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TTV Drivers 
 

 

Bestuur 

 

Voorzitter    Adriaan van Vliet   voorzitter@ttvdrivers.nl 

Secretaris            Ewout Visser   secretaris@ttvdrivers.nl        

Penningmeester  Leo van Velzen  penningmeester@ttvdrivers.nl   

Wedstrijdsecretaris      Richard van Velzen         wedstrijdsecretaris@ttvdrivers.nl  

Communicatie  Cor den Boer   communicatie@ttvdrivers.nl 

       

Nevenfuncties 

 

Clubblad   Mark van der Waal van Dijk clubblad@ttvdrivers.nl  

Sponsoren   Jan Breedveld   janbreedveld@kpnplanet.nl 

Jeugdzaken   Leon Verweij   leonverweij@hotmail.com 

 

Contributie 

 

Basis lidmaatschap  Per maand Per kwartaal 

 

Junioren   € 9,75  € 29,25 

Senioren   € 13,25 € 39,75 

Rustende leden  € 4,00  € 12,00 

 

Competitietoeslag  Per maand Per kwartaal 

 

Junioren   € 2,75  € 8,25 

Senioren   € 4,25  € 12,75 

 

Incasso data   Inleveren Clubblad Uitgifte clubblad 

 

1e kwartaal: 15 maart  15 februari  15 maart 

2e kwartaal: 15 mei  15 mei   15 juni 

3e kwartaal: 15 september 1 september  1 oktober 

4e kwartaal: 15 november 15 november  15 december 

 

 

 

Bij aanmelding van een nieuw lid wordt er eenmalig € 5,00 inschrijfgeld in rekening 

gebracht. Leden die competitie willen spelen kunnen alleen per half jaar opzeggen. 

Wanneer er geen competitie gespeeld wordt kan er per kwartaal opgezegd worden. 
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Voorwoord 
         

         2e editie 2016 

 

Beste clubvrienden, 

Het eerste half jaar van 2016 ligt bijna achter ons en er is een hoop beweging binnen 

de vereniging. Met veel nieuwe gezichten binnen het bestuur is het af en toe nog wat 

zoeken maar langzaamaan begint de motor te draaien. In dit tweede voorwoord van 

het jaar zal ik kort de toelichten welke belangrijke ontwikkelingen zich afspelen op het 

bestuurlijke vlak. 

Allereerst was er prachtig nieuws over de sponsering. Onze trouwe hoofdsponsor 

BUKO tekende in de persoon van directeur Martin Meerkerk op een regenachtige 

maandagavond een nieuw contract voor 3 jaar. Hierdoor blijft BUKO ook de komende 

3 jaar prijken op het tenue van TTV Drivers. Ook middels deze weg wil ik BUKO 

nogmaals heel erg veel bedanken voor de sponsering van onze mooie club. 

 

Naast het goede nieuws over de sponsoring kan ik namens het bestuur ook melden dat 

er weer een lichte stijging is aangaande het ledental. Er is veel geïnvesteerd in de 

werving van nieuwe leden en dit blijft de komende tijd ook nog steeds een 

aandachtspunt. Mijn oproep aan de huidige leden is dan ook om eens rond te kijken in 

je eigen omgeving. Het is vele malen leuker om met een bekende mee te gaan en eens 

binnen te stappen. Een aantal jeugdleden hebben dit onlangs met succes in de praktijk 

gebracht; waarvoor mijn complimenten jongens. ‘Leden werven leden’! 
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Binnen het bestuur heeft begin juni nog een wijziging plaats gevonden. Leon Verweij 

heeft aangegeven niet langer in het bestuur plaats te willen nemen. Zijn taak als 

begeleider van de jeugd blijft hij desondanks gewoon vervullen in samenwerking met 

Eric. Jan zal het aanspreekpunt zijn voor wat betreft de sponsering en ondergetekende 

zal hem daarin ook proberen te ondersteunen. 

In de competitie waren er diverse successen dit voorjaar. Hierover wordt verderop in 

het clubblad verteld. Dit voorjaar werd er voor het eerst sinds de clubhistorie door het 

eerste jeugdteam gespeeld in de kampioenspoule. Naast de wedstrijden met een 

bijzonder mooi niveau was het vaak ook erg gezellig met Willem, Emine, Wim, Daniel 

en Tim. Coach Bert verdiend voor deze prestatie dan ook alle lof. Namens de vereniging 

wil ik hem bedanken voor de vele zaterdagen die hij gespendeerd heeft om het team 

naar een hoger niveau te coachen. Volgend seizoen zal zoals verwacht het team 

gedeeltelijk uit elkaar gaan vallen. Ik wens alle spelers dan ook veel succes in de 

toekomst.  

Dit jaar zal afgesloten worden op maandagavond 4 juli met een Ultimate 

Tafeltennistoernooi. Ultimate tafeltennis is een nieuwe vorm van tafeltennis waarbij 

op vier aaneengeschoven tafels wordt gespeeld. Op deze ‘supertafel’ ontstaat een 

kruising tussen tennis en tafeltennis die fysiek zwaar is maar vooral heel spectaculair 

om te doen én te zien. Of zoals ultimate-spelers het zelf omschrijven: vier keer zo groot 

en vier keer zo leuk. Opgeven kan via Facebook of door een mail te sturen naar 

voorzitter@ttvdrivers.nl. 

Ik wens iedereen alvast een bijzonder fijne vakantieperiode toe en ik hoop we allemaal 

eind augustus weer uitgerust aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. 

 

Met sportieve groet, 

Adriaan - Voorzitter TTV Drivers  
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Clubkampioenschappen 

Senioren 
 

Vrijdag 27 mei was het weer zover. Tijdens de clubkampioenschappen van de senioren 

zou er uitgemaakt worden wie zich een jaar lang de beste van de club mag noemen.  

 

Er hadden zich negen senioren aangemeld, maar dankzij het invallen van Willeon 

konden er twee poules van vijf spelers gemaakt worden: 

 

Poule A Poule B 

Richard van Velzen Adriaan van Vliet 

Cor den Boer Leo van Velzen 

Damir Avdic Liesbeth Hammenga 

Mark van der Waal van Dijk Martijn Boxman 

Willeon van de Pol Jan Breedveld 

 

 
 

Richard wist alle wedstrijden in poule A te winnen, met achter hem Cor op de tweede 

plaats. Adriaan wist in Poule B de eerste plaats te behalen, Liesbeth bereikte de tweede 

plaats.  

 

In de halve finales die na de poules volgden wist Richard te winnen van Liesbeth en 

Adriaan van Cor. De finale zou dus gaan tussen Richard en Adriaan. De strijd om het 

brons zou gaan tussen Cor en Liesbeth.  
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Liesbeth was te sterk voor Cor en stelde dus haar derde plaats veilig. In de finale wist 

Richard af te rekenen met Adriaan, waarmee hij de clubkampioenschappen won en 

zich dus een jaar lang de beste van de vereniging mag noemen. Gefeliciteerd Richard! 
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9 

Braderie 2016 
 

Zaterdag 19 juni was TTV Drivers weer aanwezig op de braderie 

in Hardinxveld-Giessendam. Dankzij een hoop behulpzame 

leden is deze dag een groot succes geworden. Ondanks het 

vaak erg slechte weer is onze stand drukbezocht. Vooral ‘sla je 

slag’ was weer een groot succes, mede dankzijn Jan en Frederik 

die als echte marktlui/tell sell verkopers mensen naar de stand 

lokten. Net als vorig jaar stond er een tafeltennistafel met 

daarop een aantal glazen. In één van deze glazen zat een briefje 

van 50 euro. In de andere glazen zaten snoep. Voor 1 euro 

mocht iedereen drie keer proberen om een balletje in een glas 

te krijgen om zo de 50 euro te winnen en dit werd dan ook 

veelvuldig geprobeerd!  

 

Halverwege de dag was iemand wel heel erg dichtbij. De bal belandde op de rand van 

het glas, waardoor het glas brak. De rest van de dag zijn veel mensen dicht in de buurt 

geweest, maar de 50 euro ging weer mee terug naar de vereniging.  

 

Er zijn deze dag een hoop flyers uitgedeeld. Hopelijk levert dit in de toekomst nieuwe 

leden op.  

 

Namens de vereniging wil ik iedereen die geholpen heeft bedanken!  

 

Hieronder wat sfeerimpressies: 
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Verjaardagen 
 

Juni Juli Augustus September 

2 Eric den Ouden 2 Piet Bijl 15 Ben Jacobis 1 Mario van Strien 

8 Martin 

Meerkerk 

3 Leon Verweij 20 Emine Ernst 2 Adriaan van Vliet 

17 Rick Boogaard 3 Corian Bakker 20 Pieter-Jan 

Versluis 

5 Gert Rietveld 

20 Jeroen van 

Velzen 

11 Herman van Dam   24 Petra 

Aangeenbrug 

23 Willem-Jan 

Berkelaar 

13 Jan Breedveld     

26 Leen Rietveld 19 Wim de Bruin     

26 Quinten de Jong 30 Mark van der 

Waal van Dijk 

    

 

Ledenmutaties 
 

De volgende leden zijn de afgelopen drie maanden lid geworden: 

 

Lid per Naam 

01-03-2016 Herman van Dam 

01-04-2016 Joost de Vries 

01-04-2016 Pieter de Vries 

 

 

De volgende leden hebben hun lidmaatschap de afgelopen drie maanden opgezegd: 

 

Opgezegd per Naam 

31-01-2016 Maarten Mans 

30-04-2016 Lars Visser 

 

 

Momenteel heeft TTV Drivers 47 leden. 
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Even voorstellen:  

Ben Jacobis 
 

De meeste van jullie zullen hem inmiddels wel 

kennen. Als opvolger van Peter Heystek is Ben 

Jacobis aangesteld als nieuwe trainer voor zowel 

de jeugd als senioren. Ben geeft sinds een aantal 

maanden training op maandagavond en heeft ook 

al een aantal clinics verzorgd op scholen met als 

doel leden te werven.  

 

Ben is geboren op 15 augustus 1949 in Bandung, 

Indonesië.  Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in 

Roosendaal en sinds een jaar woont hij in 

Dordrecht. Naast training geven geniet Ben van 

het leven, zoals hij het zelf verwoordt. Hij heeft 

één dochter en twee kleinkinderen.  

 

Ben is zelf 25 jaar geleden begonnen met tafeltennis, samen met zijn dochter, bij TTV 

BSM in Dongen. Ben speelt momenteel zelf competitie bij TTV Dordrecht.  

 

Waarom vind je tafeltennis leuk? 

Als je alle facetten van het spel door hebt (zowel het fysieke als het mentale gedeelte), 

dan weet je hoe gevarieerd het spelletje is. Ook is tafeltennis niet leeftijdsgebonden, 

vooral als je je niveau onderhoudt. 

 

Wanneer ben je begonnen met training geven en waarom? 

Toen ik moest rijden met mijn dochter tijdens de competitie merkte ik op dat er geen 

begeleiders waren. Ik dacht: daar moet ik iets aan doen. Dus ben ik op mijn 40ste 

gestopt met voetballen en me helemaal gestort op het tafeltennissen. Ik ben 

bestuurslid geworden en ging in de technische Commissie bij TTV BSM. Ook volgde ik 

de cursus tafeltennis A (het huidige niveau 3). Als kroon op mijn werk werd ik daar Lid 

van Verdienste. 

 

Wat vind je het leukste aan training geven? 

Het leukste van training geven is dat iedereen het kan leren, als je maar wil. De 

resultaten komen dan vanzelf. 

 

Wat is jouw trainersfilosofie? Hoe probeer je mensen beter te laten worden? 
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Je probeert om iedereen zo positief mogelijk te benaderen. Je kunt zien wanneer 

iemand plezier heeft in het spelletje en bij wie het makkelijk gaat er eigenlijk niet zoveel 

voor hoeft te doen.  

 

Bij een groepstraining zie je al heel gauw leden zeggen: tegen die wil ik niet trainen, 

die is te slecht (vooral bij de jeugd). Bij het trainen probeer je elkaar beter te maken en 

als het lukt in de groepstraining dan heb je geluk. Door selecties te maken scheid je de 

betere spelers van de mindere goede spelers, maar dat is een heel proces.  

 

Vaak zijn er weinig heel goede spelers, dus die vinden dat ze niet genoeg aandacht 

krijgen. Als er leden zijn die echt beter willen worden kunnen die dit aangeven en die 

krijgen als er de ruimte en tijd voor is individuele training (meerballen-training). 

 

Behalve voor training geven ben je ook aangesteld bij Drivers om meer (jeugd)leden 

te werven. Hoe denk je dit te gaan doen?   

Door het geven van schoolclinics en tafeltennis-kennismakinglessen voor jong en oud. 

Dit zijn korte kennismakinglessen van vier weken tijdens het seizoen. Ik wil ook kleine 

plaatselijke toernooien organiseren waarbij het niveau onbelangrijk is en een 

scholentoernooi. Deze toernooien zijn allemaal kleinschalig en gaan altijd door, 

ongeacht het aantal deelnemers. 

 

 
 

Hoe reageren de kinderen op de clinics die je geeft?  

Die reageren allemaal heel enthousiast, net als de leerkrachten, maar helaas levert het 

toch weinig aanmeldingen van nieuwe leden. Het is een proces dat moet blijven lopen 

en aandacht krijgen. 
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Wat waren je eerste indrukken van TTV Drivers?   

Bij mijn eerste ontmoeting vond ik het een beetje rommelig en paniekerig. Iedereen 

wilde wel, maar ze wilden eigenlijk zo veel en snel mogelijk resultaten zien en als het 

dan niet lukt dan val het natuurlijk tegen. Bouwen aan bijvoorbeeld leden werving doe 

ik op lange termijnplanning, dan kan je diverse doelgroepen bereiken. 

 

 

Ik wil Ben bedanken voor zijn tijd en wens hem veel succes bij TTV Drivers, met hopelijk 

mooie resultaten in de toekomst.  

 

Geboortenieuws 
 

Ook in deze editie van het clubblad is er weer geboortenieuws. Deze keer is het ons 

bestuurslid, Cor den Boer, die samen met zijn vrouw Nelleke de trotse ouders zijn 

geworden van Daniël. Daniël René den Boer is geboren op 24 april, woog toen 2410 

gram en was 47 cm lang.  

 

 
 

We wensen Cor en Nelleke veel geluk! 
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Competitie Update 
Standen bij de senioren aan het einde van de competitie 

 

Senioren 

 

1e klasse - Poule D 

---------------------------------- 

Drivers 1            10 - 65 

Tavenu 1  10 - 57 

Papendrecht 3          10 - 50 

VVV 3        10 - 49 

NS Rotterdam 1       10 - 41 

Shot '65 3                 10 - 38 

 

Team 1 is kampioen! Na 10 wedstrijden staat het bovenaan en volgend seizoen wacht 

daarom de hoofdklasse. Helaas gaat Jeroen Mikkers het team verlaten. Het wordt dus 

afwachten hoe het team dit gaat opvangen.  

 

Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 

Richard van Velzen 24 22 92% 

Adriaan van Vliet 18 13 72% 

Jeroen Mikkers 21 10 48% 

Cor den Boer 24 11 46% 

 

3e klasse - Poule G 

---------------------------------- 

Dordrecht 1       10 - 66 

Tavernie 1                 10 - 65 

Drivers 2                   10 - 45 

Gorkum 2                 10 - 43 

Papendrecht 8 10 - 42 

Papendrecht 6       10 - 39 

 

Na een slechte start van het seizoen heeft team 2 zich toch aardig weten te herstellen 

met een derde plaats als resultaat.  

 

Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 

Liesbeth Hammenga 18 12 67% 

Leo van Velzen 18 12 67% 

Damir Avdic 27 11 41% 

Martijn den Boer 24 6 25% 
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3e klasse - Poule H 

---------------------------------- 

Dordrecht 2   10 - 69 

Papendrecht 5         10 - 57 

Gorkum 3                  10 - 55 

Papendrecht 7     10 - 53 

Sliedrecht Sprt 2    10 - 52 

Drivers 3                   10 - 14 

 

Team 3 eindigt helaas als laatste in de poule. Na het eerste seizoen in de 3e klasse is 

gebleken dat dit niveau nog te hoog gegrepen is voor dit team. Volgend seizoen gaan 

ze het weer proberen in de 4e klasse. 

 

Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 

Ewout Visser 21 5 24% 

Leen Rietveld 24 4 17% 

Jan Breedveld 9 1 11% 

Mark van der Waal van Dijk 30 3 10% 

 

 

5e klasse - Poule I 

---------------------------------- 

Scyedam 6               10 - 39 

Smashing 86 2          10 - 33 

Tavenu 8                  10 - 32 

Overschie 5              10 - 23 

OTTV 1                    10 - 15 

Drivers 1                10 - 8 

 

Ook duo team 1 had duidelijk moeite met het niveau. Desondanks gaan ze het volgend 

seizoen opnieuw proberen in de 5e klasse met hopelijk een beter resultaat. Het was in 

ieder geval een leerzaam seizoen!  

 

Naam Gespeeld Gewonnen Percentage 

Gert Rietveld 6 2 33% 

Bart Bakker 14 3 21% 

Jan Breedveld 20 2 10% 
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Competitie Update 
Standen bij de jeugd aan het einde van de competitie 

 

Team 1 

 

Voor het eerst in de historie speelde ons eerste jeugdteam in de kampioenspoule van 

de landelijke competitie. Van de acht ploegen die hierin streden om het 

landskampioenschap, heeft de jeugd van Drivers uiteindelijk de zesde plaats behaald. 

Een prima resultaat voor de eerste keer. Er waren een aantal sterkere teams, maar één 

keer een offday tegen Taverzo uit (10-0 verloren) heeft het team de das om gedaan, 

anders zouden ze zeker om de bovenste plaatsen meedoen.  

 

 
 

Absolute kopman was Willem Bakers. Hij kwam in de reguliere competitie erg dicht in 

de buurt van de 50%, wat natuurlijk erg sterk is. Daniël en Emine kwamen allebei rond 

de 40% uit. Voor Daniël lag dat wel in de lijn der verwachting. Emine heeft zo'n enorme 

progressie gemaakt dat dit zeker als verrassend genoemd mag worden. Een mooie 

toekomst in de tafeltennissport is zeker voor haar weggelegd. Voor Tim en Wim was 

het niveau iets te hoog, zij speelden bij vlagen erg goed, maar konden het vaak op de 

beslissende momenten niet bolwerken. 
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Na de halve competitie ging het team strijden om de vijfde plaats. Uiteindelijk na twee 

keer 5-5 en een 9-1 overwinning is het team als zesde geëindigd. Het was een mooi 

seizoen, zowel voor de spelers, supercoach Bert van Schaik als voor ons TTV Drivers.  

Het team stelde zich altijd voorbeeldig op en heeft heel veel mooie wedstrijden laten 

zien! 

 

Team 2 

 

Team 2, bestaande uit Corian, Casper, Willeon en Pieter-Jan, is met overmacht 

kampioen geworden in de 3e klasse van de afdelingscompetitie. Met 15 punten 

verschil met de nummer twee was er maar één team dat voor de eerste plaats ging. 

De jongens speelden bij vlagen heel erg goed tafeltennis, soms een heel klein beetje 

nonchalant, maar goed.  

 

 
v.l.n.r. Willeon, Pieter-Jan en Corian.  (Casper ontbrak op de foto) 

 

Volgend seizoen mogen ze het in de 2e klasse gaan proberen. Met flink wat 

trainingsuren zal het daar ook moeten gaan lukken. Wellicht een verrassing? 

 

  

 
 



 

21 

Team 3 

 

Team 3 heeft helaas net naast het kampioenschap gegrepen. Henriette, Jaco en Corné 

zijn uiteindelijk dik tweede geworden, wat natuurlijk ook een hele goede prestatie is. 

Met een beetje mazzel behoorde een kampioenschap ook zeker tot de mogelijkheden, 

alleen tegen de nummer één werden uiteindelijk niet de meest ideale resultaten 

behaald.  Volgend seizoen er weer vol tegenaan, en dan aan het einde wel bovenaan? 

We hebben er alle vertrouwen in. 

 

 

 
Rest mij alle ouders te bedanken voor het rijden. Verder de zaalwachten, in het 

bijzonder Erik den Ouden en Corné Versluis. Zonder hen was deze mooie competitie 

zeker niet mogelijk, bedankt mannen! 

 

Léon Verweij 

Jeugdzaken TTV Drivers 

 

Jeugdzaken 
 

Het eerste halfjaar van 2016 zit er alweer bijna op. Op maandag en dinsdag wordt er 

door de jeugd goed en enthousiast getraind onder leiding van Ben en Damir. Het lijkt 

dat we de opgaande lijn qua ledenaantal langzaam maar zeker weer te pakken krijgen. 

De eerste resultaten zijn er. Natuurlijk is er genoeg ruimte voor nieuwe jeugd. Mocht 

je een vriendje of vriendinnetje, broertje/zusje, neefje/nichtje weten, neem ze gerust 

mee, ze zijn van harte welkom. 

 

De komende periode zullen er ook nog een aantal leuke dingen georganiseerd worden, 

hou de email en facebook in de gaten. 
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Teamindeling Najaar 

2016 
Junioren: 
 

Drivers 1: 2e klasse 

Casper den Ouden 

Corian Bakker 

Willeon van de Pol 

Pieter-Jan Versluis 

 

Drivers 2: Pupillen C 

Henriette Kroon 

Jacco Drinkwaard 

Corné Drinkwaard 

Joost de Vries 

Pieter de Vries 

 

Senioren: 
 

Regulaire competitie: 
 

Drivers 1: Hoofdklasse 

Adriaan van Vliet 

Richard van Velzen 

Cor den Boer 

 

Drivers 2: 3e klasse 

Liesbeth Hammenga 

Leo van Velzen 

Damir Avdic 

Martijn Boxman 

Leon Verweij (reserve) 

Gert Rietveld (reserve) 

Leen Rietveld (reserve) 

Pieter Verheuvel (reserve) 

Mark van der Waal van Dijk (reserve) 

Ewout Visser (reserve) 
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Duo competitie: 
 

Drivers 1: 4e klasse 

Leen Rietveld 

Mark van der Waal van Dijk 

Ewout Visser 

 

Drivers 2: 5e klasse 

Gert Rietveld 

Jan Breedveld 

Bart Bakker 

Pieter Verheuvel (reserve) 

Leon Verweij (reserve) 

Damir Avdic (reserve) 

Martijn Boxman (reserve) 

 

 

Stukjes Inleveren 
 

Er is voor het aanleveren van stukjes, foto’s, etc voor in het clubblad een e-mailadres 

waar alles heen gestuurd kan worden. Dit e-mailadres is clubblad@ttvdrivers.nl. 

Suggesties of opmerkingen kunnen ook naar dit e-mailadres gestuurd worden. 

Natuurlijk kun je me ook rechtstreeks aanspreken. Er wordt voor het clubblad ook veel 

gebruik gemaakt van de TTV Drivers facebookpagina. Foto’s en posts die hierop 

geplaatst worden, kunnen ook gebruikt worden voor het clubblad. Dus heb je leuke 

foto’s of verhalen? Zet ze dan op de facebookpagina! 

 

Mark van der Waal van Dijk, Redactie clubblad 
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Algemene informatie 
 

 
Speellocaties 

maandag Sporthal Appelgaard, Bellefleur 2a, 3371 Hardinxveld-Giessendam, tel: 0184- 612647 
vrijdag en zaterdag OKK-Gebouw, Rijnstraat 1a, 3371 ST Hardinxveld-Giessendam, tel: 0184-615454 

 
Speeltijden Jeugd 

maandag 19:00 – 20:00 
dinsdag 18:00 – 20:00  

 vrijdag van 19:00 – 23:00 uur (buiten competitie om) 
 

Speeltijden Senioren 
maandag vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur 

vrijdag van 19:00 – 23:00 uur (buiten competitie om) 
 

Competitiewedstrijden  
Junioren spelen de thuiswedstrijden op zaterdag vanaf 9:30 uur in het OKK-gebouw  

Senioren spelen op vrijdagavond thuis vanaf 19:00 uur  
De tijden voor de uitwedstrijden kunnen per vereniging variëren 

 
Training 

Op maandagavond wordt er training gegeven door Ben Jacobis. De training is vrijblijvend, er mag ook recreatief 
gespeeld worden. Dit moet wel aangegeven worden bij de trainer. De jeugd begint om 19:00 uur en de senioren 

vanaf 20:30 uur. 
Op dinsdag wordt er ook training gegeven door Damir Avdic. 

 
Kleding en schoenen 

Tijdens een competitiewedstrijd moet er in het tenue van de vereniging gespeeld worden. Deze kan besteld 
worden bij Leon Verweij (leonverweij@hotmail.com). Het is absoluut niet toegestaan om op zwarte zolen de zalen 
te betreden!! Ook is het niet toegestaan op buiten gedragen schoeisel in de zaal te verschijnen. Vanwege strikte 

afspraken met OKK en de gemeente zijn we genoodzaakt hier heel streng op te letten. 
 

Lid worden? 
Nieuwe leden mogen 4 maal op proef komen. Op deze manier kan er kennis gemaakt worden met de sport en de 
vereniging. Na de proefperiode kan er lidmaatschap aangevraagd worden bij de mensen van het bestuur of bij de 

trainers. Deze regelen een inschrijfformulier. Mochten zij onverhoopt niet aanwezig zijn, dan kan er contact 
opgenomen worden met de secretaris, Ewout Visser (secretaris@ttvdrivers.nl). 

 
Contributie 

Tegelijk met het inschrijfformulier wordt een machtigingsformulier verstrekt waardoor TTV Drivers gemachtigd 
wordt alle betalingen (zowel contributiebetaling als andere financiële verplichtingen) van een door u aangegeven 

rekening af te mogen schrijven.  De afschrijvingen vinden plaats op 15 maart, 15 mei, 15 september en 15 
november. Voor vragen aangaande contributie en incasso kunt u contact opnemen met onze penningmeester,  

Leo van Velzen (penningmeester@ttvdrivers.nl). 
 

Opzeggingen 
Opzeggingen moeten schriftelijk geschieden bij een van de bestuursleden en kan alleen voor het einde van elk 

kwartaal. Bij competitie spelers kan dit alleen halfjaarlijks. 
 

Redactie clubblad 
Mark van der Waal van Dijk (clubblad@ttvdrivers.nl) 

Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar. 
 
 
 

HEEFT U NOG NIET DE JUISTE INFORMATIE GEVONDEN? 
KIJK DAN OP WWW.TTVDRIVERS.NL 
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