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VAN DE REDACTIE
In deze uitgave van Batgeheimpjes vind je diverse uitnodigingen. Zo wordt de
Algemene leden)Vergadering gehouden op dinsdagavond 26 februari 2019. De agenda
van deze vergadering en de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 20
maart 2018, tref je verderop in Batgeheimpjes aan. Alle leden van TTV Waalwijk zijn
van harte welkom.
Van harte welkom ben je ook op de clubkampioenschappen en het Open
Dubbeltoernooi die gehouden worden op zaterdag 26 januari respectievelijk zaterdag
23 februari. Inschrijven kan nog, zie eveneens verderop in Batgeheimpjes.
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 2 maart 2019. Wil je een stukje
schrijven over een wedstrijd of een ander onderwerp, vriendelijk het verzoek dit te
mailen naar redactie@ttvwaalwijk.nl. Natuurlijk mag je ook een handgeschreven stuk
aanleveren. Graag tot schrijfs dan wel e-mails. De Redactie.
VERJAARDAGEN. . . .
In de maanden januari t/m maart zijn de volgende leden en/of vrijwilligers jarig.
Namens TTV Waalwijk van harte gefeliciteerd.
Stefan Robben
Dennis Musch
Ammar Almasri
Frits Oome
Hans Vogels
Peer van Asten
Leo Heumen
Francis van Woensel
Fred Rombouts

17 jan
19 jan
26 jan
31 jan
1 feb
8 feb
5 feb
11 feb
26 feb

Gurbuz Dereli
Mark Nieuwenhuizen
Gerard van Haaren
Ad Pullens
Monique Klerkx
Anneke Kokx
John Bloem
Nick Christophe
Kees van Vugt

1 mrt
4 mrt
14 mrt
14 mrt
19 mrt
19 mrt
28 mrt
29 mrrt
31 mrt

HET BESTUUR:
Voorzitter (wnd):
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Aspirant bestuurslid:

Theo de Laat
Vacature
Theo de Laat
Hans de Vaan
Gert-Jan van Alebeek
Miranda Kuijpers

voorzitter@ttvwaalwijk.nl / 06-25095013
secretaris@ttvwaalwijk.nl
penningmeester@ttvwaalwijk.nl / 06-25095013
hans@ttvwaalwijk.nl / 06-22364617
gert-jan@ttvwaalwijk.nl / 06-53158194
miranda@ttvwaalwijk.nl / 06-30810775

DE WEDSTRIJDLEIDING:
NTTB:
TTL:
Jeugdzaken:

Gert-Jan van Alebeek
Peter Brand
Gert-Jan van Alebeek

gert-jan@ttvwaalwijk.nl / 06-53158194
peter@ttvwaalwijk.nl / 06-51030611
gert-jan@ttvwaalwijk.nl / 06-53158194

WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN:
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LIDMAATSCHAP:
Na schriftelijke aanmelding kunt u lid worden van TTV Waalwijk. De aanmelding geldt
voor een minimale periode tot en met het einde van het lopende seizoen (30 juni of
31 december). Opzegging kan geschieden, met inachtneming van een opzegperiode
van minimaal een maand, per het einde van een seizoen. Peter Brand is onze
ledenadministrateur en is bereikbaar via peter@ttvwaalwijk.nl en 06-51030611.
INDELING SPEEL- EN TRAININGSTIJDEN VANAF 1 JANUARI 2019:
Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

Competitie senioren TTL
Vrijspelen senioren **)
Training junioren
Training senioren (4 tafels)
Competitie senioren TTL
Vrij spelen senioren (overige tafels)
Gesloten
Vrij spelen senioren
Training junioren
Competitie senioren TTL
Vrij spelen senioren
Competitie NTTB
Vrijspelen senioren **)
Competitie junioren NTTB
Vrij spelen junioren en senioren**)

20.00
20.00
18.30
20.00
20.00
20.00

u
u
u
u
u
u

09.00
18.30
20.00
20.00
20.00
20.00
09.30
09.30

u
u
u
u
u
u
u
u

– 24.00 u
– 24.00 u
– 20.00 u
– 21.30 u
– 24.00 u
– 24.00 u
Gesloten
– 12.00 u
– 20.00 u
– 24.00 u
– 24.00 u
– 24.00 u
– 24.00 u
– 13.00 u
– 13.00 u

*)

Voor alle trainingen geldt dat als je niet kunt komen trainen, je tijdig telefonisch
bij de trainer (06-53158194) afmeldt.
**) Zaal alleen open tijdens competitiewedstrijden.
Het telefoonnummer van ons Tafeltenniscentrum is: 0416-341600
E-mailen? Kan ook: info@ttvwaalwijk.nl en/of redactie@ttvwaalwijk.nl
Website: www.ttvwaalwijk.nl
HET CLUBBLAD:
Het clubblad "Batgeheimpjes" komt circa 5 keer per jaar uit. Leden ontvangen
Batgeheimpjes per e-mailbericht. Alle uitgaven van Batgeheimpjes zijn te
downloaden via de website van TTV Waalwijk.
DE CLUBKLEDING:
Wordt u lid van onze vereniging dan is het dragen van onze clubkleding verplicht
tijdens wedstrijden in de NTTB- en de TTL-competitie en toernooien. Bij het niet
dragen van de clubkleding wordt een eventuele boete van de NTTB aan je in rekening
gebracht. De clubkleding met reclame-uiting van onze hoofdsponsor Hofax wordt
vanuit de vereniging aangeboden. Bij einde lidmaatschap dient het shirt te worden
ingeleverd.
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COMMISSIES E.D.
Jeugdzaken
Advies speelmaterialen
Wedstrijdleiding NTTB
Ledenadministratie
Wedstrijdleiding TTL
Recreatiecommissie

Onderhoudszaken
Redactie Batgeheimpjes
Webmaster
Toernooicommissie
Barcommissie

Schoonmaak
Repareren, plakken
speelmateriaal

NAAM
Gert-Jan van Alebeek

CONTACTGEGEVENS
06-53158194 / gert-jan@ttvwaalwijk.nl

Peter Brand

06-51030611 / peter@ttvwaalwijk.nl

Gert-Jan van Alebeek
Jan Lommers
Mari Steenbergen
Arnold Timmermans
Marcel IJpelaar
Theo de Laat

06-53158194 / gert-jan@ttvwaalwijk.nl
0416-530115
0416-334240
06-18936213 / onderhoud@ttvwaalwijk.nl
06-40037899
06-25095013 / redactie@ttvwaalwijk.nl

Francis v Woensel
Henk van Berkel
Francis v Woensel
Peter Brand
Joop Verhoeven
Hanny Pullens
Tiny van Delft
Anneke Kokx
Arnold Timmermans

06-22812483 / toernooien@ttvwaalwijk.nl
06-33176378
06-22812483 / barcommissie@ttvwaalwijk.nl
06-5103061
06-46298165
06-33890279
06-13418363
06-43098291
06-18936213

AANSCHAF SPEELMATERIAAL
Via Gert-Jan van Alebeek kun je speelmaterialen
waaronder batjes, rubbers, cleaner et cetera bestellen.
Deze materialen worden besteld bij onze huisleverancier POSNO-SPORT te Weert. Het voordeel van POSNOSPORT is dat er geen verzendkosten in rekening worden gebracht en dat onze
vereniging er een leuke marge aan overhoudt.
Gert-Jan heeft uitgebreide kennis over rubbers en batjes en kan je uitstekend
informeren over eventueel te maken keuzes hierin. Het plakken van de rubbers kan
Arnold Timmermans voor je doen. Nadat jij je bestelling hebt ontvangen, stuurt de
penningmeester je een mailbericht voor het te betalen bedrag.
COMPETITIEWEDSTRIJDEN OP WEBSITE
Op de competitiepagina van www.ttvwaalwijk.nl zijn van al onze Waalwijk-teams alle
uit- en thuiswedstrijden opgenomen. Dit geldt zowel voor de NTTB- als de TTLcompetitie. Erg handig om te zien welk team wanneer en waar speelt.
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DE CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2019
Junior recreant t/m 17 jaar
Junior NTTB-competitiespeler t/m 17 jaar
Senior recreant
Senior NTTB-competitiespeler
Senior NTTB-TTL-competitie-/bekerspeler
Senior TTL-competitie-/bekerspeler

:
:
:
:
:
:

PER KWARTAAL:
€ 26,50
€ 40,00
€ 25,00
€ 42,50
€ 43,50
€ 26,00

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Na aanmelding kan je lid worden van TTV
Waalwijk. Het lidmaatschap geldt voor een minimale periode tot en met het einde
van het lopende seizoen (of t/m 30 juni of t/m 31 december). Indien je meer
informatie wenst dan kun je je wenden tot Peter Brand. Afmelden lidmaatschap geef
je door via de MyClub-pagina op www.ttvwaalwijk.nl.
Leden dienen hun contributie per kwartaal of bij voorkeur per jaar over te maken op
bankrekeningnummer NL58 RABO 0155 8029 33 t.n.v. T.T.V. Waalwijk. Een acceptgiro wordt niet toegezonden, een automatische machtiging voor afschrijving is ook
niet mogelijk.
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:
 Batgeheimpjes kopij sluitingsdatum uitgave maart: 2 maart 2019
 Bestuursvergadering: 20 februari 2019
 Speelschema NTTB voorjaar 2019:
 NTTB-competitie senioren: maandag 28 januari – vrijdag 20 april
 NTTB-competitie jeugd: zaterdag 2 februari – zaterdag 27 april
 Beslissingswedstrijden worden op vrijdag 10 mei 2019 gespeeld.
TTL-competitie: maandag 17 september – vrijdag 30 november
 RMB-toernooi bij TTV Irene: zaterdag 19 januari (junioren) en zondag 21 januari
(senioren) 2019
 Clubkampioenschappen 2019 junioren + senioren: zaterdag 26 januari 2019
 Dubbeltoernooi 2019: zaterdag 23 februari 2019
 Algemene (leden)Vergadering: dinsdag 26 februari 2019
 49e Maaslandtoernooi OTTC Oss: zondag 10 maart 2019
HANDICAPTOERNOOI
Aan het handicaptoernooi op 13 december jl. hebben 16 leden deelgenomen. Hanny
Pullens heeft de 1e plaats weten te bemachtigen, van harte. Dennis Musch werd
tweede.
TIJD OM TE LACHEN . . .
Jantje en zijn oma lopen op straat. Dan ziet Jantje vijf euro op straat liggen. Hij wil
het oppakken, maar oma zegt: 'Alles wat op de grond ligt is vies.' Even later glijdt
Jantjes oma uit over een bananenschil. Ze vraagt aan Jantje: 'Wil je me even
overeind helpen?' Zegt Jantje: 'Nee, want alles wat op de grond ligt is vies!'
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Aan de leden van TTV Waalwijk
Uitnodiging Algemene Vergadering 2019
Waalwijk, 20 januari 2019
Hierbij nodigt het Bestuur van TTV Waalwijk je uit voor de Algemene
Vergadering 2019. Deze vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 26
februari 2019, aanvang 20.15 uur, in ons Tafeltenniscentrum aan de Hertog
Janstraat 1d te Waalwijk. Onderstaand tref je de agenda inclusief de nodige
toelichting aan. Indien je andere agendapunten wilt toevoegen, dan kun je dit
tot acht dagen voor de vergadering kenbaar maken via de waarnemend
voorzitter Theo de Laat (06-25095013 / voorzitter@ttvwaalwijk.nl).
Agenda
1. Opening.
2. Mededelingen.
Training senioren vindt deze avond niet plaats.
3. Ingekomen stukken/onderwerpen.
4. Nagekomen stukken/onderwerpen.
5. Vaststelling van de notulen van de Algemene Vergaderingen
gehouden op 20 maart 2018.
Deze notulen zijn in Batgeheimpjes februari 2019 (zie website) opgenomen en liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
6. Jaarverslag van het bestuur.
Het verslag van het bestuur ligt een uur voor aanvang van de Algemene
Vergadering ter inzage.
7. Verslag van de penningmeester.
Het financiële jaarverslag over het kalenderjaar 2018 ligt een uur voor
aanvang van de Algemene Vergadering ter inzage.
8. Verslag van de Kascommissie.
9. Vaststelling van de Balans en van de staat van baten en lasten 2018.
10. Vaststelling van de contributies.
Het bestuur stelt voor om de geldende contributiebedragen te handhaven.
Eventuele aanpassingen van de competitiebijdrage van zowel de NTTB als
de TTL worden doorberekend.
11. Vaststelling van de Begroting 2019.
De begroting over het kalenderjaar 2019 ligt een uur voor aanvang van de
Algemene Vergadering ter inzage.
12. Benoeming bestuursleden.
Met het overlijden van Ben Blijlevens is de vacature secretaris ontstaan.
Miranda Kuijpers loopt sinds enkele maanden ‘stage’ binnen het bestuur
en heeft te kennen gegeven de rol van secretaris op zich te willen nemen.
Het bestuur is hiermee content en stelt de Algemene Vergadering voor
Batgeheimpjes januari-februari 2019
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13.

14.

15.
16.
17.

Miranda voor de periode van drie jaar te benoemen tot secretaris van
onze vereniging (2019-20122).
In 2018 waren reglementair aftredend de bestuursleden Hans de Vaan en
Gert-Jan van Alebeek. Feitelijk had hun herbenoeming in de Algemene
Vergadering van 2018 geagendeerd moeten zijn. Zowel Gert-Jan als Hans
hebben aangegeven het bestuurslidmaatschap voor een nieuwe
ambtsperiode van 3 jaar te willen aanvaarden. Het bestuur stelt de
Algemene Vergadering voor om Gert-Jan en Hans als bestuurslid met
terugwerkende kracht vanaf 2018 te herbenoemen voor een periode van
drie jaar (2018-2021).
Met genoegen kan het bestuur melden dat Karin van Dun zich heeft
aangemeld om in het bestuur zitting te willen nemen. Het bestuur stelt de
Algemene Vergadering voor Karin als bestuurslid te benoemen voor een
periode van drie jaar (2019-2022).
Met de (her)benoemingen van Miranda, Karin, Gert-Jan en Hans bestaat
het bestuur uit vijf personen waarvan Theo de dubbele functie van
waarnemend-voorzitter en penningmeester vervult. Eventuele andere
kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij Theo de Laat.
Benoeming kascommissieleden.
Karin van Dun en Hannie Pullens vormen de Kascommissie 2018 (reserve
Francis van Woensel). Tijdens de Algemene Vergadering dient een nieuw
commissielid te worden benoemd ter vervanging van Karin.
Verslag commissies.
Toernooicommissie:
 Verslag ligt een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
Barcommissie:
 Verslag ligt een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
Jubilarissen
Wim Muskens is op 1 oktober 1993 lid geworden van onze vereniging en
heeft zijn 25 jarig lidmaatschap behaald.
Vrijwilliger van het jaar
Tijdens de Algemene Vergadering wordt kenbaar gemaakt wie de
vrijwilliger van het jaar 2018 is.
Rondvraag.

Wij hopen op je aanwezigheid te mogen rekenen.
Met sportieve groet,
De voorzitter (wnd):
wg Theo de Laat

Batgeheimpjes januari-februari 2019

Pagina 8 van 16

Notulen Algemene Vergadering 20 maart 2018
Aanwezig; Ben Blijlevens (secretaris), Theo de Laat (penningmeester en
waarnemend voorzitter), Hans de Vaan (bestuurslid) en Gert-Jan van
Alebeek (bestuurslid) en 20 overige stemgerechtigde leden.
1. OPENING
Theo opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom.
2. MEDEDELINGEN
Van 8 leden is bericht van verhindering ontvangen.
3. INGEKOMEN STUKKEN
Verslag van de kascommissie 2017. Dit zal bij agendapunt 8 worden
behandeld.
4. NAGEKOMEN STUKKEN/ONDERWERPEN
Geen.
5. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING GEHOUDEN OP 21 MAART 2017
De notulen van de Algemene Vergadering van 21 maart 2017 worden
conform vastgesteld.
6. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR
Het jaarverslag van het bestuur geeft verder geen aanleiding tot het
stellen van vragen en wordt conform aangenomen.
7. VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Theo geeft een toelichting op het jaarverslag 2017. Het boekjaar is
afgesloten met een positief saldo van € 1.328,24. Er waren geen
vragen.
8. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
De kascommissie geeft een toelichting op het verslag van 2017. De
commissie vond het verslag in orde en verzoekt de aanwezige leden de
penningmeester décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
9. VASTSTELLING VAN DE BALANS EN VAN DE STAAT VAN BATEN
EN LASTEN 2017
Theo stelt de vergadering voor de balans en de staat van baten en
lasten 2017 zoals voorgelegd vast te stellen. De vergadering is hiermee
akkoord.
10. VASTSTELLING VAN DE CONTRIBUTIES
Het bestuur stelt voor om de geldende contributiebedragen te
handhaven.
De vergadering stemt hiermee in.
11. VASTSTELLING VAN DE BEGROTING 2018
De begroting 2018 is reeds vermeld op het overzicht van de verlies- en
winstrekening 2017.
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Theo geeft nog een toelichting op deze begroting. De Algemene
Vergadering wordt voorgelegd in te stemmen met de begroting 2018 en
stemt hiermee conform in. De begroting 2018 is hiermee vastgesteld.
12. BENOEMING BESTUURSLEDEN
Peter Brand (ledenadministrateur) heeft te kennen gegeven zijn
bestuursfunctie neer te leggen.
We hebben nog steeds een vacature voor een nieuwe voorzitter. Als er
iemand interesse heeft kan hij of zij zich aanmelden bij een van de
bestuursleden.
13. BENOEMING COMMISSIELEDEN
Kascommissie: Anneke Kokx en Karin van Dun vormen de kascommissie
2017. Anneke heeft twee jaar in de kascommissie gezeten dus voor haar
dient een opvolger te worden gekozen. Hannie Pullens stelt zich hiervoor
beschikbaar. Francis van Woensel is als reserve beschikbaar. De
Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord. Theo bedankt Anneke
voor haar bijdrage.
14. VERSLAG COMMISSIES
Bar- en toernooicommissie: Deze commissie heeft een jaarverslag over
2017 gemaakt en ligt tijdens de vergadering ter inzage.
15. JUBILARISSEN
John Kortekaas is op 1 maart 1993 lid geworden van onze vereniging en
heeft zijn 25 jarig lidmaatschap behaald. Vanuit de handen van de
voorzitter ontvangt John de zilveren speld en een kleine attentie.
16. VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
Een vereniging zonder vrijwilligers is geen vereniging. Dit jaar is
Miranda Kuijpers de vrijwilliger van het jaar omdat zij zich veel inzet
voor de jeugd, zowel voor de competitie als jeugdactiviteiten.
17. RONDVRAAG
In verband met het overlijden van onze secretaris Ben Blijlevens, zijn er
geen aantekeningen beschikbaar.
18. SLUITING
Theo bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 20.55 de
vergadering.
CLINIC
Op 3 jan 2019 heeft onze vereniging zich vertegenwoordigd in sporthal De
Slagen. Vanuit de basisscholen hebben 116 kinderen kennis kunnen maken
met negen soorten sport en sportverenigingen. Onze jeugdleden Maurice,
Peer, Anne en Lars hebben Gert-Jan die de clinic organiseerde, meegeholpen.
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TIJD OM TE LACHEN . . .
Wat is het verschil tussen een man die ruzie maakt met zijn vrouw en een
man die een lot koopt in een loterij?
De man die aan de loterij mee doet zou best eens kunnen winnen…
“Mijn vrouw en ik zijn al meer dan 40 jaar getrouwd en telkens wanneer ik thuis kom,
krijg ik van haar nog steeds een kus," zegt een man aan zijn vriend.
"Ik ken dat", antwoordt de vriend, "Alcoholcontrole ..."
Wat is het toppunt van ijdelheid?
Als je zelfs je röntgenfoto's laat fotoshoppen!
Afrikaanse logica: Geen speld tussen te krijgen!
Een Afrikaan lag te slapen in de zon onder een bananenboom, toen een Amerikaan
voorbij kwam.
'Hé', riep de Amerikaan, 'moet jij niet werken: Time is money!!'
'Wat moet ik doen' zegt de ander.
'Nou de bananen plukken en verkopen.'
'Waarom verkopen?
Ik kan ze toch ook weggeven, als er teveel zijn.'
'Ben je gek', zegt de Amerikaan.
'Verkopen moet je, geld verdienen.'
'Wat moet ik met dat geld', vraagt de Afrikaan.
'Land kopen, nog meer bananenbomen planten...
En dus nog meer verkopen en dus nog meer geld verdienen'.
'Wat moet ik met al dat "nog meer geld"?'
'Koelcellen bouwen', zegt de Amerikaan, 'om de bananen te bewaren en ze zo tegen de
beste prijzen te verkopen.
Dan verdien je nog meer, dan kun je arbeiders huren, die al het werk voor jou doen, en
nog meer grond kopen en nog meer bananen verbouwen...
En dus nog meer verdienen!'
'En dan?' Vraagt de Afrikaan.
'Dan word je rijk, miljonair!'
'En dan?'
'Dan word je multimiljonair!'
'En dan?'
'Dan ben je pas écht rijk, zo rijk dat je kunt rentenieren.'
'Rentenieren, wat is dat?', vraagt de Afrikaan.
'Ja dat is', zegt de Amerikaan, 'zalig niets doen.
Lekker luieren in de schaduw van de boom, en vooral tevreden zijn...!'
'En, wat is het verschil met nu?', mompelt de Afrikaan en sluit met een tevreden
glimlach op zijn gezicht de ogen....
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019
Op zaterdag 26 januari 2019 organiseert
de toernooicommissie de jaarlijkse
clubkampioenschappen junioren en
senioren. Wij hebben er zin in! Jij ook?
Dus doe mee, dan gaan we er met z’n
allen een sportieve en gezellige dag van
maken!
Je inschrijving kun je inleveren bij Henk, Francis, Gert-Jan of bij de bar. Uiteraard
kun je ook per e-mail inschrijven: toernooien@ttvwaalwijk.nl. Inschrijfgeld is niet
van toepassing!
De clubkampioenschappen junioren beginnen om 10.00 uur en senioren om 13.00 uur.
De toernooicommissie rekent op een grote opkomst, schrijf jij ook in?
Met sportieve groet,
Henk, Francis, Gert-Jan
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Heren Haarverzorging
CEES HEESBEEN
Alleen op afspraak, maandag gesloten.
Kerkstraat 5, 5141 EA Waalwijk
Tel. 0416-334772
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