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Van de Voorzitter
We zijn 2023 ingegaan. De nieuwjaarsreceptie is achter de rug. 
De opkomst viel me wat tegen. Maar ja, je kunt niet alles hebben zal ik maar 
zeggen.

Op die nieuwjaarsreceptie heb ik de wens uitgesproken een 4-tal open dagen te 
houden. Dat is niet tegen dovemans oren gezegd. Maurits heeft het opgepakt. 
Dit is natuurlijk ook een voortvloeisel uit de bijeenkomsten van NOC/NSF. 
Naamsbekendheid!! 
Uit die naamsbekendheid komt min of meer automatisch meer interesse in onze 
vereniging en hopelijk meer leden.
Meer leden is een must. Alleen dan kunnen we blijven voortbestaan.

De uitkomst is dat er 25 maart een open dag wordt gehouden.
Om daartoe te komen is er nogal wat gedaan. Een vergadering gehouden met de 
wens een flyer en een banner te maken. Een flyer ontworpen en laten drukken. 
Een banner ontworpen en laten maken.
Een inventarisatie van de nieuwe wijken in Vlissingen. Een bezorgplan gemaakt 
en bezorgers gezocht en gevonden.
Een programma gemaakt voor op de open dag zelf en ook daar weer vrijwilli-
gers gezocht en gevonden.   
Kortom, er komt meer voor kijken als de deur open zetten en te roepen: kom 
maar binnen.
Fijn dat er zoveel leden willen meewerken.

Verder wilde ik al heel lang de banken in de zaal vervangen door een aantal stoe-
len. Na de toestemming door het bestuur op zoek gegaan. Nu bleken deze stoelen 
bij de leverancier dat die, net als alles eigenlijk, veel duurder waren geworden. 
Op zoek naar een alternatief kwam ik elders dezelfde stoelen tegen maar dan, 
wel duurder dan de vorige keer, goedkoper.
Volgende probleem, de kleur. Het liefste meer gele, groene of oranje. Op de site 
van de leverancier was niet te zien of de kleuren exact dezelfde waren.
Uiteindelijk besloten tot een andere kleur, maar welke. Ook daar waren de 
meningen over verdeeld. Tot slot is de keuze op blauw gevallen. Ze staan inmid-
dels te pronken in de zaal. Een aanwinst. 
Rest mij nog jullie een hele fijne en gezellige open dag toe te wensen.

Groeten Ger van Leeuwen
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Jubileum
Ter gelegenheid van mijn 40-jarige lidmaatschap van onze vereniging is mij 
gevraagd hier een stukje over te schrijven voor ons cluborgaan “het Schuivertje”. 
Het was 1983. We zaten nog in de tijd dat de gulden op de markt een daalder 
waard was. Ronald Reagan was president van Amerika, Oost Europa was het 
westen afgescheiden door een ijzeren gordijn en een Berlijnse muur. Meisjes 
mochten nog nagefloten worden door bouwvakkers. Woke, wappies en Me 
Too waren onbekende begrippen, Computers kwamen mondjesmaat in de 
huishoudens, de tv was een grote zware bak en de zeldzame mobile telefoon 
woog een kilo. Zo kan ik nog wel even doorgaan om de veranderende tijdgeest te 
duiden.
Ik voer in die tijd als Radio Officier (marconist) op sleepboten en de zwaar 
transport schepen van de legendarische rederij Wijsmuller. Bij de rederij was er 
na veel aandringen het besef ontstaan dat er voor de zeelui in hun vrije tijd iets 
meer vertier geboden moest worden dan klaverjassen, afgeschreven boeken uit 
bibliotheken en belastingvrije drank en sigaretten. Zo werd tijdens een tussenstop 
in Nederland een heuse tafeltennis tafel geleverd op het schip waarop ik toen 
mijn verlofdagen verdiende. Na langdurige palaver waar dat ding moest komen te 
staan, je had wel wat ruimte nodig, werd een plaatsje gevonden in het kabelgat. 
Tussen trossen, takels, potten verf, kwasten, reserveankers en wat allemaal 
meer nodig is om een schip in de vaart te houden, werd deze nieuwe aanwinst 
neergezet.
Er werd van dit sportgebeuren vrij veel gebruik gemaakt, er werd een 
laddercompetitie georganiseerd waar alle bemanningsleden werden ingedeeld. 
Een uitdaging moest binnen 2 dagen worden aanvaard anders verloor je je plekje 
op de ladder. Die spelregels werden ter plekke verzonnen en als het nodig was 
aangepast. Dat kabelgat rook (stonk) altijd naar verf en teer en in de tropen liep 
de temperatuur op tot boven de 40 graden .Na afloop van een partijtje klokte een 
koel biertje heerlijk weg. Het geheel had 1 nadeel; het vrat balletjes. 
Als er weer zo’n afzwaaier was kon je tussen al die trossen natuurlijk dat balletje 
nooit meer terug vinden. Daarom was ik in verschillende havens belast met 
de aanvulling van de voorraad. Toen er grotere schepen werden gebouwd, de 
Mighty Servant klasse, werd, als de kapitein ook een enthousiaste speler was, de 
tafeltennistafel op de brug gezet.
Op een bemanning van rond de 20 personen , waarvan een aantal helemaal geen 
ambities had zat ik al snel bij de top drie, zodat ik het gevoel kreeg aanmerkelijk 
talent te hebben.
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Het was dan ook niet verwonderlijk dat toen er een wervingsfolder van ttv 
Westerzicht bij ons in de brievenbus viel, wij woonden ook in die wijk, mijn 
beide zonen en ik daar eens een kijkje gingen nemen. De club heette, en heet, 
ttv Westerzicht, en speelde en trainde in de school “De Startbaan” op 3 minuten 
lopen van ons huis. We werden alle drie lid van de vereniging. De zonen gingen 
ook competitie spelen en ik ging als ik met verlof was ook graag een balletje 
slaan.
Het gevoel dat ik aanmerkelijk talent had, kwam in die tijd behoorlijk onder druk 
te staan, zoals men dat tegenwoordig zo mooi uitdrukt. Echter het plezier bleef. 
Na al die jaren schieten me weinig namen meer te binnen. De familie Leunis was 
nogal aanwezig, namen als Jongman, ten Broeke, Faber en Overbeeke poppen op 
in mijn hoofd. Veel speelde ik ook niet, 8 maanden per jaar zat ik op zee.
Na een aantal jaren werd een gebouw gekocht in de van Doornlaan in West 
Souburg en werd de Startbaan verlaten. 
Als ik me goed herinner kostte dat gebouw waar we nu nog zitten 35.000 gulden, 
omgerekend in de huidige valuta rond €16.500. Een groot kaal gebouw, waar het 
gruwelijk kon tochten, een hogere zolder dan tegenwoordig, maar wel met een 
heuse bar, waar al snel goed gebruik van werd gemaakt.
Het gebruik van de bar werd een succes. Ook buren die niet kwamen om te spelen 
kwamen gezellig een biertje (of 2 ..3….4..) drinken. Ook een aantal spelers, 
waaronder ikzelf, bleef vaak nog effe 
hangen, en werd de reis naar huis vaak 
in de vroege uurtjes aangevangen. 
Eén buurtbewoner, opzichter bij 
Rijkswaterstaat, kwam na een etentje 
met klanten nogal een binnenvallen, 
licht onder de indruk van spijs en 
drank, en had dan zakken vol kroketten, 
frikandellen en dat soort gezonde snack. 
Ook werd wel een belletje gepleegd 
naar een shoarmatent om een order te 
plaatsen. Vanwege de privacy zal ik hier 
niet verder over uitwijden. Ik denk er 
nog met plezier aan terug.
Er is veel geklust in de loop der jaren, 
lekkages dichten in het met asbest 
platen bekleedde dak. Als je eenmaal 
op die zolder onder het dak kwam zag 
je precies waar het lekte, kon je door 
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die platen het daglicht zien. Het lopen op die zolder was niet zonder gevaar, je 
moest lopen op de balken, als je er naast stapte trapte je zo door die platen. Mijn 
eerste karwei voor de club was het schilderen van de verste muur, waar nu het 
clublogo hangt, samen met Rinus van Breen. Daarna hebben we de ramen aan 
de kant van het Oranjeplein dicht gemaakt met Ron Corveleyn, Cas Terwiel 
en Jan Verton, met, toen ook al, moreel support van Ger van Leeuwen. Ook na 
mijn pensionering nogal wat hand- en spandiensten verricht. Met als klap op 
de vuurpijl de grote renovatie ruin acht jaar geleden waar we met een team vijf 
maanden, dagelijks, aan gewerkt hebben. Het maken van de plannen, het regelen 
van de financiering, het binnenhalen van de subsidies en dergelijke is een verhaal 
apart. Hierbij was Ger de grote animator. Ik wil vooral de namen van Johan Post, 
Bas Dijkstra en Ger van Leeuwen noemen die dagelijks aanwezig waren, ook 
vele anderen hebben hun steentje bijgedragen. In de jaren daarna zijn nog de 
binnenmuren en buitenmuren bekleedt en geïsoleerd, zodat we er nu warmpjes 
bijzitten.
Na mijn pensionering in 2003 ben ik wat meer gaan spelen en heb me uiteindelijk 
laten overhalen competitie te gaan spelen. Kwam in een team met Maurits en Ed, 
wat een tegenstander tijdens een dubbelspel de opmerking ontlokte; ’’het is maar 
een kale boel daar bij jullie’’. De rest is geschiedenis. Terwijl de meeste spelers 
zich ontwikkelden naar hogere niveaus ben ik nog steeds 7e klas speler. Het idee 
van 40 jaar geleden dat ik wel wat talent had is hiermee gelogenstraft. Wat wel is 
gebleven is het plezier in het spelletje.

Groetjes
Hans van der Haven
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Kampioensfoto team 1: Manuel, Jeffry, Ed, Maurits, Richard.
Najaarscompetitie 2022

Hallo ik ben Jaap Meijndert
Er is mij gevraagd om mij als nieuw lid van TTV Westerzicht voor te stellen.
Ik ben Jaap Meijndert, geboren op Pernis, gemeente Rotterdam en in 1973 naar 
Middelburg verhuisd. Waar ik nu ook weer woon.
Sinds de oprichting van de Walcherse Bedrijfstafeltennis Vereniging heb ik daar 
competitie gespeeld voor verschillende bedrijven.
Daar ben ik mee gestopt toen ik mocht stoppen met werken.
Wij wilden in de wintermaanden verschillende weken naar Spanje gaan en ik 
vond dat ik het niet kon maken naar de 2 andere teamleden te moeten zeggen, ik 
ben er weer niet dus moeten jullie het maar samen zien optelossen. 
Toen ik last van mijn rug kreeg zij de fysiotherapeut dat ik moest gaan sporten.
Door corona en enkele andere oorzaken heeft het enkele jaren geduurd voor ik 
kontakt heb opgenomen met TTV Westerzicht voor informatie.
Oktober 2022 ben ik een paar keer op proef geweest, op de dinsdagmiddag, bij de 
recreanten om te kijken hoe het daar was.
Dit beviel mij prima zodat ik vanaf november 2022 lid ben geworden.
Wij gaan in de wintermaanden nog steeds af en toe naar Spanje. Maar dat is nu 
niet erg omdat er wordt gekeken wie er wel zijn en die spelen dan tegen elkaar. 

Jaap Meindert
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Van het wedstrijd- 
secretariaat ……

De voorjaarscompetitie is al 
weer even van start, de eerste 
wedstrijden zijn reeds afgewerkt 
en met wisselend succes voor onze 
teams.

Team 1 worstelt in de 4de klasse met de tegenstanders en staat op dit moment 
op een laatste plaats in de poule. Er werd met 8-2 verloren van Yerseke, met 6-4 
van Scaldina verloren en met 8-2 gewonnen van Kerkwerve. De laatste wedstrijd 
tegen Reynaert uit Hulst werd helaas met 7-3 verloren. 

Daardoor staat team 1 onderaan in de ranglijst. De 4de  klasse lijkt toch iets te 
hoog gegrepen voor dit team, maar er moeten nog wel een aantal wedstrijden 
worden gespeeld en vooral op de thuisbasis kunnen ze nog wel wat punten 
pakken.  Mogelijk dat dat toch de nodige punten kan gaan opleveren voor behoud 
in de 4de  klasse. 

Huidige stand per 28 februari:

Team 2 daarin tegen doet het goed in de 6de klasse. Zij zijn zich aan het 
revancheren nadat ze vorig seizoen waren gedegradeerd uit de 5de  klasse. 
Zij wonnen met 10-0 van Middelburg en met 7-3 van Yerseke. Helaas ging 
de wedstrijd tegen Goes met 6-4 verloren. De wedstrijd tegen het Markiezaat 
werd maar liefst met 9-1 gewonnen, en de wedstrijd tegen de Pin Pongers uit 
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de Wouwse Plantage  leverde eveneens een flinke overwinning op van 7-3, 
waardoor ze de ranglijst op dit moment aanvoeren in de 6de  klasse en lijken op 
weg te gaan naar een kampioenschap.

Huidige stand per 28 februari:

Team 3 draait lekker mee in de 7de klasse. Tegen Witac  uit Willemstad werd met 
7-3 gewonnen, bij Scaldina Zierikzee werd er met 6-4 verloren en vervolgens 
tegen Goes werd een ruime overwinning geboekt van 9-1. De altijd lastige 
wedstrijd tegen Kapelle werd met 6-4 winst afgesloten. En de wedstrijd tegen 
TCO ’78 uit Ossendrecht was weer een mooie overwinning van 8-2. De ervaring 
leert dat team 3 wederom hoog zal eindigen in de 7de klasse.

Huidige stand per 28 februari:

Wat leuk dat er af en toe toch wat mensen komen kijken op de wedstrijdavonden 
als we thuis spelen. Het maakt het er een stuk gezelliger op met al die fans in de 
zaal. Wees welkom, de koffie /thee staat klaar.

Maurits 
Wedstrijdsecretariaat senioren
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Kampioensfoto team 3 (Ger, Sven, Thies, Hans, Nick en Bas)
Voorjaarscompetitie 2022

Het Klusteam
In deze tijden zijn we blij met de ledverlichting in ons gebouw. Er zijn nog 
veel sportclubs en gemeentes die deze aanpassing nog niet gedaan hebben. Bij 
TTV Westerzicht hebben we mensen die hier van op de hoogte zijn en die veel 
werk verzetten de naam is dan ook het klusteam. Als er wat kapot is of moet 
veranderd worden wordt dat zo vlug mogelijk gemaakt. De lampen zijn al jaren 
geleden veranderd in ledverlichting.
Het licht gaat pas aan als je binnen komt en als de zaal voor de helft wordt 
gebruikt hoeven niet alle lampen aan. Op woensdagavond bij de bar steek ik 
kaarsjes aan wat warmte en gezelligheid geeft. Bij het praten en iets te drinken 
doen we veel lichten uit. Daar bezuinigen we wel op. 
Het klusteam mogen we wel in eren houden. 

Groetjes Yvonne
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Van: Van Dale Redactie <marketing@vandale.nl>
Verzonden: dinsdag 20 december 2022 17:23
Aan: Van Dale Redactie <redactie@vandale.nl>
Onderwerp: Notificatie: Van Dale Redactie | Afzender: acjellema42@gmail.com

Het woord uitserveren betekent dat aan tafel op het bord wordt geserveerd. 
Misschien betekent het ook de bal buiten het veld slaan bij tennis, tafeltennis, 
badminton en zo. Ik vergelijk het met uitslaan dat wel in het woordenboek staat. 
Dank, ACJ

Geachte heer of mevrouw Jellema,
Het woord ‘uitserveren’ staat niet in het Gratis woordenboek op onze website. 
Dat is een eenvoudig woordenboek dat een beperkte hoeveelheid informatie geeft. 
Voor wie meer wil, zijn er onze betaalde woordenboeken, zoals de Dikke Van 
Dale. Daarin is het woord wel opgenomen. Zie de afbeelding.

Overigens is bij de genoemde tennisbetekenis juist sprake van een geslaagde 
service, waardoor de wedstrijd eindigt. Ik zal aan de redactie doorgeven dat het 
misschien ook kan gaan om het serveren buiten de lijnen (dus ongeldig serveren). 
Dank voor uw suggestie.

Met vriendelijke groet,
Van Dale Uitgevers
Hans de Groot
redacteur
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ADVERTENTIETARIEVEN 
’T SCHUIVERTJE / SPONSORING TTV WESTERZICHT
¼ pagina A5  –  4 x per jaar  € 40,=
½ pagina A5  –  4 x per jaar  € 75,=
1  pagina A5  –  4 x per jaar  € 85,=

Reclamebord 1 jaar (sponsor maakt zelf het bord, let op afmetingen) € 75,=     
Ieder volgend jaar € 75,= 
Voor reclamebordhouders geldt bovendien:
¼ pagina A5 – 4 x per jaar  € 25,=
½ pagina A5 – 4 x per jaar  € 37,50
1  pagina A5 – 4 x per jaar  € 47,50

Clubblad ’t Schuivertje verschijnt 4 x per kalenderjaar
Voor meer info: secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Wanneer is een opslag goed?
• voor een goede opslag moet de bal stil en vrij liggen op de open handpalm.

• de Bal zich achter de eindlijn en boven de hoogte van het speelvlak bevinden.

• je met je vrije hand de bal opgooien.

• je de bal nagenoeg loodrecht opgooien

• de bal vervolgens minimaal 16 cm los komen van de hand,

• je de bal raken als hij dalend is.

• de bal onderweg niets anders raken dan je bat en continu zichtbaar zijn voor je 
tegenstander,

• de bal eerst je eigen speelvlak raken en daarna het speelvlak van je 
tegenstander,

• de bal over of om het net heen gaan

• De opslag begint ais je van plan bent de bal op te gooien De scheidsrechter 
beslist of je opslag goed is!

Ingezonden door
Thijs Berkxs
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Agenda – belangrijke data

17 maart Uitwedstrijd  TTC Middelburg - WESTERZICHT 1 
 Uitwedstrijd TTC Middelburg 8 – TTV WESTERZICHT 2
 Uitwedstrijd WITAC ’89 3 – TTV WESTERZICHT 3
25 maart Open dag TTV WESTERICHT van 10.00 u. tot 16.30 u.
31 maart 20.00 u. Thuiswedstrijd TTV WESTERZICHT 1 – Arnemuiden 4
 20.00 u. Thuiswedstrijd TTV WESTERZICHT 2 – Yerseke 6
 20.00 u. Thuiswedstrijd TTV WESTERZICHT 3 – Scaldina 2
 7 april 20.00 u. Thuiswedstrijd TTV WESTERZICHT 2 – TT Goes 2
 20.00 u. Thuiswedstrijd TTV WESTERZICHT 3 – TT Goes 4
11 april Uitwedstrijd Kapelle 3 – TTV WESTERZICHT 3
14 april Uitwedstrijd Het Markiezaat 10 - TTV WESTERZICHT 2
21 april Uitwedstrijd De Pin Pongers 2 – TTV WESTERZICHT 2
 Uitwedstrijd TCO ’78 – TTV WESTERZICHT 3
24 mei Algemene Ledenvergadering TTV WESTERZICHT
15 juni Sluitingsdatum copy ’t Schuivertje
De vervolgwedstrijden van TTV WESTERZICHT team 1, de nacompetitie, 
konden nog niet gegeven worden omdat de competitie nog loopt. Vermoedelijk 
zullen die tegelijk met de andere thuiswedstrijden plaats vinden. Dit zal via de 
mail verder bekend gemaakt worden

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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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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Tafel(tennis) manieren
Ik geef het toe mijn Engels is niet al te best
Was het maar wat beter. Ik had geen achten,
De woordenschat die valt wel mee
maar de uitspraak speelt me parten.

Ik oefende maar en oefende
maar mooier werd het niet
Had lerares en leraar
en cursussen op CD

Ik heb nu maar besloten
het probleem te gaan ontgaan
en alle engelse woorden  
in het nederlands te doen verstaan

Als ik dus in het vervolg wil zeggen sh*t
wordt het  str*nt en *rse klinkt als k*nt
en dan vanzelf wordt “what the  f*ck”
in beter nederlands “wat een gen**k”

Ik ben benieuwd hoe mijn omgeving
hierop reageren zal, het ligt nogal gevoelig
want het engels is zo modieus en
“we will come an end” is toch wel koelig

Met dit dichtwerk is gebleken
Dat niet alleen mijn talenknobbel
klein, gebrekkig en defectieus is.
Ook het rijmen vormt een ware hobble.

A.C. Jellema
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Hein van den Heuvel
Mijn naam is Hein van den Heuvel, geboren in 1960.
Kom uit ZO- Brabant, Budel-Dorplein. In 1978 als “blik” in Vlissingen 
terechtgekomen. Was het eerste “zwarte schaap” in de familie die naar zee wilde
Bijna 42 jaar gevaren, de laatste 26 jaar als kapitein op zware lading schepen bij 
rederij Jumbo Shipping. 
Van Frans had ik gehoord van de TTV Westerzicht en al jaren mij voorgenomen 
om ook te gaan tafeltennissen zodra ik met pensioen zou gaan.
Frans heb ik leren kennen in 1989 toen wij beide voor onze 1e rang op boulevard 
zaten, dus zodoende onze kennis.
Sinds 1 juni 2022 dus met pensioen, dus nu lid geworden.
Heb als middelbaarscholier heel veel getafeltennist, maar nooit in clubverband. 
Een enkele keer nog getennist aan boord, maar dat is te verwaarlozen. 
Accommodaties zijn de laatste 30 jaar ook niet ruimer geworden dat een vaste 
opstelling mogelijk is.
Het tafeltennis is voor mij alleen interessant als recreatief gebruiker. Wil niet 
teveel verplichtingen en ben ook niet erg competitief ingesteld. 
De sociale kontakten naast een balletje meppen is een zeer prettige 
bijkomstigheid.
Hoop wel dat ik wat beter ga worden in dat meppen want het zit wel erg ver 
weggeborgen, wat ik me herinner van vroeger. Wij zullen het gaan zien.
Met mijn vrouw Rietje samen zijn wij veel weg met de caravan, ook in -voor en 
na-seizoen terwijl ik ook nog 5 oude BMW motoren heb staan die gereden en 
onderhouden moeten worden.

Tot ziens op de club
Groeten 

Hein

OPLEIDINGEN VOOR
Motor

Auto
Vrachtauto

Aanhangwagen
BusOok alle

chauffeursdiploma’s

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335
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Per abuis
zijn de promotie / degradatie-wedstrijden gepland op 
Bevrijdingsdag, 5 mei. Hoewel het geen officiële feest-
dag is dit jaar lijkt het de NTTB toch verstandiger om de 
Promotie / Degradatie-wedstrijden een week te verplaat-
sen, dus bij deze is de nieuwe speeldatum vrijdag 12 mei 
2023.

Wedstrijdsecretariaat

TTV WESTERZICHT

Hoi allemaal
Mijn naam is Cedrick Janse en ik ben al lid sinds het voorjaar van 2022. In het ver-
leden ben ik ook lid geweest toen ik 12 was en op de Graaf Jan van Nassauschool 
zat. 

Toen ik in Roosendaal op school zat, stond daar een tafeltennistafel en sloeg ik 
daar vaak een balletje met mijn klasgenoten. Dat ging me vrij goed af en 2 jaar 
later heb ik besloten lid te worden. 

De sfeer bij ttv westerzicht is erg gezellig, voornamelijk op de woensdagavond. 
In verband met onthouding van alcohol, ben ik nog niet geweest op de woensdag-
avonden dit jaar, maar daar zal spoedig verandering in komen. 
Tot binnenkort!

Met vriendelijke groet,
Cedrick Janse
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Een BONUS voor een lid en/of sponsor
Zoals iedereen weet is TTV WESTERZICHT een echte gezelligheidsvereniging. 
Echter, doordat we een kleine vereniging zijn,  is de TTV WESTERZICHT ook 
kwetsbaar in haar voortbestaan.
Om hier iets aan te doen en daarmee de toekomst van de club positief te 
beïnvloeden, heeft het bestuur van TV WESTERZICHT een aantal acties op 
touw gezet. En een van die acties bestaat uit het werven van nieuwe leden en/of 
sponsor voor TTV WESTERZICHT. Aangezien dit een actie is DOOR de leden 
is het bestuur van mening dat het ook een actie moet zijn VOOR de leden. M.a.w. 
de leden kunnen er voordeel uit halen! Ja je leest het goed, we gaan cadeautjes 
weggeven ter waarde van 2 tot 3 maanden vrijstelling van contributie!! En 
iedereen kan hier van profiteren!!

Om dit te realiseren gelden de volgende spelregels:

* De actie loopt tot en met 31 december 2024. Voor die tijd zal het bestuur 
besluiten om deze actie wel of niet te verlengen.

* ieder lid die een nieuw lid aanbrengt en een jaar lang lid blijft verdient 
hiermee 3 maanden contributie vrijstelling. Verrekening hiervan geschiedt in 
de 9de maand na ingang lidmaatschap van het nieuwe lid. Dat betekent dus 3 
maanden gratis lidmaatschap!!

* ieder lid die een adverteerder aanbrengt, en die een jaar lang TTV 
WESTERZICHT sponsort middels 4 advertenties (1/4 pagina A5 formaat) in 
ons clubblad, verdient hiermee 2 maanden contributie vrijstelling. Verrekening 
hiervan geschiedt in de 9de maand na ingang sponsoring van de nieuwe 
adverteerder. Dat betekent dus 2 maanden gratis lidmaatschap!!

* ieder lid die een adverteerder aanbrengt, en die een jaar lang TTV 
WESTERZICHT sponsort middels 4 advertenties (1/2 of 1 pagina A5 
formaat) in ons clubblad, verdient hiermee 3 maanden contributie vrijstelling. 
Verrekening hiervan geschiedt in de 9de maand na ingang sponsoring van de 
nieuwe adverteerder. Dat betekent dus 3 maanden gratis lidmaatschap!!

* ieder lid die een sponsor aanbrengt, en die een jaar lang TTV 
WESTERZICHT sponsort middels een reclamebord in de zaal, verdient 
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hiermee 3 maanden contributie vrijstelling. Verrekening hiervan geschiedt in 
de 9de maand na ingang sponsoring van de nieuwe sponsor. Dat betekent dus 3 
maanden gratis lidmaatschap!!

* ieder lid die een nieuwe huurder voor de huur zaal aanbrengt gedurende 1 u. 
per week/2 weken voor een jaar lang, verdient hiermee 3 maanden contributie 
vrijstelling. Verrekening hiervan geschiedt in de 9de maand na ingang 
huurovereenkomst van de nieuwe huurder. En ook dat betekent dus 3 maanden 
gratis lidmaatschap!!

Wij hopen natuurlijk dat we hierdoor uiteindelijk meer leden zullen kunnen 
ontmoeten in onze geweldige zaal en ondersteunt door nog meer sponsoren. 
Hierdoor zal onze positie als vereniging aanmerkelijk versterkt kunnen worden 
en de gezelligheid ten goede komen van ons allemaal!

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van TTV WESTERZICHT

Ger van Leeuwen
voorzitter
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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 bestuursvergadering van 7 februari j.l. zijn o.a. onderstaande onderwerpen 
aan de orde gekomen t.w.
Financiële jaarrekening 2022 en begroting 2023.
Ondanks de coronacrisis zijn de financiën toch redelijk op orde gebleven mede 
dankzij steunmaatregelen van de Overheid. 
Enkele leningen konden zelfs worden afgelost.
De aanschaf van zonnepanelen voor op het dak van de zaal is weer een stapje 
dichterbij gekomen. 
Allereerst is advies ingewonnen bij een energiedeskundige. Het advies was om 
ongeveer 10 panelen te plaatsen op het zuidelijke deel van het dak. Hierna zijn 
enkele offertes aangevraagd.
Er wordt hard gewerkt aan het actieplan om nieuwe leden te werven. 
Een mooie nieuwe 3- delige folder die in de gemeente Vlissingen overal ver-
spreid zal worden, moet hiervoor zorgen. Verder zal er op 25 maart a.s. een 
“Open dag” georganiseerd worden waarbij elke bezoeker wordt verwelkomt met 
een lekker bakje koffie/thee en cake. Er zijn o.a. demonstraties tafeltennis en 
dynamic tennis. Deze dag is ook ter voorbereiding op het 50-jarig bestaan in 
2024, dat mogelijk i.s.m. Scaldina uit Zierikzee (ook 50-jaar) gevierd zal worden.

Verder wil ik u attent maken op onderstaande vergadering. Laat zien, dat u een 
lid bent met interesse voor onze vereniging. U bent van harte welkom.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
WOENSDAG 24 MEI A.S. OM 19.30 UUR IN DE ZAAL
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Huishoudelijke mededelingen
Er zijn een aantal zaken waar ik graag even aandacht aan wil schenken. 
De relatie met de buren willen we als bestuur goed houden. De laatste tijd is er 
een bewoner of zijn er bewoners die zich ergeren aan ons.
Laatst ook weer zat er een (anoniem) briefje tussen de ruitenwisser van een auto 
die er hooguit 15 minuten heeft gestaan.  
Om te voorkomen dat het gaat escaleren het verzoek geen auto’s bij de zaal te 
parkeren. Een uitzondering is er voor Yvonne en Lowy die achter de bar staan en 
als laatste weggaan. 

Verder is er in de barruimte bijna geen plaats meer om te zitten. De stoelen 
worden gebruikt om kleding en tassen op te leggen. Dat jullie je tassen bij je 
willen houden begrijpen we. Een kleine moeite is het dan ook om deze onder de 
stoelen in plaats van erop te zetten.
We hebben kleedkamers voor kleding en als je een jackje of trainingsbroek kwijt 
wil zitten er een aantal haakjes op de wand in de zaal. Die zijn juist bedoeld om je 
kleding daar op te hangen las je aan het spelen bent.

Pas hebben we een aantal stoelen gekocht zodat we comfortabel kunnen zitten. 
Ze staan daar gewoon netjes op een rij. Iemand besluit dat ze in de weg staan en 
is ze gaan stapelen. Een slordig zicht.
Voor het zicht zijn de banken tegen de achtermuur geplaatst voor als we ze nodig 
hebben tijdens een clinic. Iemand heeft een bank weer op zijn oorspronkelijke 
plaats in de zaal gezet.
De laatste tijd constateren we dat er aan de radiatorknopen in de zaal en de heren 
kleedkamer wordt gedraaid. We krijgen vervolgens van anderen te horen dat het 
te koud is in de zaal.

Als je vindt dat iets anders moet laat het dan weten. Veranderingen die worden 
gedaan wordt vooraf altijd met het bestuur of anders besproken. Daar is dus over 
nagedacht. Doe iets niet op je eigen houtje maar overleg of maak je ongenoegen 
kenbaar. Dan bespreken we het in het bestuur en communiceren we daarover.

Tot slot: er staat nu op alle plastic flesjes statiegeld, ook de die van appelsap en jus 
de oranje. Pas kwam ik weer een flesje tegen in de afvalbak waar wij statiegeld 
voor hebben betaald. Lever ze in aan de bar!! Wij zorgen voor de rest. 

Groeten Ger van Leeuwen
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April
14 april Wanne Bus
15 april Marco Sturm
16 april Ger van Leeuwen
23 april Karel Deutekom

Mei
  6 mei Jaap Versteeg
  7 mei Sjoerd den Dekker
18 mei Rico Waardt

Juni
20 juni Bas Dijkstra
22 juni Ed Sleijpen

Nieuwe Leden
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:

Han Houmes 1 maart 2023
Daniël Altena 1 maart 2023

Jubileum
Jaap Versteeg, 35 jaar lid 1 juni 2023

Wij wensen iedereen een Wij wensen iedereen een 
prettige prettige 

en en 
fijne verjaardag toe!fijne verjaardag toe!

Wij verwelkomen de Wij verwelkomen de 
nieuwe leden !nieuwe leden !
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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
(alleen te bereiken tijdens de openingstijden van de zaal)

ZAALBEZETTING
Maandag 10.30 - 11.30 uur Chinese bewegingsleer “Qigong” o.l.v. Math Milder
 19.00 - 21.00 uur alle seniorleden
Dinsdag 13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
 19.00 - 20.00 uur training alle jeugd
 20.15 - 21.15 uur Dansen heer Lampert
Woensdag 13.00 - 16.00 uur DynamicTennis
 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekvereniging DIOS
 19.00 - 21.00 uur training alle jeugd
Vrijdag 14.00 - 15.00 uur Chinese bewegingsleer “Qigong” o.l.v. Math Milder

 19.00 - 21.00 Seniorenleden. Indien er competitie gespeeld wordt heeft 
  dit voorrang en is de zaal langer open. (competitie data zijn
  te vinden in de agenda website) en is er geen vrije training
Zaterdag 13.00 - 17.00  jeugd competitie (geen vrij trainen)
Zondag 10.00 - 11.00 uur Chinese bewegingsleer “Qigong” o.l.v. Math Milder
 13.00 - 14.00 uur dansen Hr Lampert (indien niet op dinsdag gedanst)
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