Aanwezig:
Sylvana van Gellekom, Cees Nijman, Eppo van der Molen, Marcel de Greef, Nico
van Bremen, Geerd Paardekooper, Robin van Dijk, Marco Wittebrood, Marije Dekker,
Henk van Dijk, Ron Suanet, Leon Koks, Kevin Bijl, Marco Kamerling, Tamara den
Houdijker, Jeffrey Dijcks, Fernand Rouwendaal, Ron van den Burg, Maaike Dorgelo,
Marjolein Gertenbach, Bernadette Zuiderwijck, Patrick Szymczyk en Oliver Müller
Bestuur: Joost Nijman, Frank van Dongen, John Kossen, Ard Paardekooper, Art
Coster en Iris van der Worp
Afgemeld: Steven Kreike, Kees van den Berg, Chantal Dupuis, Marc Quint en Marcel
van Velzen
1.
Opening
Het bestuur heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20:03 uur.
2.
Mededelingen
De voorzitter meldt het overlijden van Kees van der Velde afgelopen maand en
vraagt om een minuut stilte (staand) ter nagedachtenis aan Kees.
Presentatie
Joost bespreekt aan de hand van een presentatie de agenda voor deze vergadering.
Aan de hand van de eerder opgestelde visie en het technisch beleidsplan bespreekt
Joost de stand van zaken. Samengevat zitten we op de goede koers. Hoewel dat wel
de doelstelling was gaat het eerste jeugdteam het landelijke niveau echter niet
redden.
Verantwoordelijkheden en taken
Joost vertelt dat hij gematigd enthousiast is over het samen oppakken van allerlei
taken binnen de club.
Startende jeugd
Benoemd wordt dat het inmiddels een heel groot succes is. De donderdaggroep
groeit uit zijn voegen. Daarom wij we ook dringend op zoek naar extra trainers.
Activiteiten en toernooien
Er zijn afgelopen jaar meer activiteiten gehouden en dat is een succes.
Bestuursfunctie vacant
We zoeken nog steeds naar een extra bestuurslid.
Barbezetting
De barbezetting is nog steeds problematisch.
Clubapp
Nieuwe update gaf wat problemen, maar verder zijn we heel tevreden.
Ledenintiatieven

Joost geeft een aantal leden complimenten voor een aantal gedane zaken.
Rob en Evelien den Houdijker krijgen een compliment voor het schoonmaken. Zij
krijgen weliswaar betaald, maar zetten vaak ook een extra stapje
Eppo heeft ervoor gezorgd dat de drempel werd gemaakt. Ook heeft Eppo het
sponsorbord van Pizza Service opgehangen.
Het koken wordt regelmatig opgepakt door verschillende leden.
Marije en Marjolein worden bedankt voor de organisatie van het caravalstoernooi.
Het zaterdagpubliek wordt bedankt voor de support op zaterdag.
Bestuursactiviteiten
Frank heeft de clubkampioenschappen afgelopen jaar twee keer georganiseerd. Art
heeft de organisatie van de clubkampioenschappen jeugd opgepakt.
Ron Suanet bedankt de club en het bestuur voor de organisatie van de
afdelingskampioenschappen.
Joost benoemt de stabiele groei van het aantal clubleden. Ook de ledenadministratie
is met dank aan Henk van Dijk weer helemaal bij.
Er is een nieuwe tafeltennisrobot aangeschaft. Deze wordt elke maandag gebruikt
tijdens de training.
De trainerspoule is wat aangepast. Marco Wittebrood is doorgeschoven naar de
maandag en Quirino is toegevoegd aan de donderdag met het wegvallen van Liliane.
Dit jaar is ook weer de klusweek gehouden. Het is vooral oplapwerk met het oog op
een eventuele verhuizing. De vloer is wel helemaal schoongemaakt.
Ontwikkelingen
Het eerste team is weer op hoogste niveau.
Er zijn nieuwe shirts besteld, maar de levering laat nog even op zich wachten.
Eventuele gaten in de bardiensten worden nu door teams opgevuld.
De website is verhuisd naar een andere server.
Voor de seniorenselectie hebben we contact gezocht met trainer/coach Anne de
Vlieg. Hij vertelde na de materiaaldag dat hij wel eens zijn visie wilde komen
vertellen. Frank vertelde hem dat hij niet het idee had dat de selectiegroep elke week
training nodig heeft. Een maandelijkse impuls zou al voldoende zijn. Anne wordt
ingehuurd en hij gaat individueel naar de spelers kijken en ook op allerlei anders
gebied gaat hij kijken of hij een kwaliteitsimpuls kan geven.

Er zijn gesprekken gevoerd met de NTTB over een nieuw gebouw. In het voorjaar is
ons gebouw getaxeerd. Daarna volgde de stikstofcrisis en hoorden we niks meer.
Het beleidsplan voor het nieuwe gebouw is inmiddels voor 98% klaar.
Behoefte aan nieuwe documenten
- Informatieboekje voor potentiële leden (A4-tje achter glas met openingstijden,
contactgegevens e.d.)
- Welkomstboekje voor nieuwe leden
- Barinstructie
- Vastleggen manier van werken
- Toernooi draaiboek
- Robot instructie
Vanuit de leden komt de opmerking dat het mooi zou zijn om standaard trainingen in
de robot te programmeren. Ron Suanet meldt dat Mark Smith ook al met dezelfde
robot werkt daar zouden we eventueel kunnen navragen of hij al een instructie heeft.
Vacatures
We hebben extra trainers nodig voor de beginnersgroep
Oliver geeft aan dat hij op woensdag ook weleens vastloopt. Marc Quint zou
daarvoor een optie kunnen zijn (ook voor de donderdag).
We zoeken iemand voor de PR en sponsoring.
We zoeken een competitieleider jeugd. Er moet op de zaterdagochtend iemand
aanwezig zijn die de zaal opent, de bar doet en de competitie een beetje begeleidt.
We hebben een nieuwe wedstrijdsecretaris senioren nodig. Marcel van Velzen wil
hiermee stoppen. Het gaat om het invullen van wedstrijden in NAS en de link zijn
tussen de bond en de club. Er wordt straks heel veel gedigitaliseerd merkt Ron
Suanet op en het zal dus meer een controlefunctie worden. In het najaar wordt
hiermee gestart.
We hebben een vacature voor een coördinator gebouwbeheer. Dit lag voorheen bij
Robin. Het zou fijn zijn als iemand met een technische blik dit wil oppakken.
Huisvesting Rapidity
Wat is er mis met het huidige gebouw?
Niet herkenbaar als een tafeltennisgebouw en het heeft op dit moment vanaf de
buitenkant geen uitstraling. Opgemerkt wordt dat Tempo-team 150 extra leden heeft
gekregen sinds ze in het nieuwe gebouw zitten.
Ron van den Burg geeft aan dat het een heerlijk gebouw is om in te spelen, maar dat
de zaal vooral te klein is.
Opgemerkt wordt dat ook de klimaatregeling ouderwets is.
Willen we wel weg?

Contact met het publiek met de open bar is wel een pluspunt van ons huidige
gebouw. Het gaat erom wat de doelstelling is met een nieuw gebouw. Wat willen we
ermee bereiken? Een doelstelling is dat we futureproof moeten zijn.
Wat brengt een nieuw gebouw ons?
Het kan ons een flink aantal nieuwe leden brengen.
Joost laat de “vlog” van Frank van “De Brug” zien. Bernadette geeft aan dat het
“nieuwe” gebouw geen sfeer heeft.
Joost merkt op dat we uiteindelijk ook zelf de sfeer moeten gaan maken. Het gebouw
moet voldoen aan een aantal normen. Uiteraard kunnen we, als het eenmaal staat,
altijd nog een aantal aanpassingen doorvoeren. Frank merkt op dat hij het huiselijk
vond voelen. We zouden daar zes tafels kwijt kunnen volgens de normen voor
competitie en je kunt negen tafels kwijt tijdens trainingen.
Als we ervoor gaan
Als we ervoor gaan dan moeten we het wel met z’n allen doen. Je hebt grofweg drie
partijen nodig om het hele gebouw neer te zetten. Er gaat in ieder geval veel tijd en
moeite in zitten.
Ron Suanet legt uit wat de oorsprong is geweest van deze plannen. De gemeente wil
hier echt gaan ontwikkelen. Op sportpark Adrichem is er zeker nog ruimte op dit
moment voor het gebouw dat wij willen. Als bestuur willen het gesprek aangaan met
de projectleider van het gebied waar we nu zitten. We willen hiervoor graag een
werkgroep gaan oprichten. We gaan over een paar weken de gemeente benaderen
voor een gesprek.
3.
Ingekomen stukken
Joost heeft een e-mail gekregen van Yvan Vermeulen met de vraag hoe wij omgaan
met het op de hoogte houden van oud-leden. Hierop heeft hij gereageerd en
aangegeven dat hij altijd welkom is om weer lid te worden. Hierop geen reactie meer
gehad.
4.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5.

Jaarverslagen 2019
a. Secretariaat
Het jaarverslag wordt onder wijziging van
de recente ontwikkelingen bij de ereleden vastgesteld.
b. Wedstrijdzaken
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
c. Jeugdzaken
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Activiteiten afgelopen jaar
Het jaarverslag wordt, onder wijziging van de winnaar finale C1 naar Ard
Paardekooper in plaats van Robin van Dijk, vastgesteld.
e. Gebouwbeheer
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
f. Organisatorische zaken
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
g. Financiën
Het jaarverslag wordt, onder aanpassing van resultaat (500), ongewijzigd vastgesteld.
6.
Verslag kascontrolecommissie
Op 4 maart 2020 is kascontrole verricht op het verslagjaar 2019. Yariv Tal en Swen
Rolink stellen voor decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiël
e beheer in 2019.
7.
Benoeming kascontrolecommissie
Yariv Tal heeft de jaren 2018 en 2019 gecontroleerd.
Daarmee eindigt zijn taak als lid van de kascontrolecommissie.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van:
- Swen Rolink voor het verslagjaar 2020;
- Arnold Wardenaar voor het verslagjaar 2020 en 2021;
- Yariv Tal als reservelid.
(Her)benoeming bestuursleden ( benoeming per 2 jaar)
Op dit moment worden de bestuursfuncties ingevuld door:
- Joost Nijman (voorzitter);
- John Kossen (penningmeester);
- Iris van der Worp (secretaris);
- Ard Paardekooper (algemeen bestuurslid);
- Frank van Dongen (algemeen bestuurslid);
- Art Coster (algemeen bestuurslid).
Voorstel om Joost Nijman te herbenoemen als voorzitter.
Voorstel om Iris van der Worp te herbenoemen als secretaris.
Voorstel om John Kossen te herbenoemen als penningsmeester.
Voorstel om Ard Paardekooper te herbenoemen als algemeen bestuurslid.
Voorstel om Frank van Dongen te herbenoemen als algemeen bestuurslid.
Art Coster hoeft niet herbenoemd te worden.
Er is op dit moment één vacature vacant.
9.

Begroting

De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
10.

Voorstellen van leden

Geen.
11.

Rondvraag

Eppo vraagt of we buiten eventueel ook banners kunnen aanbrengen. Jeffrey geeft
aan dat de goedkoopste optie is spandoeken in frames. Hij kan daar eventueel voor
inkoopprijs uitkomen. Eventueel ook toestemming aan de gemeente vragen daarvoor
(precario). Bernadette, Eppo en Jeffrey gaan hiermee aan de slag.
Programmaboekjes en dat soort zaken kan Jeffrey ook laten drukken eventueel. Dit
gaan Frank en Jeffrey oppakken voor het beleidsplan.
Ron Suanet wil dat de gedragscode voor vrijwilligers breder wordt uitgedragen. In
een welkomstboekje, op de website e.d.
12.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 22:00 uur.

