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Van de Voorzitter
Waar begin je het stukje “Van de Voorzitter” mee?
Dat is natuurlijk over het overlijden van Ferdinand Vangheluwe.
Recent is ook Rudy van Waterschoot overleden.

Allereerst Ferdinand. Hij was iemand die graag bij de vereniging 
kwam. In het begin werd er regelmatig iets georganiseerd. De jaarlijkse 
feestavond, de clubkampioenschappen, het familietoernooi en dergelijke.
Het in Memoriam wordt i.v.m. de tijd in het volgende Schuivertje 
geplaatst.   

Hoewel Rudy van Waterschoot geen lid meer was van onze vereniging 
wilde ik hem hier toch noemen omdat hij zeer nauw betrokken was de 
oprichting van Tafeltennisvereniging Westerzicht.

Tijdens de ledenvergadering het ik verteld dat ik naar een bijeenkomst 
ben geweest waar iemand kwam vertellen over de toekomst van 
verenigingen als de onze. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door 
Sport Zeeland, de Rabobank en het NOC/NSF.

NOC/NSF heeft onderzoek gedaan naar alle manieren van sporten.
Dat is te zien over heel Nederland en uit te splitsen over de provincies en 
ook over plaatsen, b.v. Vlissingen.

Daarin zijn de percentages te zien van de wekelijkse sporters, de 
potentiële afhakers en de maandelijkse sporters. Daarnaast de 
sportfrequentie, de manier van sporten, de top 3 van de meest beoefende 
sporten.(staat tafeltennis niet bij)

Vervolgens allerlei gegevens over niet sporters.
Jullie hebben bericht, via de e-mail, gehad dat er drie avonden een 
vervolg is / wordt georganiseerd. 
Jaap, onze secretaris, en ondergetekende zijn daar geweest en hebben 
het als zeer nuttig ervaren. 
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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC  Vlissingen
Telefoon 0118-462930
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

Kopij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.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
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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

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a 
4386 AH  West-Souburg (gem.Vlissingen)
Telefoon 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=
http://www.ttvwesterzicht.nl
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We hebben wat opgaven meegekregen om die voor de volgende 
bijeenkomst uit te werken. Jullie horen er meer van.

Ten slotte de vakantiegangers. Er zijn al leden op vakantie geweest, voor 
hen een goede thuiskomst. Er zijn leden die nu op vakantie zijn, voor 
hen veel mooi weer en een fijne terugreis. Ten slotte de leden die nog 
op vakantie moeten, voor hen een fijne vakantie en doe het op zowel 
de heen- als terugreis rustig aan, kijk goed uit en komt behouden weer 
terug.

Groeten Ger van Leeuwen
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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
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

mailto:vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl
mailto:vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
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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  |  
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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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Op vakantie
Vanuit het bloed hete Vielle Saint Girons 

48 Gr zal ik een poging wagen iets in het 
Schuivertje te plaatsen . 

Als frekwent Jeu de Bouller sta 
ik elke dag tussen 4 en 7 uur 
op de boulledrome en lukt het 
mij een aardig partijtje mee te 
spelen.

Maar nu komt het elk jaar neem 
ik mijn tafeltennisbatje mee want 
ze hebben hier een splinter nieuwe 
tafeltennis hal neer gezet en hoop ik 

een leuk partijtje te kunnen slaan en, 
jawel een Duitser vond het wel leuk met 

mij te spelen. Ik zeg: vanavond dan maar. 
Hij moest gaan borrelen, dus ik zeg dan 
morgen vroeg maar.

Helaas dan moest hij naar huis, daar 
zit ik dan met mijn batje en mooie 
tafeltennishal maar, ja, vandaag 48 

Gr. Dan ben ik blij dat de Duitser 
naar de Heimat is gegaan en 
duik ik in het zwembad dat 
naast de deur ligt.
Tafeltennissen doe ik dan 
maar weer op dinsdagmiddag 
in onze eigen gezellige zaal 
met mijn eigen gezellige 
mensen, met Lowy achter de 
bar.

Tot ziens maar weer,
de groeten van Ton Nuiten
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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 de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 mei j.l. zijn o.a. 
onderstaande besluiten genomen t.w.

Goedkeuring van het financieel jaarverslag over het jaar 2021;
Goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2021;
Goedkeuring notulen van de ALV van 22 september 2021;
Tot lid van de kascontrolecommissie t.b.v. controle in de jaren 2023 en 
2024 is Albertus Jellema benoemd. Pia Simonse is bedankt voor de 
bewezen diensten in deze commissie de afgelopen 2 jaar.

Deze vergadering is bijgewoond door 21 leden inclusief het bestuur.

Hans Scharpentier heeft zich teruggetrokken als jeugdtrainer van onze 
vereniging en Arnold van Gorp heeft enige tijd geleden het wedstrijd-
secretariaat van de senioren overgedragen aan Maurits van Luijk. Hans 
en Arnold zijn namens leden en bestuur bedankt voor hun inzet en aan 
beiden is een leuke attentie uitgereikt.
Verder heeft zich sinds kort een nieuwe zaalhuurder aangemeld. Het is 
“Qigong” een Chinese bewegingsleer o.l.v. Math Milder. Zij oefenen 
op maandag van 10.30 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 14.00 uur tot 
15.00 uur in de zaal.

Met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg

Secretaris
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Vrijwilligers gevraagd
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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Juli
  2 juli Ton Nuiten
  6 juli Cédrick Janse
  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
25 augustus Wim Bommoljé
31 augustus Manuel Murre

September
  5 september
 Yvonne van Eeenennaam
14 september Gerard Duvekot

Wij heten de nieuwe leden van 
harte welkom! En wensen hen een 
sportieve en gezellige tijd bij onze 
vereniging:
Dinand de Kraker 1 juni 2022
Hans Wildenbos 1 juni 2022

Jubileum
Rinus van Breen, 45 jaar lid
 1 augustus 2022

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!

mailto:penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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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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