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VAN DE REDACTIE
Deze uitgave van Batgeheimpjes geldt voor een langere periode (mei-augustus), dit
heeft te maken met de komende vakantieperioden. Verderop tref je informatie aan
over een nieuwe toernooiopzet: de Open Waalwijkse Ultimate Dubbel Toernooi.
Graag ook aandacht voor de kopij over Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Het
is namelijk belangrijk dat iedere barmedewerker gecertificeerd is om zijn
vrijwilligerswerk te doen. En voor die vrijwilligers die direct met onze jeugd van doen
hebben, is de Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk. Onze vereniging heeft
hiervoor de Gedragscode Vrijwilligers ontwikkeld, zie verderop in deze uitgave.
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 17 augustus 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 mei t/m augustus zijn de volgende leden en/of vrijwilligers jarig.
Namens TTV Waalwijk van harte gefeliciteerd.
Richard Smits
Carla Soeters
Tiny van Delft
Diny Dingemans
Karin van Dun
Henri Timmermans
Wesly van der Pol
Piet Hoefmans
John Kortekaas
Hans de Vaan
Walter Dingemans
Corne van Dun
Omar Aboslo
Bjorn de Graaff
Luck van Wanrooij
Justin Klerkx
Fabian Timmermans

1 mei
3 mei
5 mei
14 mei
19 mei
19 mei
21 mei
23 mei
3 juni
5 juni
13 juni
14 juni
16 juni
16 juni
18 juni
26 juni
28 juni

Bram Damen
Wil van der Velden
Yannick Kuijpers
Marrie Kerst
Martijn Hermse
Robert Lia
Petra Timmermans
Jan van Woensel
Maurice van den Hoven
Herman van Olderen
Wendy Schapers
Peter Mijnders
Frank Straatman
Frank van Logten
Miranda Kuijpers
Arnold Timmermans
Jan Lommers
Maartje Meijs

1 juli
3 juli
6 juli
15 juli
17 juli
21 juli
23 juli
25 juli
27 juli
27 juli
29 juli
1 aug
2 aug
6 aug
9 aug
10 aug
17 aug
18 aug

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

Theo de Laat
Miranda Kuijpers
Theo de Laat
Hans de Vaan
Gert-Jan van Alebeek
Karin van Dun
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voorzitter@ttvwaalwijk.nl / 06-25095013
secretaris@ttvwaalwijk.nl / 06-30810775
penningmeester@ttvwaalwijk.nl / 06-25095013
hans@ttvwaalwijk.nl / 06-22364617
gert-jan@ttvwaalwijk.nl / 06-53158194
karin@ttvwaalwijk.nl / 06-320491442
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DE WEDSTRIJDLEIDING:
NTTB:
TTL:
Jeugdzaken:

Gert-Jan van Alebeek
Gert-Jan van Alebeek
Gert-Jan van Alebeek

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

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.
INDELING SPEEL- EN TRAININGSTIJDEN VANAF 1 JANUARI 2019:
Maandag

Competitie senioren TTL
Vrijspelen senioren *)
Dinsdag
Training junioren
Training senioren (4 tafels)
Competitie senioren TTL
Vrij spelen senioren (overige tafels)
Woensdag
Gesloten
Donderdag
Vrij spelen senioren
Training junioren
Competitie senioren TTL
Vrij spelen senioren
Vrijdag
Competitie NTTB
Vrijspelen senioren *)
Zaterdag
Competitie junioren NTTB
Vrij spelen junioren en senioren*)
*) Zaal alleen open tijdens competitiewedstrijden.

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

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
Wedstrijdleiding TTL
Ledenadministratie

NAAM
Gert-Jan van Alebeek

CONTACTGEGEVENS
06-53158194
gert-jan@ttvwaalwijk.nl

Theo de Laat

Recreatiecommissie

Gert-Jan van Alebeek

Onderhoudszaken

Jan Lommers
Mari Steenbergen
Arnold Timmermans

06-25095013
penningmeester@ttvwaalwijk.nl
06-53158194
gert-jan@ttvwaalwijk.nl
0416-530115
0416-334240
06-18936213
onderhoud@ttvwaalwijk.nl
06-40037899
06-25095013
redactie@ttvwaalwijk.nl
06-22812483
toernooien@ttvwaalwijk.nl
06-33176378
06-53158194
06-22812483
barcommissie@ttvwaalwijk.nl
06-46298165
06-33890279
06-13418363
06-43098291
06-18936213

Marcel IJpelaar
Redactie Batgeheimpjes Theo de Laat
Webmaster
Toernooicommissie
Francis v Woensel

Barcommissie

Schoonmaak
Repareren, plakken
speelmateriaal

Henk van Berkel
Gert-Jan van Alebeek
Francis v Woensel
Joop Verhoeven
Hanny Pullens
Tiny van Delft
Anneke Kokx
Arnold Timmermans

COMPETITIEWEDSTRIJDEN
TTapp is dé applicatie voor tafeltenniscompetitiespelend Nederland. Je
vindt hier alle wedstrijdinfo van een groeiend aantal tafeltennisverenigingen. Ook TTV Waalwijk maakt gebruik van deze op je smartphone
te gebruiken app. Zowel de NTTB- als de TTL-competitiewedstrijden
worden met de TTapp vastgelegd. Je eigen poule en die van je vrienden
kun je als favorieten op het startscherm opnemen zodat
je ze snel kunt bereiken. De TTapp is te downloaden uit:
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WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN:
Jurre Blankers – junior
Thijs Nuijten – junior
Simon Gruijntjes – junior
AANSCHAF SPEELMATERIAAL
Via Gert-Jan van Alebeek kun je speelmaterialen
waaronder batjes, rubbers, cleaner et cetera bestellen.
Deze materialen worden geleverd door POSNO-SPORT.
Het voordeel van POSNO-SPORT 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.
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 Theo de Laat. 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 september: 17 augustus 2019
 Bestuursvergadering: 22 mei 2019
 Speelschema NTTB 2019:
 Najaar 2019: maandag 9 september – zaterdag 30 november
 TTL bekercompetitie vanaf maandag 6 mei 2019
 Open Waalwijkse Ultimate Dubbel Toernooi, vrijdagavond 24 mei 2019
 Op zaterdag 18 mei (jeugd) en zondag 19 mei (senioren) organiseert TTV De
Batswingers i.s.m. de afdeling ZuidWest de Afdelingskampioenschappen ZuidWest
2019. Locatie is sporthal Achter de tuintjes in Gilze.
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GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS
Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden/deelnemers aan
activiteiten van TTV Waalwijk zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot
zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en
weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen
nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties
gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk
contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat
is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers
en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij voor al onze vrijwilligers van onze vereniging een gedragscode
opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open,
transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van
seksueel grensoverschrij-dend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en
sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons je als als
vrijwilliger inzet, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar
je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
Tevens worden vrijwilligers gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te
leveren. Meer informatie over de gedragscode tref je aan op onze website pagina
Gedragscode Vrijwillers.

INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN
Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het
van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen
verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder
invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze
verantwoordelijkheid om te gaan maakt TTV Waalwijk gebruik van de
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website www.nocnsf.nl/iva. Iedere barmedewerker dient over het certicaat te
beschikken. Alle certicaten zijn in een map opogenomen die achter de bar ligt. Bij een
vanuit de door de gemeente uitgevoerde controle zal hierna gevraagd worden.
De teksten en filmpjes op deze website stellen je in staat om straks op een
verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in ons home. Wanneer je de teksten
en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je
een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen
dat er alcohol wordt geschonken.
We wensen jullie veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien
van je bardiensten!
Met sportieve groet,
de Barcommissie van TTV Waalwijk
NTTB JEUGD
Voorafgaande aan het speelseizoen kon geen
jeugdteam worden samengesteld en daarmee
worden aangemeld voor de
voorjaarscompetitie 2019. Door
betrokkenheid van Marrie en terugkomst van
Jochem kon alsnog een jeugdteam worden
samengesteld. Met medewerking van de NTTB
kon ons Waalwijk-team alsnog in de
competitie worden ingedeeld. Jochem, Lars
en Reno eindigden samen op de derde plaats, een mooi resultaat!
TTL-COMPETITIE
In de 2e klasse behaalde Waalwijk 4 (Geza, Marcel, Theo en Wesly) de eerste plaats.
Ook Waalwijk 5 met Jesper, Kees, Maurice en Yannick behaalde de eerste plaats in de
4e klasse. Allen van harte gefeliciteerd.
Bij de promotie-/degradatiewedstrijden moesten Waalwijk 7 (Arnold, Bianca, Karin
en Rob) promotie en Waalwijk 9 (Bram, Frits, Gerard, Hans, John en Sebastiaan)
degradatie spelen. Waalwijk 7 kon haar promotiewedstrijd niet in winst omzetten en
verloor met 6-4 van Slagvaardig 1. Waalwijk 9 won met 6-4 van SWAN 4 en blijft
daarmee in het nieuwe seizoen in de 6e klasse spelen.
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OPEN WAALWIJKSE ULTIMATE DUBBEL TOERNOOI
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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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