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Van de Voorzitter
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Als bestuur zijn we alweer een poosje geleden bij elkaar geweest. Eén
van de eerst dingen die we hebben besproken is de gang van zaken bij
de Voice en Ajax.
Wat we belangrijk vinden is dat eenieder het naar zijn zin heeft bij ons.
Daarbij gaat het om allerlei vormen van vervelend gedrag. Daarmee
bedoel ik gedrag dat een ander ongewenst vindt. Dat zijn niet alleen
seksuele zaken maar ook pesten of iets anders wat men niet prettig
vindt.
Omdat we de vertrouwenspersoon nog eens extra onder de aandacht
wilde brengen, buiten het Schuivertje en onze website wilden we de
gegevens op de mededelingenborden aanbrengen.
Bij controle bleek dat de door ons gepubliceerde Inge Schultze niet
meer de vertrouwenscontactpersoon is. Dit is nu Liesbeth van der Meer
geworden.
Verderop in het Schuivertje vinden jullie de volledige informatie.
Over discriminatie gesproken. Een poosje geleden werd ik door een lid
aangesproken waarin hij aangaf dat hij zich gediscrimineerd voelde.
Wat bleek. We hebben kaarten laten maken ter promotie van
Tafeltennisvereniging Westerzicht. Op die kaart staan allerlei gegevens,
o.a. 8 t/m 80 jaar. Daar ging het hem over.
Zou hij niet meer welkom zijn als hij een respectabele leeftijd zou
bereiken?
Gelukkig heb ik hem kunnen overtuigen. Zolang hij geregeld zijn
uitgaven aan de bar blijft doen blijf hij altijd van harte welkom, ook als
hij niet meer zou (kunnen) spelen.
Over promotiekaarten gesproken. In mijn vorige stukje “Van de
Voorzitter” heb ik het over Sven gehad die deze kaarten in een
bepaalde wijk in Vlissingen had bezorgd.
In het bestuur is afgesproken dat daar meer aan gedaan gaat worden.
Toch kunnen jullie daar nu ook al iets mee doen. Een mooi voorbeeld
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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC Vlissingen
Telefoon 0118-462930

b

voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Jeffry van Beek
Margrietenlaan 62
4382 TH Vlissingen
Telefoon 06-28096785
penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burgemeester Stemerdinglaan 119
4388 JX Oost- Souburg
Telefoon 0118-471831
secretariaat@ttvwesterzicht.nl
WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Maurits van Luijk
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

Telefoon 06-18834030

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen

wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl

Telefoon 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Telefoon 0118-463892
Ed Sleijpen
Telefoon 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.nl

e
s
t
u
u

ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Frans G.M. Daniels
Branderijstraat 14
4381 HK Vlissingen
Telefoon 0118-410684
fdaniels@zeelandnet.nl
Ed Sleijpen
Zuiderzeestraat 15
4388 GN Oost-Souburg
Telefoon 0118-478419 - 06-46285863
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl
Richard Trimpe
Van Doornlaan 37
4386 AJ Vlissingen
Telefoon 06-83220747
richardtrimpe@hotmail.com

r

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/
T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen)
Telefoon 06-24214755
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daarvan is toen ik een poosje geleden bij de podotherapeut moest zijn
voor steunzolen zag ik daar een schap staan met allerlei folders.
Op de vraag of we daar als TTV Westerzicht een aantal kaarten mocht
achterlaten werd positief gereageerd. Recent bij de fysiotherapeut
dezelfde vraag gesteld. En ja hoor, ook daar mochten we, zelfs op twee
locaties, de kaarten achterlaten.
Dan nog even een vraag. Regelmatig worden er kranen van de
radiatoren dicht of bijna dicht gedraaid. We kunnen het ons best
voorstellen dat iemand het te warm vindt in de zaal als je daar staat te
spelen.
Maar het volledig dichtdraaien van de thermostaatkraan in de
herenkleedkamer slaat nergens op. Mocht je nu ergens iets van vinden
ga dan niet zelf aan de slag maar overleg met iemand van het bestuur,
trainers of medespelers.
Ter informatie: de ingestelde temperatuur in de zaal is, tijdens de
opening van de zaal, 17 graden. Dit is een temperatuur die wordt
geadviseerd voor sportzalen met name ook voor tafeltennis.
De temperatuur in de barruimte is iets hoger omdat dit gewoon wat
aangenamer is.
Dan is momenteel de competitie bezig. Fijn dat de meeste
thuiswedstrijden zo zijn ingedeeld dat we met de volledige bezetting
spelen. D.w.z. met drie teams. Zoveel mensen in de zaal geeft een
geweldige sfeer.
Prettig is ook dat we voor een paar spelers dispensatie hebben gekregen
zodat ze bij de senioren kunnen meedoen.
Geweldig daarbij is, zonder elders druk te leggen, dat dit goed is terug
te zien in de resultaten.
Tot slot wens ik jullie veel speelplezier en hoop op veel promotie
voor TTV Westerzicht zodat we weer de nodige nieuwe leden mogen
verwelkomen.
Groeten,
Ger van Leeuwen
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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

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 Liesbeth van der Meer van de Nederlandse
Tafeltennis Bond (NTTB). Zij is te bereiken via 06 3612 1487.
Of mail naar: www.vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl
(eventueel anoniem) contact op te nemen met Vertrouwenspunt Sport van
NOC*NSF.
Telefoon: 0900 – 202 55 90 of WhatsApp: 06 – 53 646 928 of per
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
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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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sterretje?
Autotaalglas Vlissingen helpt!
0118-441155 | au.nl/vlissingen
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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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wedstrijdsecretaris senioren
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Eind oktober vorig jaar besloot ik ja te zeggen tegen de vraag om
wedstrijdsecretaris te worden. Het was niet veel werk en zeker niet
moeilijk. Nou ja, dus dan maar “ja” gezegd. En inderdaad na een
relatief korte inwerkperiode over de mail, het wel of niet verschuiven of
aanvragen van wedstrijden in het kader van de competitie of de NTTB
om dispensatie vragen voor een jongere speler, uiteindelijk aan de slag
gegaan en al snel kwamen al deze onderwerpen ook daadwerkelijk
voorbij. In “no time” had ik via de mail allerlei contacten erbij en was
er soms intensief mail of telefoonverkeer.
Wat te denken bijvoorbeeld van een vereniging die vrijdagmiddag belde
met de vraag om de wedstrijd van diezelfde avond te verzetten i.v.m.
corona. Dat lijkt allemaal makkelijk maar de werkelijkheid ligt iets
gecompliceerder.
Als wedstrijdsecretaris ben je eigenlijk de spin in het web, het
contact naar de eigen teams en de andere verenigingen. Dus de ene
wedstrijdsecretaris van team 2 van de andere vereniging belt met mij
(als wedstrijdsecretaris) om bijvoorbeeld de wedstrijd van team 3 te
verzetten.
Dat betekent dat ik snel moet zien uit te vogelen wie er van team 3 zou
moeten spelen, of ze akkoord kunnen gaan met het niet doorgaan van
de wedstrijd en of de alternatieve datum die vaak nog gezocht moet
worden, voor het team een goede datum is.
Kortom nogal wat ge-bel en ge-mail alvorens we tot overeenstemming
komen en dan moet als slagroom op de taart ook nog toestemming
gevraagd worden aan de coördinator van de NTTB dat beide
verenigingen akkoord gaan met het uitstellen of verzetten van een
wedstrijd. En pas als die akkoord heeft gegeven, kan dat akkoord weer
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En zo ben je toch even
bezig………
Na de thuiswedstrijd worden
dan de uitslagen van de
gespeelde wedstrijden
ingevoerd in het zogenaamde
NAS. Op zich ook al een
hele klus, want niet iedereen
vult de wedstrijdbriefjes in
blokletters in. Als voorbeeld
hier een printje rechts waar je
2 uitslagen ziet, waar je wel
wat verschillende smaken van
kan maken.
Als deze briefjes (en de witte
briefjes worden opgestuurd
naar de NTTB) bij de bond
terecht komen, krijg je als
vereniging bijna altijd een
boete!. Jammer, want dat is
echt niet nodig.
Daarom wil ik bij deze een verzoek doen aan alle wedstrijdspelers om
de wedstrijdbriefjes duidelijk in te vullen, zodat er geen verschil van
mening hoeft te bestaan over de uitslag en we op deze manier ook geen
boetes oplopen.
Bij voorbaat hartelijk dank!!!

Maurits van Luijk
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De verbouwing
Van 28 juni tot 9 juli 2013 werd
het dak van het clubgebouw
vernieuwd.
Er was asbest ontdekt dus werd
het dak helemaal gesloopt en
vernieuwd.
Mannen in witte pakken
voerden de asbesthoudende
materialen af.
Er stonden zelfs een aparte wc en douchegelegenheid.
Op 2 december 2013 werd het clubgebouw gesloten voor de grote
verbouwing.
Dit zou een paar maanden gaan duren.
Muren werden gesloopt en de bar werd een stuk groter.
Wel moest je nu meer lopen als je contact wilde hebben.
De zaal werd als opslagruimte gebruikt.
Veel mannen waren
dagen bezig om het
weer netjes te krijgen.
De dames gaven ook
diverse tips hoe e.e.a.
moest gebeuren.
Na maanden hard
werken kwam er zicht
in de verbouwing.
De zaal was een
stofnest dus er werd
goed schoongemaakt.
Het resultaat van de verbouwing mocht er wezen.
In mei 2014 was de opening en dit werd groots gevierd.
Burgemeester Demmers zorgde voor de opening.
Ger had zijn toespraak goed voorbereid.
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Ook mensen v.d. stichting ALS kwamen langs op de fiets.
Het weer werkte ook mee want het was een zonnige dag.
De ballonnen en de aanwezigen zorgen voor een feestelijke stemming.
De burgemeester kon ook goed tafeltennissen wat ze liet zien in een
partijtje tegen Ger.
De buitenkant werd in 2015 opgeknapt.
In 2018 was het Oranje Fonds dag en werden de tl buizen vernieuwd.
Via een steiger werden de werkzaamheden verricht wat een stuk sneller
ging dan op een ladder.
De 72 tl buizen werden gedeeltelijk betaald door het Oranje fonds.
Na de middag en na een drankje en een broodje geserveerd door de
dames ging iedereen met een goed gevoel naar huis.
Op de mannen van het klusteam die dit hebben geklaard moeten we
zuinig zijn.
Groetjes,
Yvonne
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Hier weer een stukje van mij, al is er weinig te melden deze keer.
De competitie is weer bezig en dat betreft voor onze vereniging alleen
maar voor de senioren want bij de jeugd hebben we geen voltallig team
kunnen samenstellen.
Wat wel leuk is om te melden dat er 3 jeugdleden nu bij de senioren
spelen in de competitie.
Manuel Murre speelt in team 2 en speelt 5e klasse.
Manuel doet het tot nu toe bij dit schrijven goed in deze klasse, heeft
ook al 1x ingevallen bij het 1e team en won hier ook alle wedstrijden, dit
was dus in de 4e klasse. Heeft tot nu toe nog maar 1 wedstrijd verloren
Sven van Nugteren en Thies Wibbelink spelen nu ook bij de senioren en
spelen in team 3, 7e klasse.
Ook zij doen het erg goed bij dit schrijven en hebben net allebei 1
wedstrijd maar verloren, maar hun rating gaat gestaag omhoog.
Dit is goed nieuws voor de toekomst natuurlijk, als Manuel, Sven en
Thies zo blijven spelen gaat het wel goed komen voor de senioren teams.
In het najaar 2021 en begin 2022 hadden we dus clinics gehouden voor
basisschool de Wissel en eerst zag het er veel belovend uit, er kwamen
heel wat kinderen proeflessen volgen maar nadat deze 4 proeflessen
waren afgelopen bleven ze jammer genoeg weg.
Dit is toch wel jammer hoor want er zaten best wat talentjes tussen.
Gelukkig is er uiteindelijk toch nog 1 leerling na de laatste lockdown
terug gekomen en is inmiddels lid geworden. Finn, veel speelplezier bij
de vereniging en misschien kan je klasgenootjes nog warm maken voor
het tafeltennissen.
Zo dat was het weer zo’n beetje momenteel om te melden van mijn kant
Ik wens iedereen weer fijne tafeltennis momenten toe nu alles weer een
beetje “normaal” is en lockdowns voorlopig van de baan zijn en hopelijk
ook niet meer terug komen
Ed Sleijpen,
jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugd en
algemeen bestuurslid
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T.T.V.
WESTERZICHT

Opgericht 1 oktober 1974 Koninklijk goedgekeurd 2 januari 1975
Van Doornlaan 33a, 4368 AH Vlissingen
Van het secretariaat
Op 31 december 2021 heeft notaris van de Sande te Bergen op Zoom
de gewijzigde statuten digitaal goedgekeurd. De wijziging van de
statuten was noodzakelijk geworden o.g.v. de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen die in werking is getreden per 1 juli 2021.
Op de bestuursvergadering van 15 februari jl. zijn nog enkele zaken aan
de orde gekomen zoals :
A De financiële jaarrekening van de penningmeester 2021. Deze is door
het bestuur goedgekeurd.
B Het meedoen aan het Zeeuws basisscholentoernooi en sportdag te
Oost-Souburg Besloten is om hier mee te stoppen i.v.m. te weinig
vrijwilligers en te weinig resultaat. Er zal meer ingezet worden op de
clinics met scholen.
Verder heeft ook verduurzaming van onze zaal nog de volle aandacht
van het bestuur. In verband hiermee wordt gekeken naar het mogelijk
leggen van zonnepanelen op het dak en op welke manier we het
verbruik van gas en elektra kunnen verminderen de komende jaren.
Verder wil ik uw aandacht vestigen op de eerstvolgende Algemene
Leden Vergadering. Deze staat gepland op:

WOENSDAG 18 MEI 2022 A.S.
AANVANG 19.30 UUR, VAN DOORNLAAN 33A.

Voelt u zich als lid betrokken bij onze vereniging, kom dan naar deze
vergadering.
U bent van harte welkom.
Jaap Versteeg
Secretaris.
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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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april
14 april Wanne Bus
15 april Marco Sturm
16 april Ger van Leeuwen
mei
6 mei
12 mei
14 mei
18 mei

Jaap Versteeg
Han Houmes
Ferdinand Vangheluwe
Rico Waardt

juni
20 juni Bas Dijkstra
22 juni Ed Sleijpen

t.t.v. westerzicht

Nieuwe Leden
Finn Reijke	
Cédrick Janse	

1 maart
1 april

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:
Wesley Peters
31 maart

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 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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