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 Seizoen 2005/2006 Nr.  18    24-01-2006

Indien onbestelbaar: 
Plutostraat 17, 
5694 SV Breugel 

IInnffoo ZuidWest 

Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest 

Hotel Restaurant Congrescentrum Tivoli 
Markt 68 

 Oudenbosch 
tel: 0165-312412 
fax: 0165-320444 

www.hotel-tivoli.nl 
info@hotel-tivoli.nl 

    
       TPG Post 
 
       
         Port betaald 
         Port payé 
         Pays-Bas 

 www.nttb-zuidwest.nl 
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UITSLAGEN  WEEK  03  17-01-2005 / 23-01-2005  SENIOREN 
 
 
 1015  6-4    1115  7-3    1214  6-4    1314  5-5    1515 10-0    1615         
                           1215  8-2    1315  4 mrt                            
 
 1714  4-6    2314  6-4    2410  9-1    2712  7-3    3013  8-2    3214  4-6    
 1715                                   2719                                   
 
 3514  8-2    4114         4215  7-3    4413  9-1    4611  5-5    4814  6-4    
 
 5614  7-3    6014  7-3    6211  9-1    6315  7-3    7511  9-1    8115  8-2    
                                                     7513  9-1                 
                                                     7514  5-5                 
 
 8514  5-5    8611  5-5                                                        
              8614 10-0                                                        
 
Over de hierboven vermelde voorlopige uitslagen alleen 
overleggen met de competitieleiding. 
 
 
 
 
TTV Valkenswaard speelt haar thuiswedstrijden op een nieuwe 
lokatie. 
De nieuwe hal (Hertog Hendrikstraat 3) ligt op ongeveer 35 
meter afstand  van de oude locatie (Hertog Hendrikstraat 1). 
Het telefoonnummer is niet gewijzigd (040-2042074). 
 
 
 

 
 
 

Betreft: Herinnering voor het insturen evaluatieformulier      Kinder Tafeltennisfeest 
 
In onze afdeling hebben 31 verenigingen deelgenomen aan het Kinder Tafeltennisfeest. Deze verenigingen hebben 
ongeveer 2 weken geleden een evaluatieformulier ontvangen. 
De verenigingen die dit formulier nog niet hebben teruggestuurd , worden vriendelijk verzocht dit voor 1 februari a.s. 
te doen.  De C.T.W. kan dan ook op korte termijn de door onze afdeling toegezegde bijdrage verdelen waarna deze 
aan de verenigingen (veel eerder dan afgelopen jaar) kan worden overgemaakt. 
Alleen verenigingen die het evaluatieformulier terugsturen komen in aanmerking voor een afdelingsbijdrage. 
Bijgaand vindt U nogmaals het evaluatieformulier. 
 
De evaluatieformulieren kunnen gestuurd of gemaild worden naar: Jan van Gemert 
        Prins Bernhardlaan 40 
        5261 VC  Vught 
        tel. 073-6571779 
        JBvGemert@hetnet.nl 
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EVALUATIEFORMULIER 
KINDER TAFELTENNISFEEST 2005/2006 
 
 

Vereniging : ________________________________________________ 
 

Afdeling : ________________________________________________ 
 
Contactpersoon van de vereniging : _______________________________________________ 
 
Aantal deelnemers : _________ kinderen   ( ______ jongens en ______ meisjes) 
 
 
 
Kwam het aantal deelnemers overeen met het aantal aanmeldingen? 
 
O ja 
O nee, maar dit was niet storend 
O  nee, een zeer storende factor 
 
 
ORGANISATIE  

 

goed ruim 
voldoen-

de 

voldoend
e 

on- 
voldoende 

slecht 

Wat vindt u van het aanbod van de NTTB rich-
ting u als deelnemende vereniging? 

O O O O O 

Wat vindt u van de begeleiding vanuit de 
NTTB m.b.t. de organisatie?  

O O O O O 

Wat vindt u van de opzet van het Kinder 
Tafeltennisfeest? 

O O O O O 

Opmerkingen over de algemene organisatie: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

COMMUNICATIE en SAMENWERKING 

 

goed ruim 
voldoen-

de 

voldoend
e 

on- 
voldoende 

slecht 

Bood de informatie vooraf voldoende 
duidelijkheid? 

O O O O O 

Hoe was de informatie die u van uw afdelings-
coördinator kreeg? 

O O O O O 

Hoe vaak heeft u contact gehad met uw  
afdelingscoördinator? 

 
....... keer 

Was u tevreden met het tijdstip van de 
ontvangst van de materialen (posters etc.)? 

O O O O O 

Hoe verliep de medewerking en het contact 
met de scholen?   

O O O O O 

Opmerkingen over de communicatie en samenwerking: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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MATERIALEN 

goed ruim 
voldoende 

voldoend
e 

on- 
voldoende 

slecht 
 

 
Wat vindt u van de beschikbaarheid van de 
documenten via internet? (handleiding, 
standaard brieven, evaluatieformulier etc.) 

O O O O O 

Was u tevreden over het tijdstip van de 
publicatie van de documenten op het 
internet? 

O O O O O 

Wat vindt u van de bruikbaarheid van de  
handleiding? 

O O O O O 

Wat is uw mening over de handleiding? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Hoe vond u de poster? O O O O O 
Hoe vond u de standaardmaterialen die u via 
internet kon downloaden? 

O O O O O 

Indien uw afdeling een vergoeding geeft: 
Bent u tevreden over de vergoeding voor de 
materialen? 

 
ja/nee* 

Opmerkingen over de materialen/vergoeding: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
HET EVENEMENT 

goed ruim 
voldoende 

-
voldoend

e 

on- 
voldoende 

slecht 
 

 
Voldeden de spelvormen uit de handleiding? O O O O O 
Hoe waren de reacties van de kinderen op de 
dag zelf m.b.t. organisatie? 

O O O O O 

Hoe waren de reacties van de kinderen over 
de uitgereikte aandenkens? 

O O O O O 

 
DE VERVOLGACTIE 
 
Heeft u een vervolgactie aangeboden? ja/nee* 

Heeft u naar aanleiding van het Kinder 
Tafeltennisfeest of de vervolgactie nieuwe 
jeugdleden aangetrokken? 

 
ja/nee* 

zo ja, aantal: .......... 
Is uw Kinder Tafeltennisfeest in de 
publiciteit geweest? (Zo ja, svp kopieën/fo-
to's bijvoegen.) 

 
ja/nee* 

Zou u een volgende keer weer mee willen 
werken aan de organisatie van het Kinder 
Tafeltennisfeest? 

 
ja/nee* 

 
Overige opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
S.v.p. het evaluatieformulier binnen één maand na het evenement (liefst per e-mail)  

toezenden aan uw afdelingscoördinator. 
 

Bedankt voor uw medewerking!! 
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WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA JEUGD 
 
Asp 4e klas B: 13025 Witac 1 – Vice Versa 6 wordt gespeeld op 11/02 
Asp 5e klas A:  13314 TCO 3 – RDT 5             wordt gespeeld op 29/04 
 13329 RDT 5 – TCO 3   wordt gespeeld op 18/03 
Asp 5e klas B: 13414 TCO 2 – Het Markiezaat 4  wordt gespeeld op 29/04 
 13429 Het Markiezaat 4 – TCO 2  wordt gespeeld op 18/03 
 13401 RDT 6 – Het Markiezaat 4 wordt uitgesteld 
Asp 5e klas C: 13509 Pinpongers 2 – Backhands 4 wordt gespeeld op 08/04 
 13524 Backhands 4 – Pinpongers 2 wordt gespeeld op 18/02 
 13525 Witac 2 – Vice Versa 7 wordt gespeeld op 11/02 
Jun 4e klas B: Het Markiezaat 3 teruggetrokken. 
 Alle geplande wedstrijden tegen dit team komen dus te vervallen. 
Jun 4e klas C:  11403 Tanaka 5 – BSM 2                wordt gespeeld op 04/03 
 11428 ASIO 1 – TTCV/Herwaarden 3 wordt gespeeld op 22/04 
 
 
OVERIGE WIJZIGINGEN/MEDEDELINGEN JEUGD:   
 
• TTV Valkenswaard is verhuisd naar een nieuwe locatie. 

De nieuwe hal (Hertog Hendrikstraat 3) ligt ongeveer op 35 meter afstand van 
de oude locatie (Hertog Hendrikstraat 1).  
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd (040-2042074). 

• Een aantal keren heeft mij de vraag bereikt of bij het samenstellen van het programma rekening 
gehouden is met het feit dat op 29 april Koninginnedag gevierd wordt. 
Er is wel degelijk naar gekeken en om een aantal redenen is toch besloten om op 29/4 te spelen: 
- De landelijke jeugdcompetitie speelt de 10 ronde ook op 29 april en in principe volgt de afdeling  

steeds het landelijke programma.  
- er zijn voldoende vrij weken in de competitie voor verenigingen die eventueel in de problemen  

zouden komen.  
- bij het spelen van de laatste speelronde op 6 mei zouden er 2 weken zitten tussen de voorlaatste 

en  
laatste speelronde. Dit vonden we als competitieleiding iets te veel van het goed.  
  

Mocht je toch problemen hebben met het spelen op Koninginnedag en er met de tegenstander niet  
uitkomen, dan hoor ik dat graag en zo spoedig mogelijk. Dan zal ik meezoeken naar een passende 

oplossing. 
 
 

 
BOETES: 
 
Boete:  Wedstr.:  Vereniging:     Reden:                                                                 Bedrag: 
  
500  Markiezaat team 3 teruggetrokken €  23,-- 
 
   
 
Johan ‘t Hooft 
JCL 
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Aan:  de besturen van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afd. ZuidWest 
 de regio besturen van de NTTB afd. ZuidWest 
 de (plv.) bondsraadsleden van de NTTB afd. ZuidWest 
 de leden van de werkgroepen en commissies van de NTTB afd. ZuidWest 
 de leden van het afdelingsbestuur van de NTTB afd. ZuidWest 
 
 
 
Betreft: Regiovergaderingen 2006 
  Arnemuiden, 23-12-2005 
Dames en heren, 
 
Zoals op de website en in Info ZuidWest reeds aangekondigd, worden in januari en 
februari 2006 weer de regiovergaderingen van de afdeling ZuidWest gehouden. Het 
afdelingsbestuur heeft er voor gekozen om - evenals in voorgaande jaren - in alle vijf de 
regio’s een bijeenkomst te beleggen.  
 
Het AB (dat steeds in een zo ruim mogelijke bezetting aanwezig wil zijn) wil tijdens deze 
bijeenkomsten in ieder geval de volgende zaken aan de orde stellen: 
 

1. Inventarisatie en volgorde bespreekpunten 
2. Stand van zaken nieuwe opleidingen binnen NTTB 
Wat is er gebeurd sinds de presentatie van vorig jaar? 

3. Oproep nieuwe opleidingsfunctionarissen 
 Wat voor mensen hebben we nodig? Uitleg hierover en een beroep op de 

verenigingen om hun mensen hier warm voor te krijgen. 
4. Uitvoering samenvoegen dames- en herenpoules tijdens 

afdelingskampioenschappen 
Vorig jaar is besloten de dames- en herenpoules samen te voegen, hoe gaan we dit 
uitvoeren? 

5. Nederlandse Kampioenschappen in Eindhoven maart 2006  
 Hoe krijgen we daar zoveel mogelijk toeschouwers bij?  
6. WOB = Werving, Opvang en Behoud 
 Wat houdt dit in en hoe zijn de ontwikkelingen m.b.t. W.O.B. in onze afdeling? 
7. NAS = NTTB Automatisering Systeem 
 Hoe zijn de ervaringen er mee? 
8. Vacature AB-lid Technische Zaken 
9. Competitiespelen buiten eigen afdeling 
 Verenigingen die aan de randen van de afdeling gesitueerd zijn, kunnen er 

tegenwoordig voor kiezen in de naastgelegen afdeling competitie te gaan spelen. 
10. NTTB vrijwilligersverzekering 
 Zijn er ontwikkelingen nu veel gemeente-besturen zelf een vrijwilligers verzekering 



 7 
 
 

afsluiten voor de verenigingen binnen hun gemeente. 
 
Uiteraard kunnen regiobesturen en verenigingen - naast het inventarisatierondje van 
bespreekpunten - ook nog zaken op de agenda plaatsen, bij voorkeur schriftelijk of per 
e-mail bij ondergetekende. Graag nieuwe zaken voor aanvang van de serie 
regiobesprekingen insturen, dan kunnen we de reacties van alle regio’s op deze zaken 
inventariseren. 
Onderwerpen die zich hiervoor lenen, kunnen leiden tot een voorstel op de ALV. 
 
 
 
 

De regio vergaderingen zullen worden gehouden: 
 

 
 

Dinsdag 31 jan. 2006 20.00 uur regio Zuid-Oost Brabant 
  ATTC ’77 / Jan van Rixtelstraat 30 / Aarle-Rixtel 
 

Dinsdag 16 febr.  2006 20.00 uur regio Zeeland 
  Dorpshuis “D’n Ostpit” / Vanderbijlparkstraat 1  
  Oudelande 
  

Maandag 20 febr. 2006 19.30 uur regio Midden-Brabant 
  ttv Irene / Insulindestraat 3a / Tilburg 
  (het afdelingsbestuur schuift dan om 20.15 uur aan) 
 
Verenigingen die nog wedstrijdboekjes of formulieren voor de ledenadministratie nodig 
hebben, kunnen dit tijdig aan Ria Elshof doorgeven, dan zal er voor gezorgd worden dat 
deze op de regiovergaderingen aanwezig zijn. 
Ria Elshof / Plutostraat 17 / 5694 SV Son en Breugel 
tel. 0499 47 62 22 / e-mail: ria.leon.elshof@hetnet.nl 
 
 
 
Namens het Afdelingsbestuur 
 
 
Jan Mijnsbergen (secretaris)     
 
 
 
 
 
 
N.B.:  Noteert u ook alvast de datum van de Afdelingsledenvergadering: 
 vrijdag 19 mei 2006 te Oudenbosch 
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