ALV vergadering
30 september 2021 om 19:30 locatie de Akkers Heerenveen
Voorzitter: Jan Zuur
Notulist: Patrick Hankel en Wadse Temme
Aanwezig: Jan Zuur, Patrick en Anna Hankel, Inge Hordijk, Wadse Temme, Machteld en Sabyna
Rosema, Christine Peterson, Tryntje van Ommen, Kosto Veninga, Peter Langen, Arnoud Hofman,
Feddy Minkes, Sander Derkx, Wim van der Zwan, Reino Wijnsma, Robert Jansen, Jan Zwier, Erwin
Heijnen, Benjamin Latona, Ibrahim Qoraishi
Afwezig na afmelding: Danielle Engels , Sjoerd Spoelstra
1.Openen.
A. Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de ALV vergadering en 2 jaar op zich
hebben moeten wachten vanwege de Corona.
2. Agenda vaststellen.
A. Agenda is vastgesteld er zijn geen aanvullingen bij gekomen.
3. Notulen vorige ALV van 2019
A. Kosto geeft aan dat hij de gedragsregels niet terug kon vinden in de vorige notulen. Deze is
wel toegevoegd aan de website, afspraak was alleen dat deze bij de notulen terug zou
komen.
4. bestuurszaken
A. Afscheid en nieuwe medewerkers bestuur.
I.
Danielle Heeft afscheid genomen van de vereniging en het bestuur. Vanwege haar
lichamelijke problemen is zijn niet meer in staat om te tafeltennissen of bestuurslid
te worden.
II.
Peter langen na vele jaren het bestuur. Peter zal nog wel betrokken blijven bij de
vereniging als jeugdleider en het organiseren van activiteiten. Peter is bedankt met
een oorkonde, het vernoemen van het veteranen toernooi naar het Peter langen
toernooi. Peter is nu ook erelid van Delta-Impuls.
B. Locaties
Heereveen: ledenaantal in Heerenveen is stabiel gebleven tijdens de corona maatregelingen.
We hebben momenteel een koelkast in het EHBO hokje mogen plaatsen. Wel merken we dat
er nog materialen geplaatst worden door school. We zullen met school bespreken dat dit een
andere plek kan krijgen.
Joure:
Ledenaantal is stabiel gebleven. Nu Joure op een vroeger tijdstip op de woensdag mag
trainen wordt er overwogen om jeugdleden te werven.
Steenwijk:

Ledenaantal in Steenwijk is gegroeid. Afgelopen jaren zijn er inloopdagen georganiseerd voor
de jeugd en is onze club benoemd in een sportblad (Sjors Sportief) die alle
basisschoolleerlingen in Steenwijk hebben gekregen. Hier hebben meerdere kinderen op
gereageerd. Omdat er nu meer jeugdleden aanwezig zijn met verschillende niveaus is de
trainer van Steenwijk ( Kosto ) opzoek naar ondersteuning bij het lesgeven op de dinsdag.
Leden die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij het bestuur. Als wij dit van beide
kanten als positief ervaren, dan kan er ook gesproken worden voor het aanbieden van een
trainerscursus.
5. financiën
A. Vanwege de corona en het verhuizen naar een andere locatie, ( de Akkers in Heerenveen) is
de zaalhuur er de afgelopen jaren wat anders uitgaan zien. De zaalhuur in Heereveen is
goedkoper dan in Haskerdijken. Daarnaast hebben wij tijdens de lockdown ook geen
zaalhuur hoeven te betalen, aangezien wij niet mochten spelen. Hierdoor heeft het bestuur
de keus kunnen maken om de contributie tijdelijk te verlagen. Al met al hebben wij de
jaarrekening kunnen afsluiten met een positief saldo.
B. Onze kascommissie is dit jaar weer langs geweest bij Patrick en hebben dit goed gekeurd.
Volgend jaar zal Erwin de kascommissie overnemen van Robert.
C. Patrick geeft aan dat er weinig bijzonderheden zijn voor de begroting. momenteel geen
plannen voor grote aankopen. Wel zal de vereniging op zoek gaan naar andere clubshirts.
6. Wedstrijdzaken
Opzet wedstrijden
Allereerst is er stilgestaan bij het voornemen van de NTTB om de wedstrijd opzet te
veranderen. Er wordt gedacht aan het eredivisie model voor de senioren-competitie.
Betekent dat je met 3 personen speelt. Ieder persoon speel 2 wedstrijden en er wordt 1
dubbel gespeeld. IN totaal 7 wedstrijden. Delta Impuls heeft hier tegen gestemd, naar
aanleiding van de in 2020 is gehouden enquête onder de leden. In de afdeling Noord hebben
slecht 3 verenigingen tegen gestemd. Delta Impuls, Doto en ….
Erwin Heijnen geeft aan dat er de laatste paar jaar 2 enquêtes zijn geweest vanuit de NTTB.
Erwin “Hieruit bleek dat er een meerderheid is voor het behouden van de huidige opzet. Dat
er dan maar 3 verenigingen hebben tegengestemd is dan vreemd”.
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat er richting de bond wordt gevraagd, om dit met
een nieuwe frisse blik te gaan bekijken. Er wordt overigens wel verwacht dat het systeem
misschien in 2022 al wordt ingevoerd.
Afdeling Noord
Er is geen regionaal bestuur, lees Noord, meer. Er is alleen nog een competitieleider. Tussen
het landelijke bestuur en de verenigingen komt nog wel een soort tussenlaag, bestaande uit
een aantal voorzitters van verenigingen. https://www.nttb.nl/toekomst-wedstrijdsportcompetitie/
A.

Jeugdleiders: Peter verteld dat de opzet bij de jeugd al een aantal keren een andere opzet
hebben gehad. In het seizoen 2020-2021 was er sprake van een TableStars competitie. Alle
teams (2 personen) van de competitie komen dan 5x in een seizoen bij elkaar. Elk team
speelt dan 2 wedstrijden. Iedereen speelt dan 6 wedstrijden. Leuke dagen. Anna vult aan dat
er naast de competitiedagen ook een in het seizoen 3/4 toernooidagen zijn geweest.
De huidige opzet is dat je kunt spelen met 2, 3 of 4 spelers. Ieder team speelt 10 wedstrijden
op een dag. Dit betekent dat je soms 2x tegen dezelfde tegenstander speelt. Er zijn nu 10
wedstrijddagen.

Anna vraagt hoe het staat met het licht, dat uitvalt tijdens de wedstrijden. Wadse geeft aan
dat hij in overleg is.
B. Seniorencompetitie: Hier is al het nodige over verteld bij de wedstrijdzaken.
C. NTTB App: Vanaf 2022 is het verplicht om de NTTB app te gebruiken voor het invullen van de
uitslagen van de wedstrijden. Elk team is vanaf dan zelf verantwoordelijk voor het invullen
van de uitslagen. Download de app op je telefoon en ga hier mee aan de slag, want de NTTB
app is nu al actief.
7. Vooruitkijken naar 2021-2022
A. Toernooien
I.
Peter Langen Veteranen Toernooi zal worden gehouden in februari 2022. Kosto zal
ook dit keer weer de organisatie op zich nemen
II.
Clubkampioenschappen staan gepland rond half januari, dit wordt georganiseerd
door de trainers.
III.
In mei zal er een familietoernooi worden georganiseerd, waar naast familie ook
vrienden aan kunnen meedoen.
B. Kantinecommissie: Het voorstel van de kantine wordt door Patrick voorgelegd. De
meerderheid van de aanwezige leden is er voor dat op een competitie-avond één team
verantwoordelijk is voor de kantine. Naast je eigen teamleden kun je ook de 4e man van je
team vragen, een ander lid. Voor de aansturing van de kantine hebben we een
kantinecommissie waarin Wim en Sabyne zich beschikbaar voor hebben gesteld. Patrick is
het aanspreekpunt vanuit het bestuur.
8. Commissies
A. Marijke. Marijke is zelf natuurlijk geen commissie . Marijke heeft een aantal in de jeugd en
in de wervingscommissie gezeten en heeft aangegeven hiermee te stoppen. Bedankt voor je
inzet.
B. Grote Club actie. Patrick verteld dat de leden en mail krijgen met daarin een link om één of
meer loten te kopen voor Delta Impuls.
- Rabobank. Ook dit jaar doen we weer mee. Heeft vorig jaar € 158 (bedankt Robert)
opgeleverd.
- Machteld vraagt waarom we niet meedoen met de muntjes van de Poiesz. Patrick geeft aan
dat we daarvoor minimaal 20 jeugdleden voor nodig hebben. Hier zijn wel mogelijkheden
voor om toch mee te doen, zo wordt er gedacht (aanvulling niet in de vergadering gezegd,
wellicht samen met een andere sportvereniging ons inschrijven
C. c/d. Jan Zuur is als enige lid van de PR commissie. Hier kan nog wel wat ondersteuning
gebruikt worden. Reino vraagt wat het inhoud. Er wordt van alles besproken en voorgesteld.
Adverteerders en bedrijven uit de nabije omgeving van de MFC de Akkers voor clubblad en
website. Berichten op sociale media (o.a. Facebook). Actuele filmpjes op de website. Alle
beetjes die bijdragen aan promotie van onze club zijn meer dan welkom
E Jeugdcommissie, Arnoud heeft een mooi verslag vermaakt. (bijgevoegd bij de notulen)
Arnoud krijgt versterking in de jeugdcommissie van Anna. De jeugdcommissie heeft 2
subcommissies. De eerste is de Table Stars commissie (Anna en Arko)
Deze commissie houdt zich bezig met name de beginnende tafeltennis jeugd.
tweede is de jeugdwervingscommissie (Inge en Mark)

Vrijdag 19 en 26 november gaan we in de MFC de Akkers tafeltennisles geven aan de
groepen 5 t/m 8 die zitten in de Akkers (Sander, Reino en Anna melden zich spontaan aan om
te helpen)
F Ledenwervingscommissie senioren
Helaas zijn er nog geen commissieleden. Wie komt de club hiermee helpen?
Er worden wel wat ideeën gelanceerd.
Een aantal open (zater)dagen (flyeren van te voren in de buurt van de Akkers).
Old stars, ouderen 50+ tafeltennis (Johan Ooms?).
In het centrum in een ‘leegstaand’ pand en paar tafels neer zetten
In het voorjaar op zaterdag buiten een aantal tafels neer zetten
9. Wvttk / rondvraag
Wim vraagt naar T-shirts. Hij wil wel een shirt maar zijn maat is er niet. De voorraad is bijna
op en enkele maten zijn er niet meer. Wadse meldt dat de huidige shirtjes niet meer worden
geleverd. We zijn op zoek naar een alternatief.
Kosto/Arnoud vinden het erg jammer dat de jeugdtraining niet doorging vanavond. Er waren
2 nieuwe enthousiastelingen, die helaas afgezegd moesten worden. De training is afgelast
zodat de ouders van de jeugdleden bij de ALV aanwezig kunnen zijn. Helaas is er niemand
(behalve Inge) van de ouders. Bij de volgende ALV kijken of het anders kan (wel doorgaan of
een andere avond)
Patrick merkt op dat de website nodig aangepast moet worden. Helaas is Bowe Koor hierin
niet geslaagd. De vraag ligt er nu of iemand dit kan of wil doen voor de club,
10. Sluiting
Jan Zuur sluit de vergadering.

Bijlage 1
Verslag jeugdcommissie 2020/2021
Wat hebben wij allemaal een gekke periode (Corona) doorgemaakt; daar is inmiddels genoeg over
gezegd en geschreven. Ondanks alle beperkingen is de jeugdcommissie zoveel mogelijk actief
gebleven om de verbinding tussen de vereniging en jeugdleden/ouders te behouden.
Zo is er (in de eerste donkere lockdown-dagen) door de competitie-spelende jeugdspelers aan het
‘Spelregelbewijs’ - Tafeltennismasterz, NTTB - gewerkt. In samenwerking met de commissie wist
iedereen zich met succes door zo’n 170 (oefen)vragen te worstelen. Alle spelers hebben het
verplichte bewijs inmiddels in the pocket!
Toen het weer mogelijk was wat grotere binnen-evenementen te organiseren, openden wij onze
deuren in zowel Heerenveen (1x) als Steenwijk (2x). Deze ‘Open inloopmiddagen’, vooral bedoeld
om nieuwe jeugd te werven, waren ook direct een leuke activiteit voor onze eigen jeugdleden. Zij
konden assisteren bij de begeleiding van de binnenkomers, maar ook meedoen aan allerlei andere
onderdelen (robot/serveren/voetenwerk, etc.). In totaal leverde deze dagen overigens vier nieuwe
jeugdleden op.
Dankzij voorzichtige versoepelingen na lockdown nummer twee en met het mooie lenteweer in
aantocht, kwam er ruimte vrij voor een buitenactiviteit: Delta Impuls Outdoor. Op een veldje naast
onze zaal in Steenwijk kwamen de jeugdleden/trainers voor het eerst sinds lange tijd samen voor een
sportieve middag met allerlei tafeltennis-elementen (conditie/voetenwerk/werp- en vangspellen,
etc.). Het geheel werd door iedereen goed ontvangen en is dus, ook zonder Corona, voor herhaling
vatbaar.
Omdat de jeugd al genoeg moest missen, werden de clubkampioenschappen zo snel mogelijk
gepland. In juni was het al zover. Acht spelers streden, verdeeld over een A én Bniveau, om de titels.
Traditiegetrouw was het toernooi niet alleen maar sportief. Na afloop werd er gezellig gesnackt en
dat allemaal dankzij de hulp van ouders; een echte gezamenlijke afsluiting!
Het verslag eindigt met een aantal mededelingen. Zo heeft jeugdcommissielid Marijke Rosema
afscheid genomen. Niet alleen van de commissie, helaas ook van de vereniging. Dat betekent dat de
jeugdcommissie voorlopig alleen uit Arnoud Hofman bestaat. Aangezien Arnoud al meerdere taken
heeft binnen de vereniging, zijn nieuwe commissieleden van harte welkom!
Om de jeugdcommissie te ondersteunen zijn er twee subcommissies in het leven geroepen: de
‘Commissie jeugdwerving’ (Inge Hordijk en Mark Hankel) en de ‘Commissie Table Stars’ (Arko
Stevens en Anna Hankel). De eerste zal zich bezighouden met het werven van nieuwe jeugdleden
(eerst in Heerenveen), de tweede met behoud van onze beginnende jeugdleden (eerst in Steenwijk).
Ook in deze commissies is er nog ruimte voor versterkingen.
Arnoud Hofman
September 2021

