
(bestuurs)vergadering leiden. Waarna ik het zal overnemen.  
Het is fijn dat er weer een volledig bestuur zit. Er is veel werk te 
verzetten.
Allereerst hebben jullie in het vorige Schuivertje kunnen lezen 
dat er een wet in werking is getreden, de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. (WBTR) Hiervoor moeten de statuten worden 
gewijzigd. Dit moet dan ook nog via een notaris worden geregeld.
Ook is er het probleem van het teruglopende aantal leden. Iets wat al 
jaren een zorgenkindje is.
Wat dachten jullie van de hoeveelheid advertenties in het Schuivertje en 
van het aantal borden in de zaal. 
We gaan er met elkaar wat van maken. Hebben jullie ideeën, kom 
ermee.
Als er geen goede ideeën komen blijft het aanmodderen.
We gaan elkaar weer zien in de zaal tot gauw.

Met een sportieve groet
Ger van Leeuwen
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Terugkieke

FF terug kijken naar het pre-coronatijdperk bij de TTV.
Als ik bij de trap de kuipstoeltjes zie staan denk ik wel eens 
terug aan de feestavonden met meer dan 50 aanwezigen.
Zoals die avond met een varken aan het spit (heel de zaal rook 
erna).
\
De BBQ avonden met verloting.
Ook de ouderwetse spelletjes waren in trek.
Het bowlen in Middelburg tussen oud en nieuw was ook altijd 
een succes.

De jeugd deed ook graag mee met het zwemmen (incl. eten), 
wat een feest.
De speurtocht in de buurt met leuke vragen.
Ook het slapen in de zaal met eerst een film en hapjes.
Sommige bleven een hele nacht wakker om spelletjes te doen.
Na het ontbijt naar huis om verder ter slapen.
Misschien een leuk idee om deze activiteiten weer eens te 
organiseren.

We gaan beginnen met het bowlen tussen Kerst en Oud en 
Nieuw.

Volgend jaar ook een avond met de ouderwetse spelletjes.

Groetjes, 
Yvonne
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SERIEUZE ZAKEN
ZONDAG, 2 OCTOBER 2021 | THUIS
Ik zal me even voorstellen: 
Nick; zeeman van beroep. 
Na een kleine twee jaar was het tijd om mijn vrijblijvende gerommel
op de Woensdagavond te verplaatsen naar de Grote Wereld van de
Competitie. De “New kid in town”, de “Benjamin” voor het derde team!

Een jonkie erbij, met mijn zevenenveertig jarige leeftijd haal ik het
gemiddelde met ruim tien jaar naar beneden. Graag gegaan!
Wel met een flexibele speelschema omdat ik, in tegenstelling tot mijn
teamgenoten, nog wél af en toe moet werken.

VIND IK HET LEUK?
Nou, eigenlijk niet echt. Afgelopen vrijdag “mochten” wij in 
Middelburg spelen en dat was niet echt een genoegen. Met 10-0 
verloren, maar dat was niet echt het ongenoegen. Het was voor mij het 
gebrek aan plezier.

Sport is niet ons Werk waarde lezer, Sport is Ontspanning. Iets wat wij
op onze Woensdagavond altijd hebben maar niet vanzelfsprekend blijkt
te zijn. Middelburg was een Serieuze Zaak. Van hun kant.
U kent het misschien wel. U komt in een situatie waar u liever
niet wilt wezen. 

Middelburg was “goed”, dat konden we op honderd
meter afstand al zien. Maar Middelburg was ook “focused”, in de meest
negatieve zin van het woord. Het was een WEDSTRIJD!

Ik dacht dat we ondertussen die tijd wel achter ons hadden gelaten.
Middelburg versus Vlissingen, maar nee, historie bleek zich volledig
te herhalen. Middelburg was veel beter, zoals het altijd is geweest in
de geschiedenis. Middelburg is onze hoofdstad, een V.O.C. stad en
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wij? Wij zijn Vlissingen… Gewoon Vlissingen. Hehe, moest er erg om
lachen dat na het inspelen het “zweetbandje” omging… En na elke set
er even “geëvalueerd” moest worden… Doe even normaal, we staan aan
de bodem van de ranglijst met z’n allen, het zijn niet de Olympische
Spelen.

Het bleek dat we niet mochten praten tijdens de wedstrijd. “Not
done”. Daarna was er iets met een Badje Wissel. Mocht ook niet. De
stemming was gezet. Na een stand van “9-9”, oftewel “negen-negen” en
zoals we het op Woensdagavond graag uitbrullen “neuf-neuf” heb ik me
maar even ingehouden. Al klinkt het gewoon leuk. Mijn humor.
Met heel veel plezier weer naar onze eigen stad teruggereden, want
we gaan hun kas daar natuurlijk niet spekken met een biertje aan hun
bar. Die hebben we lekker bij één van de teamgenoten gedaan en dat
redde mijn avond. 

Dat was wél gezellig! Want daar doen we het voor.
We spelen omdat we het leuk vinden om te spelen.
Laten we tafeltennis, of zoals ik graag noem “ping-pong”, gewoon
leuk houden. Er zijn genoeg andere zaken gaande in de wereld om u
druk over te maken als u daar behoefte aan heeft.

Nick Berendsen
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The day after corona…………
Na de Coronaperiode weer een competitie, hé, hé, eindelijk!
Al enige tijd waren we aan het trainen in de zaal onder het genot van de 
nodige maatregelen, waaronder o.a. de registratie. En daar kwam dan 
eindelijk net na de zomer het groene licht dat er weer competitie kon 
worden gespeeld. Altijd leuk, spannend en enerverend. Hoe zou het nu 
weer gaan en wie zouden er in welk team nog over zijn na de Corona 
periode. Want dat heeft er bij een aantal verenigingen wel in gehakt. Zo 
moeten sommige teams zich volledig uit de competitie laten schrijven. 
Jammer hoor, want dan blijft er zo weinig over. 

Maar goed we konden weer van start, en waar je dan in de loop van het 
afgelopen jaar niet aan denkt, is of je batje nog wel goed is. Dat heeft het 
afgelopen jaar lekker ingepakt in mijn tas gezeten. Nou dat blijkt al snel 
na de eerste competitiewedstrijd tegen STV in Sas van Gent. Rubbers 
die niks meer doen, zo glad als een aal. Het kan ook bijna niet anders, 
6 jaar oud waren ze, dus het werd wel hoog tijd voor iets anders, in iedr 
geval iets nieuws!

Na de nodige adviezen van deze en gene snel nieuwe rubbers 
besteld en na anderhalve week wachten, ondertussen de tweede 
competitiewedstrijd nog slechter gespeeld, kwamen de nieuwe 
rubbertjes dan eindelijk binnen. Dus snel met plankje en rubbers naar 
Ed die ze met magische krachten vastplakt zodat voor de eerstvolgende 
wedstrijd gelijk gebruikt kan worden.

We hebben goede moed opdat het komende wedstrijd tegen Den Dijk 
een stuk beter kan gaan……., of ligt het dan toch aan wat anders………..

Maurits van Luijk
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Oktober
10 oktober Maurits van Luijk
11 oktober Hendrik Jan Meijer
20 oktober Lowy Simonse
20 oktober Tom van Pienbroek
26 oktober Gijs de Reus

Novermber
  3 november Achmed El Fassi
  6 november Arnold van Gorp
  6 november Guido Scharpentier
10 november Thijs Berkx
16 november Rinus van Breen
19 november Frans Daniels
20 november Richard Trimpe
24 november Jeffry van Beek
27 november Wesley Peters

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:
Jamal Mohammed 1 juli
Rico de Waardt 15 september
Daniël Atena 28 september

Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze 
vereniging verlaten:
Joury Simonse 30 september

Jubileum
Frits de Rijke, 35 jaar lid
 1 oktober 2021
Ferdinand Vangheluwe, 12,5 jaar lid
 1 november 2021 

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
 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
 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 19.00 - 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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