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Beste Kwiek leden,
Inmiddels is de competitie weer van start gegaan. Met
het overvolle sportaanbod op de televisie ben je van
de zomer misschien niet veel aan trainen toe
gekomen. Lekker op vakantie en een wat ons betreft
te warm clubgebouw waren goede redenen om de
batjes in de tas te laten, maar nu moeten we toch echt
weer aan de bak.
Met enige gepaste trots valt er nog te melden dat er in
het voorjaar weer een van onze teams kampioen
geworden is en het zal u niet verbazen dat dit het
team is waar ook uw voorzitter deel van uitmaakt.
Met slechts 9 verliespunten is een snelle terugkomst
naar de 5e klasse het resultaat.
In het najaarsseizoen spelen we met 6 senioren teams
(was 7) in de reguliere competitie, en maar liefst 6
duo teams (dit waren er 3). Bij de jeugd hebben we 2
teams kunnen vormen (dit waren er 3). Het ledental is
vrijwel gelijk gebleven, weliswaar zijn er een aantal
leden weggegaan, maar gelukkig kunnen we ook weer
wat nieuwe leden begroeten.
In de komende tijd zijn er binnen onze vereniging de
nodige veranderingen te verwachten. Onze website
die al vele jaren deskundig wordt beheerd door Harry
Plugge was toe aan een restylings-beurt, zowel

technisch als visueel. Harry heeft deze veranderingen
samen met Chris van de Poel doorgevoerd, zodat in de
toekomst dit niet meer alleen de verantwoordelijkheid
van Harry hoeft te zijn. Als u het nog niet gezien hebt,
kijk dan eens snel op onze vernieuwde site:
www.ttv-kwiek.nl. Mooi vormgegeven en klaar voor
de toekomst.
Op de Algemene ledenraadvergadering van 12
oktober (noteer deze datum in uw agenda!) zijn er
binnen het bestuur een aantal ingrijpende
veranderingen te verwachten. Volgens het periodieke
schema van benoeming is een aantal leden aftredend:
dit zijn Wim de Wit, Arie Fokker en Sjaak Kuijf. Arie en
Wim zijn niet herkiesbaar; Sjaak Kuijf is in principe
bereid nog een volgende termijn verder te gaan.
Daarnaast heeft Dick Sol aangegeven af te willen
treden als bestuurslid, zoals eerder vermeld in de
B@llemachtig van januari.
U zult begrijpen dat na een lange tijd van een vrijwel
vaste bezetting van het bestuur de
bestuurssamenstelling zal gaan veranderen. Reden te
meer om uw stem te laten horen bij de komende ALV.
Met name Dick en Wim maken al zeer lang deel uit
van het bestuur en zijn hebben beiden aangegeven
het stokje nu graag over te dragen aan het liefst wat
jongere opvolgers.

Ik begrijp het wel en mag, neem ik aan, namens alle
leden hier nu alvast mijn dank uitspreken voor de vele
jaren dat zij zich binnen het bestuur vol overgave
hebben ingezet voor onze vereniging. Overigens heeft
Dick Sol aangegeven dat hij bereid is om zijn
technische ondersteuning voor het beheer van het
gebouw nog wel te willen voortzetten.
Uiteraard zullen wij op een later moment op gepaste
wijze afscheid van hen nemen als bestuur. Ook Arie
Fokker zal terugtreden als voorzitter van de
barcommissie, maar zal nog wel deel uit blijven maken
van de barcommissie en zijn steentje bij blijven
dragen aan het reilen en zeilen van de het
bargebeuren.
Het zal duidelijk zijn dat het bestuur zich voor een
behoorlijk probleem geplaatst zag en alvast om zich

Het is aan u en uw stem op de Algemene
Ledenraadvergadering, maar wij willen u alvast een
drietal kandidaten noemen die bereid zijn om invulling
te geven aan een functie in het bestuur:
Chris van de Poel is bereid naast zijn werkzaamheden
voor website de opvolger van Arie in de barcommissie
te worden. Anita de Jong wil de rol van Dick Sol als
secretaris op zich nemen en Roy Hornung is kandidaat
om Wim de Wit op te volgen, waarbij we een
specifieke functie op het gebied van public relations
en ledenwerving willen maken.
Wij hebben de vrijheid genomen om deze kandidaten
alvast enig inzicht te verschaffen in hun eventuele
taken, zodat zij en wij niet voor grote verrassingen
komen te staan. Nogmaals het is aan u en mocht u
zich zelf als kandidaat willen aanmelden is dat zeker
ook nog mogelijk.
Tot slot wens ik u alvast een fijne en sportieve
competitie toe.
Sjaak Kuijf, uw voorzitter

heen gekeken heeft of er andere kandidaten zich
beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie.

De nieuwe plastic bal
Het gebruik van de niet-celluloïd (plastic) bal voor de
competitie is sinds januari verplicht gesteld. Ofschoon
de kwaliteit van de plastic bal langzaam aan wat beter
wordt zit er nog veel prijsverschil tussen de goede (3ster) ballen (per stuk tussen 1,20 en 1,50 euro) en de
minder goede (1-ster) ballen (per stuk 50 a 60
eurocent).
Het is nog even uitzoeken/ervaren welke bal de beste
prijs/kwaliteit heeft. De 1-ster Xushaofa bal, die we
afgelopen voorjaar hebben uitgeprobeerd blijkt niet
zo’n goede keus te zijn; deze ballen zullen we nog
prima kunnen gebruiken voor de training, maar voor
de competitiewedstrijden zal een ander alternatief
uitgeprobeerd worden.

Bardienst

Gebruikt u de TTapp al?

Heeft u het bardienstrooster al bekeken? Deze is
eerder toegezonden aan de competitie-spelende
leden en is natuurlijk ook eenvoudig te vinden op onze
website: http://www.ttv-kwiek.nl/bardienstrooster/
Kijk op welke data je team staat ingeroosterd en
noteer deze data in je agenda.

TTapp is een nieuwe applicatie voor je smartphone of
tablet voor competitiespelers. Hier vindt je alle
wedstrijdinformatie en heb je altijd de meeste actuele
informatie over het programma, standen en uitslagen
bij de hand. Ook wedstrijden die verzet worden hierin
snel aangepast. De informatie is gekoppeld aan de
competitieadministratie van de NTTB.

De barcommissie zoekt ook nog vrijwilligers voor een
vijftal zaterdagochtenden voor de jeugdwedstrijden.
Draag een steentje bij en geef je bij Arie op:
barcommissie@ttv-kwiek.nl
En nogmaals: als je wedstrijd verzet wordt, waarop je
bardienst hebt, regel dan even een ruiling met een
team dat wel op die avond speelt. Zo komen anderen
niet voor verrassingen te staan of tegenstanders voor
een dichte deur aan het begin van de avond.

Telefoon
NB Het telefoonnummer van het clubgebouw is
een mobiel telefoonnummer 06 485 125 80.
Sluit deze telefoon aan op de lader als je bardienst
hebt en zet hem aan!
Anders zijn we niet bereikbaar voor bijvoorbeeld
bezoekende teams.

Ook kun je met een account zelf de uitslagen van je
wedstrijd live invoeren. Je kunt een account krijgen als
een andere speler die al een account heeft je hiervoor
uitnodigt.
Wil je ook graag een account stuur
dan even een mailtje naar:
penningmeester@ttv-kwiek.nl

Onderhoud gebouw

Algemene Ledenvergadering

Op dit moment wordt de buitenboel flink
onderhanden genoemd en worden de boeiboorden
van de gevel vernieuwd.

Op woensdag 12 oktober wordt de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur
roept u op om aanwezig te zijn om uw stem te laten
horen. Omdat meerdere bestuursleden er voor
gekozen hebben om dit jaar niet opnieuw herkiesbaar
te zijn, is het nog belangrijker dan voorgaande jaren
dat u naar de vergadering komt.

Omdat onze CV ketel de laatste tijd steeds vaker
storingen vertoonde, is deze aan het begin van de
zomer vervangen. Geen koude douche dus meer en
hopen we de komende jaren storingsvrij door de
winters heen te komen.

De stukken voor de ALV worden u apart toegezonden.

Colofon

Bestuur
Voorzitter: Sjaak Kuijf
voorzitter@ttv-kwiek.nl

Contributie (2015-2016)
Junioren:
Competitietoeslag junioren:
Senioren:
Competitietoeslag senioren

€
€
€
€

77,00 per jaar
28,40 per jaar
92,00 per jaar
43,50 per jaar

IBAN: NL97 INGB 0003 8770 13
t.n.v. TTV Kwiek te Waddinxveen

Opzeggen lidmaatschap:

Secretaris: Dick Sol
secreatris@ttv-kwiek.nl

Voor 1 juli of 1 januari bij Kees Vos
penningmeester@ttv-kwiek.nl

Penningmeester: Kees Vos
penningmeester@ttv-kwiek.nl

Clubblad B@LLEMACHTIG

Wedstrijdsecretaris: Paul van der Hart
tc@ttv-kwiek.nl
Jeugdcommissie: Bert Maas
jeugd@ttv-kwiek.nl
Barcommissie: Arie Fokker
barcommissie@ttv-kwiek.nl
Algemeen lid: Wim de Wit
bestuur@ttv-kwiek.nl

Copy: penningmeester@ttv-kwiek.nl
Eindredactie: Kees Vos

Website
www.ttv-kwiek.nl
Webmaster: Harry Plugge

Clubgebouw

Adres: J.W. Frisoweg 43a
Telefoon: 06 485 125 80
Beheer: Dick Sol

Speeldagen

Competitie senioren:
Competitie junioren:
Dinsdagavond:
jeugdtraining:
trainer:
recreanten (ouderen)

maandag, donderdag, vrijdag 20.00 uur
zaterdag 10.00 uur
19:30-20:30 u jeugd; vanaf 20:30 u senioren
woensdag 17:30 - 20:30 (3 groepen)
Leoni Veldhuis
woensdag 14.00 - 16.00 uur
(ook voor niet leden € 2,00 per keer)

