Batgeheimpjes
april-mei 2020

Heren Haarverzorging
CEES HEESBEEN
Alleen op afspraak, maandag gesloten.
Kerkstraat 5, 5141 EA Waalwijk
Tel. 0416-334772

Batgeheimpjes april-mei 2020

Pagina 2 van 12

VAN HET BESTUUR
Pal na de sluiting van de gehouden jaarlijkse Algemene (leden)Vergadering op 10
maart j.l. kwam het bericht binnen dat ook de NTTB alle wedstrijden opschortte op
advies van het RIVM. Een enkele dag later meldde ook de TTL dat wedstrijden
afgelast werden. Het coronavirus slaat hard toe met inmiddels meer dan 1.300
overledenen. We leven in een bijzondere en onvoorspelbare tijd. Het coronavirus
raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. Wij hopen dat jij en je naasten
nog in goede gezondheid zijn.
Het kabinet heeft dinsdagavond 31 maart bekend gemaakt dat de huidige
coronamaatregelen werden verlengd tot en met 28 april 2020. Dat is een bericht dat
impact heeft op ons allemaal. Op ons werk, onze sociale omgeving en onze dagelijkse
beweging waaronder onze tafeltennissport. Ook wij als bestuur volgen de
berichtgeving en de richtlijnen vanuit de overheid. Deze houdt voor dit moment in
dat ook onze speelzaal gesloten blijft tot en met 28 april a.s.
Inmiddels hebben zowel de TTL als de NTTB hun voorjaarscompetities beëindigd. In
principe wordt de najaarscompetitie opgestart per de stand van het begin van de
voorjaarscompetitie. Indien mogelijk probeert de TTL nog een (verkorte)
bekercompetitie te organiseren zodra de richtlijnen dit toelaten.
Eind april zal het bestuur, op de dan nieuw kenbaar gemaakte maatregelen vanuit de
overheid, bezien of de zaal weer open mag gaan.
Wij wensen jou en je naasten veel succes en sterkte in deze moeilijke periode en
hopen iedereen zo spoedig mogelijk weer 'achter de speeltafel' aan te mogen treffen.
Bestuur TTV Waalwijk
VAN DE REDACTUE
Verderop in Batgeheimpjes tref je de notulen van de gehouden Algemene
(leden)Vergadering aan.
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 31 mei 2020. Wil jij een stukje schrijven
over jij je tijd doorbrengt in deze bijzondere tijd of een ander onderwerp, mail dit
naar redactie@ttvwaalwijk.nl. Natuurlijk mag je ook een handgeschreven stuk
aanleveren. Graag tot schrijfs dan wel e-mails.
De Redactie.
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.
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WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN:
Geen
VERJAARDAGEN. . . .
In de komende maanden zijn de volgende leden en/of vrijwilligers jarig. Namens TTV
Waalwijk van harte gefeliciteerd.
Joop Verhoeven
Daniel Gritto
Ron van Vliet
Gerard Loonen
Wim Muskens
Hans van der Marel
Richard Smits
Carla Soetes
Tiny van Delft
Karin van Dun
Henry Timmermans

1 apr
5 apr
8 apr
13 apr
16 apr
23 apr
1 mei
3 mei
5 mei
19 mei
19 mei

Wesly van der Pol
Dennis van Hoorn
Mylene Knorr
John Kortekaas
Hans de Vaan
Walter Dingemans
Corne van Dun
Omar Aboslo
Justin Klekrx
Fabian Timmermans

21 mei
23 mei
26 mei
3 jun
5 jun
13 jun
14 jun
16 jun
25 jun
28 jun

HET BESTUUR:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

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

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

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 kwartaal. Opzegging
kan geschieden, met inachtneming van een opzegperiode van minimaal een maand,
per het einde van een kwartaal.
TIJD OM TE LACHEN: AAPJES KIJKEN
Een man loopt in de dierentuin en ziet daar een gorilla.
"Heej, kom eens dichterbij," fluisterde de gorilla.
De man, verbaasd over het feit dat de gorilla praat, deed nieuwsgierig een stap naar
voren.
"Nog een stap," zei de gorilla.
Toen de man tegen het hek aan stond, fluisterde de gorilla:
"Hoe ben jij ontsnapt?
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INDELING SPEEL- EN TRAININGSTIJDEN VANAF 1 JANUARI 2020:
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

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 doet Arnold
Timmermans voor je. Nadat jij je bestelling hebt ontvangen, stuurt de
penningmeester je een mailbericht voor het te betalen bedrag.
DE CLUBKLEDING:
Word je 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.
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:
 Bestuursvergadering: 14 april 2020 (onder voorbehoud)
 Batgeheimpjes kopij sluitingsdatum uitgave april: 31 mei 2020
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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

Redactie Batgeheimpjes
Webmaster
Toernooicommissie

Barcommissie

Schoonmaak
Repareren, plakken
speelmateriaal

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

DE CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2020
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 acceptBatgeheimpjes april-mei 2020
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giro wordt niet toegezonden, een automatische machtiging voor afschrijving is ook
niet mogelijk.
De Algemene Vergadering van 10 maart 2020 is akkoord gegaan om de
contributiebedragen van junioren en de TTL-bijdrage per 1 juli 2020 aan te passen.
Ingaande deze datum gelden de volgende kwartaalbedragen:
DE CONTRIBUTIE PER 1 JULI 2020
Junior recreant t/m 17 jaar
Senior recreant
Junior NTTB-competitiespeler t/m 17 jaar
Senior NTTB-competitiespeler
Senior NTTB-TTL-competitie-/bekerspeler
Senior TTL-competitie-/bekerspeler

PER KWARTAAL:
:
€ 25,00 (was € 26,50)
:
€ 25,00
:
€ 40,00
:
€ 42,50
:
€ 44,50 (was € 43,50)
:
€ 27,00 (was € 26,00)

De penningmeester zal tijdig een mailbericht versturen zodat iedereen tijdig zijn
periodieke overschrijving kan aanpassen.
TIJD OM TE LACHEN
De Belgen gaan hun eerste raket lanceren.
En,' vraagt een verslaggever, 'waar gaat de reis naartoe?'
'Nou,' zegt een Belgische astronaut, 'wij gaan naar de zon.'
'Naar de zon?' vraagt de reporter. 'Maar daar is het toch veel te heet?
Bent u niet bang dat de raket zal smelten?'
'Nou nee,' lacht de Belg, 'wij zijn niet gek, hoor. We gaan natuurlijk 's nachts!'
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TIJD OM TE LACHEN: SLIMME PROFESSOR
Er komt een professor bij een universiteit kijken of de studenten wel slim genoeg
zijn. Hij vraagt of de slimste student even bij hem wil komen voor een paar vraagjes.
Nou dus die jongen komt naar de professor toe. En de professor begint met de eerste
vraag:
"Hoe noemen we het ding om naar de sterren te kijken?"
Waarop de student antwoordt:
"Een telescoop."
"Goed," zegt professor, "en om naar bacteriën te kijken?"
"Een microscoop."
"Goed. En nu een lastige: Hoe noemen we het ding om door muren te kijken?"
Waarop de student vraagt: "Kan dat dan?"
"Ja," zegt de professor.
"Waarmee dan?" vraagt de student.
"Met een raam, mijn beste jongen, met een raam!"
TIJD OM TE LACHEN
Tijdens een werkoverleg krijgt het afdelingshoofd veel kritiek over zijn functioneren.
Als reactie hierop zegt hij: “In mijn studie heeft een leraar mij het volgende geleerd:
‘Denk niet dat je het voor alles en iedereen goed kunt doen… Geef je iemand een
compliment, dan ben je een slijmerd. Maak je opmerkingen, ben je een
negatieveling. Werk je over, dan ben je een uitslover. Ga je eerder naar huis, dan
heb je geen hart voor de zaak. Wijk je niet af van je mening, dan ben je een stijfkop.
Geef je toe, dan ben je een watje. Ben je jong, dan heb je geen ervaring. En ben je
ouder, dan heb je je tijd gehad…’ Wie wil er nu nog iets zeggen?”
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CORONAVIRUS

Nu onze vereniging geen tafeltennisactiviteiten (competities en toernooien)
mag organiseren is de speelzaal gesloten. Dit houdt tevens in dat er geen
barinkomsten zijn. Hoe langer de ‘lock down’ voor onze vereniging geldt,
hoe langer er geen inkomsten zijn. Gelukkig is TTV Waalwijk een financieel
gezonde vereniging en zal zij deze ‘lock down’ doorstaan.
Op vragen of leden nu geen contributie hoeven te betalen, dient ontkennend
beantwoord te worden.
Het betalen van je contributie dient gewoon door te gaan, ook al is de
vereniging gesloten voor competitie of trainingen. Wij hebben hierover
juridisch advies ontvangen van Sportzaken.pro. De juridische relatie tussen
een vereniging en een lid is het lidmaatschap. Als lid ben je akkoord gegaan
met de verenigingsstatuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt
juridisch gezien geen verschil of de vereniging haar doelstellingen, in dit
geval het faciliteren van trainingen en competities, wel of niet waar heeft
kunnen maken.
Bij betaling van contributie aan onze vereniging is er geen sprake van
wederkerigheid van rechten en plichten in tegenstelling tot bijvoorbeeld het
lid zijn van een sportschool. Dus als een training of competitiewedstrijd niet
kan doorgaan staat dat los van het betalen van de contributie.
Het kan wel zo zijn dat een vereniging besluit de inning van de contributie
uit te stellen. Ook kan besloten worden tot het, eventueel tijdelijk, verlagen
van de contributie. Let wel, ook dit kan alleen door een besluit van de
Algemene Ledenvergadering. Opgemerkt dient te worden dat de Algemene
Ledenvergadering de belangen van de vereniging in het oog moet houden.
Strikt genomen is verlaging van de contributie wel in het belang van de
individuele leden, maar niet in het belang van de vereniging.
Mocht jij in de vervelende situatie terecht gekomen zijn dat jouw inkomsten
het niet toelaten om tijdig je contributie te betalen, stuur dan een
mailbericht naar penningmeester@ttvwaalwijk.nl voor het regelen van een
passende betalingsregeling.
Wij wensen jou en je naasten veel succes en sterkte in deze moeilijke
periode en hopen iedereen zo spoedig mogelijk weer 'achter de speeltafel'
aan te mogen treffen.
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