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Beste Kwiek leden,
Nederland verkeert nog steeds in tropische
temperaturen, maar toch willen we jullie nu alvast
voorzichtig informeren over de ontwikkelingen en
verwachte veranderingen binnen Kwiek. Het is
misschien voor u nog wat te warm om in onze zaal te
komen trainen, maar een aantal fanatiekelingen is hier
nog steeds regelmatig aanwezig.
Een belangrijke verandering is dat wij met pijn in ons
hart afscheid hebben moeten nemen van onze
jeugdtrainer Sjaak Loef, niet omdat hij er geen zin
meer in had, maar omdat we simpelweg nog maar
twee jeugdleden hadden en het niet mogelijk is om
hiermee verder te gaan. Wij hebben in de afgelopen
periode een aantal activiteiten georganiseerd, zoals
een scholierentoernooi om nieuwe jeugdleden te
werven. Helaas heeft dit niet tot een toeloop gezorgd,
waarmee we door hadden kunnen gaan met de jeugd.
Hiervoor wel speciale dank aan Sjaak Loef en Bert
Maas. We beschouwen deze jeugdstop als tijdelijk en
zullen er aan moeten blijven werken om de jeugd
terug te krijgen bij onze vereniging, want iedereen
kent het gezegd "wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst". Overigens blijft Sjaak lid en beschikbaar
om eventuele activiteiten voor de jeugd te
ontwikkelen.

Verder in dit nummer aandacht voor een vacature
voor een schoonmaak(st)er voor ons gebouw. Verder
kunnen we trots zijn op de staat van onderhoud van
ons gebouw, recentelijk hebben een aantal stille
krachten er weer voor gezorgd dat het gebouw goed
in de verf staat en wat dacht u van het prachtige
uithangbord. Dank hiervoor ook aan Marcel, de
ongelukkige die helaas een stukje van zijn vinger moet
missen, maar dat zal zijn tafeltennis kwaliteiten niet
beïnvloeden.
Over vacatures gesproken, u kunt verderop lezen dat
Kees Vos na vele jaren graag het stokje doorgeeft aan
een opvolger in het bestuur voor de functie van
penningmeester. Ik weet zeker dat er binnen onze
vereniging een aantal mensen zijn die hiervoor
geschikt zijn en je krijgt uiteraard de gelegenheid om
je hiervoor in te laten werken door Kees. Kees zorgt
ook voor een groot aantal andere taken, zoals o.a.
deze Ballemachtig, hiervoor zullen we binnen het
bestuur de taken opnieuw verdelen. En uiteraard
alvast heel veel dank aan Kees, uiteraard gaan wij hier
later nog echt aandacht aan besteden.
Al vele malen door mij aangegeven dat we te maken
hebben met een teruglopend en vergrijzend
ledenbestand, we hebben hier, ondanks alle
activiteiten, hierin nog geen verandering kunnen

brengen. Ik hoop toch dat IEDEREEN hier eens over na
wil denken hoe wij deze trend kunnen doorbreken.
Kijk in uw omgeving en neem eens iemand mee als
introducé die er wellicht achter komt dat we een leuke
vereniging hebben en dat je op elk niveau kan spelen.
Elke andere suggestie kunnen jullie bij mij aanleveren.
Ik laat het hier bij en wens iedereen die nog "moet"
een vakantie toe en de thuisblijvers misschien een
beetje verkoeling en uiteraard een goed
tafeltennisseizoen.
Uw voorzitter Sjaak Kuijf

Met SPOED gezocht: schoonmaker
Het bestuur is met spoed op zoek naar een
schoonmaker. Tijdens het competitieseizoen is dit 2
uurtjes werk per week, buiten de competitieweken is
één uurtje per week voldoende. Voor meer
informatie over de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met Kees Vos of Dick Sol.

Grote schoonmaak
Wij willen een avond of
zaterdagochtend besteden aan het
schoonmaken en het verzorgen van
klein onderhoud aan onze zaal,
daarna zullen wij ook de vloer nog
een keer in de lak zetten, zodat u
tot maximale prestaties kunt komen
zonder uitglijders.
Ik hoop dat we op jullie
medewerking kunnen rekenen,
zodat we het nieuwe seizoen met
een schone zaal kunnen beginnen.

Vacature penningmeester
Onze penningmeester Kees Vos heeft aangegeven zich
volgend seizoen niet meer beschikbaar te stellen als
penningmeester. Zijn vrijwilligerstaken zijn het laatste
jaar sterk uitgebreid met het coachen en begeleiden
van het meisjesvoetbalteam van zijn dochter. Hierdoor
kan/wil hij de bestuurstaken bij Kwiek niet langer
voortzetten.
Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe
penningmeester die deze taak op zich wil nemen vanaf
volgend seizoen. Hij/zij zal daarbij goed begeleid
worden door Kees zodat de overdracht in goede
banen geleid kan worden.

Teamindeling najaar

Duo

Regulier
bondsnr.

team 1 1e klasse
Wim van Wageningen
Ronald Verboom
Kees Vos
Maurice Kuijvenhoven
team 2 3e klasse west
Roy Hornung
Arie Fokker
Chris vd Poel
Harry Plugge

vrijdag

463020
1742558
2396601
2740444

bondsnr.

team 1

team 2
vrijdag

2896766
3218880
3818038
2445531

Team 3 4e klasse west
Jacques Brand
Adri Berckenkamp
Jan Dibbets
Martin van Tol
Govert van Klaveren

117637
462846
2092435
2446503
3796781

Team 4 5e klasse west
Henk Vermeulen
Piet van Es
Wim de Wit
Bert Maas

463004
117700
117580
4044488

Team5 5e klasse west
Dick Sol
Arie Eikelenboom
Sjaak Kuijf
Chris v.d. Zon

speelavond

team 3
donderdag

Team 4

Maandag

donderdag

117548
1975834
2980125
2980125

3e Klasse west
Anita de Jong
Niels Marchand

Donderdag

3846829
3030216

3e klasse west
Maurice Kuijvenhoven
Marcel de Rooij
Berend van Beuzekom
Robin Maas

2740444
3867728
4018908
4029331

6e klasse west
Bert Maas
Corinne v.d. Herik
Anita Luijckx
Eric v. Es

4044488
4097156
4098885
4108177

7e klasse west
Anton Metselaar
Sjaak Kuijf
Ab Romijn
Jan Visser

speelavond

Vrijdag

Maandag

Maandag

2539110
2980125
3183310
3920403

AVG
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking
getreden. In deze Europese Privacy Verordening (ook
wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR))
wordt een aantal privacy aspecten geregeld waaraan
ook tafeltennisvereniging Kwiek zich heeft te houden.

Wij als sportvereniging leggen ledeninformatie vast.
Dit doen wij omdat wij leden registreren ten behoeve
van aanmelding bij de vereniging en NTTB, inschrijven
bij systeem NAS, contributie innen, maar ook leden in
teams indelen en betrokkenen op de hoogte willen
houden over ontwikkelingen binnen de vereniging.
Voor het kunnen uitvoeren van deze taken beschikt de
vereniging over een aantal hulpmiddelen waarmee ze
deze taken kan uitvoeren.
Als club beschikken wij hierdoor over privacy
gevoelige data. Naast de ledeninformatie zijn er nog
meer zaken die hier onder vallen. Denk hierbij aan de
website, sociale media, financiële administratie maar
ook bijvoorbeeld foto's. Alles waarbij wij informatie
van leden opslaan of gebruiken moet beschreven
worden.
Het bestuur hecht grote waarde aan de privacy en zal
daarom continue aandacht geven aan dit onderwerp.
Bij vragen en of opmerkingen kan er een mail gestuurd
worden naar bestuur@ttv-kwiek.nl
Bij wijzigingen zullen wij dit kenbaar maken via de
website.
Bestuur ttv Kwiek

Colofon

Contributie (2017-2018)

Bestuur

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

Voorzitter: Sjaak Kuijf
voorzitter@ttv-kwiek.nl

Opzeggen lidmaatschap:

Secretaris: Anita de Jong
secretaris@ttv-kwiek.nl

Clubblad B@LLEMACHTIG

Penningmeester: Kees Vos
penningmeester@ttv-kwiek.nl

Website

Wedstrijdsecretaris: Harry Plugge
tc@ttv-kwiek.nl

Junioren:
Competitietoeslag junioren:
Senioren:
Competitietoeslag senioren

€
€
€
€

83,00 per jaar
33,40 per jaar
96,00 per jaar
51,00 per jaar

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

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

www.ttv-kwiek.nl
Webmaster: Harry Plugge & Chris van der Poel
webmaster@ttv-kwiek.nl

Clubgebouw
Jeugdcommissie: Bert Maas
jeugd@ttv-kwiek.nl

Barcommissie: Chris van der Poel
barcommissie@ttv-kwiek.nl

Algemeen lid: Roy Hornung
bestuur@ttv-kwiek.nl

Adres: J.W. Frisoweg 43a 2741 BW Waddinxveen
Telefoon zaal: 06 485 125 80
Beheer en onderhoudszaken: Dick Sol

Speeldagen
Competitie senioren: maandag, donderdag, vrijdag 20.00 uur
Dinsdagavond:
vanaf 20:00 uur
recreanten (ouderen) woensdag 14.00 - 16.00 uur

