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VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort
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INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.
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REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort
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INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .
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REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.
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REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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Wilvo/TTV Bergeijk
1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort

3

Wilvo/TTV Bergeijk
2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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3

JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.

8

REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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Wilvo/TTV Bergeijk
1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort

3
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2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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3

JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.
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REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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Wilvo/TTV Bergeijk
1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort

3

Wilvo/TTV Bergeijk
2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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3

JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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5

AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.

8

REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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Wilvo/TTV Bergeijk
1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort

3

Wilvo/TTV Bergeijk
2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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3

JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.
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REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort
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2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl

6

Wilvo/TTV Bergeijk
6

ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.

8

REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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Wilvo/TTV Bergeijk
1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort
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2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.

4

Wilvo/TTV Bergeijk
3

JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .
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REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.
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REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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Wilvo/TTV Bergeijk
1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort
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Wilvo/TTV Bergeijk
2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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3

JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.

5

Wilvo/TTV Bergeijk
5

AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.
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REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer

7

Wilvo/TTV Bergeijk

Wilvo/TTV Bergeijk
Dr. Rauppstraat 11
5571 CD Bergeijk
0497-572679
www.wilvo-ttvbergeijk.nl

Welkom bij onze club!

1

Wilvo/TTV Bergeijk

1

VOORWOORD

3

2

INFORMATIE OVER DE CLUB

4

3

TRAININGEN

5

4

WEDSTRIJDEN

5

5

AFMELDINGEN

6

6

ACTIVITEITEN

7

7

REGLEMENTEN

7

8

REISKOSTENVERGOEDING

7

2

Wilvo/TTV Bergeijk
1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort

3

Wilvo/TTV Bergeijk
2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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3

JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.

5

Wilvo/TTV Bergeijk
5

AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.

8

REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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Wilvo/TTV Bergeijk
1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort
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Wilvo/TTV Bergeijk
2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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3

JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.
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REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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Wilvo/TTV Bergeijk
1

VOORWOORD

Als voorzitter wil ik je als eerste van harte welkom heten bij onze vereniging. Wij zijn een
tafeltennisvereniging voor jong en oud, competitief en recreatief waarbij het verenigingsaspect hoog in het
vaandel staat.
Omdat je misschien nog niet precies weet hoe de dingen bij ons geregeld zijn, hebben we dit boekje
opgesteld. Want niet alleen jíj komt hier voor je plezier, maar alle andere leden ook. Er is plek voor
iedereen, maar we verwachten ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wij zijn een vereniging ‘van
en door leden’!
Je kunt de vereniging helpen door bijvoorbeeld te assisteren bij de training, of met het begeleiden van een
team. Maar je kunt de vereniging ook vooruit helpen door op een prettige en sociale manier om te gaan
met clubgenoten en met leden van andere verenigingen. Daar is je op tijd afmelden voor een training of
een wedstrijd een belangrijk onderdeel van. Ook je gedrag bij ‘ons thuis in het Patronaat’ en bij andere
verenigingen heeft invloed op de goede naam van onze vereniging. Kortom: het is voor jezelf en voor de
vereniging goed als je je op een positieve manier profileert. En weet je niet hoe iets werkt of heb je ideeën
over hoe iets beter kan? Het bestuur en de andere leden helpen je graag.
Renske van Montfort

3

Wilvo/TTV Bergeijk
2

INFORMATIE OVER DE CLUB

Onze vereniging bestaat sinds 7 februari 1972 en zetelt al vanaf 1985 jaar in de gezellige accommodatie
aan de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met eigen middelen en door eigen leden is verbouwd en wordt
onderhouden. Vanwege de voormalige functie bestaat ons gebouw in Bergeijk bekend als ‘het Patronaat’.
Wat biedt de vereniging?
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen gelegenheid bieden om op een sociale manier de tafeltennissport te
beoefenen: in competitieverband of op recreatief niveau.
Openingstijden
Het clubgebouw is geopend tijdens trainingen en competitiewedstrijden. In principe is het gebouw vanaf 1
juli t/m einde van de schoolvakantie (zomer) gesloten en worden er geen trainingen of wedstrijden
gespeeld.
Jeugd (tot 18 jaar)
Een jeugdlid krijgt de gelegenheid om tweemaal per week te trainen onder leiding van deskundige,
gediplomeerde, trainers op zijn of haar niveau.
Senioren (vanaf 18 jaar)
Op dinsdag en woensdag krijgen de recreanten training, ook hier onder deskundige leiding. Verder kent
onze vereniging al jaren een interne recreantencompetitie.
Competitiespelers
Competitiespelers kunnen naar keuze en niveau een of twee keer per week trainen onder leiding van
gediplomeerde trainers.
Lid worden?
Iedereen die lid wil worden mag enkele weken gratis op proef meetrainen. Onder het kopje ‘Trainingen’ kun
je de tijdstippen van de diverse trainingsgroepen raadplegen. Ben je jonger dan 17, dan kun je aansluiten
bij de jeugdtrainingen. Ben je 17 jaar of ouder, loop dan gerust een keer binnen tijdens de recreantentrainingen.
Na uiterlijk vier weken moet je beslissen of je lid wil worden van onze vereniging. Aanmelden kan door het
inschrijfformulier in te vullen (deze liggen onder de brievenbus op het podium in het Patronaat) en deze in
de brievenbus te doen.
Vrij spelen
Tenminste eenmaal per maand is er de mogelijkheid om vrij te spelen voor zowel leden als niet- leden. Voor
niet- leden kost het per keer € 2. Niet- leden t/m 16 jaar betalen € 1,- per keer. Vrij spelen is in principe op
de 2e en 4e zondagochtend van de maand van 10- 13u, behoudens andere activiteiten. Op onze Facebook
pagina wordt bekend gemaakt wanneer het vrijspelen is en je kunt je emailadres doorgeven zodat je een
aantal dagen van te voren een email met de uitnodiging ontvangt.
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3

JEUGDTRAININGEN

Kijk voor actuele trainingstijden op onze website
3.1 Jeugd
Het bestuur en de technische commissie hebben er voor gekozen om de nadruk te leggen op de
ontwikkeling van jeugdspelers. Onder leiding van gediplomeerde trainers gaat in 2 trainingen per week alle
aandacht naar deze groep. Om het rendement uit deze trainingen maximaal te krijgen, zullen senioren uit
de senioren A groep de jeugd mee begeleiden en met ze sparren.
Let op: trek geen wit shirt aan tijdens de training! Dit beperkt namelijk de zichtbaarheid van het (witte)
balletje.

4

WEDSTRIJDEN

4.1

Spelregels

Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd,
uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet, of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus!
Maar dan moet je natuurlijk de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen. Je kunt de spelregels
vinden via onze website, of de website van de NTTB.
Goede kennis van de spelregels is essentieel op ieder niveau waarop onze sport wordt beoefend. In
wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van spelregels al snel
onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast. Voor de sport en de
positieve beleving van alle betrokkenen daarbij is het daarom van het grootste belang dat iedereen de
regels kent.

4.2

Competitie

TTV Bergeijk speelt met zowel senioren als junioren verschillende klassen van de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond). Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.
Jeugdcompetitie
De jeugd speelt hun wedstrijden op diverse plaatsen in Noord Brabant. De thuiswedstrijden van de jeugd
zijn meestal op zaterdag om 10u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, rond 9.15u, zodat je voldoende tijd hebt
om in te spelen.
Seniorencompetitie
Wilvo- TTV Bergeijk heeft een fors aantal teams in de seniorencompetitie (op 1 november 2015 zijn dat 9
teams). Heren 1 speelt op dit moment op landelijk niveau, zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om
14u. De overige teams spelen verdeeld over diverse klassen van de hoofdklasse tot en met de zevende
klasse. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond, alleen het tweede speelt op zaterdag om 14u. Het is zeer
aan te raden om eens een kijkje te komen nemen als er thuis competitie gespeeld wordt! Dat vinden de
competitiespelers leuk, je leert je clubgenoten beter kennen en je kunt hele spectaculaire wedstrijden zien.
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AFMELDEN VOOR TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN OPZEGGEN
LIDMAATSCHAP

5.1

Afmelden voor trainingen

Indien je niet komt trainen dan dien je je zo ruim mogelijk van tevoren af te melden: bijvoorbeeld de
voorafgaande training. Mocht je op het laatste moment niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, meld
je dan tussen 15 minuten voor aanvang training en start training af op telefoonnummer 0497-572679. Dit is
vooral voor de jeugdspelers essentieel, anders maken de trainers zich (onterecht) zorgen dat er iets
gebeurd is.
Verder doet de trainer zijn best om een leuke en goede training te geven en is het voor hem lastig als er
ineens minder leden blijken te zijn dan hij dacht.

5.2

Afmelden voor wedstrijden

Het is heel belangrijk dat je als competitiespeler ervoor zorgt dat je je op tijd afmeldt. Als je dat niet doet, is
dat heel vervelend voor je teamgenoten en ook de wedstrijdsecretaris moet dan veel moeite doen om te
kijken of het mogelijk is om een alternatief te bewerkstelligen.
Voordat de competitie begint kun je het beste met je team een schema opstellen. Geef aan elkaar door
welke wedstrijd(en) je verhinderd bent. Je kunt dan in het schema verwerken wie wanneer speelt.
Voordat de competitie begint kunnen al data (van bijvoorbeeld vakantieplannen) doorgegeven worden aan
de NTTB, zij zorgen er dan voor dat er op de data waarop het team niet kan spelen geen wedstrijd
gespeeld hoeft te worden.
Zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent, je dit direct aan je teamgenoten
doorgeeft. Hopelijk kan dan iemand van je eigen team invallen. Is dat niet mogelijk, probeer dan zelf een
invaller te regelen. Heb je een oplossing gevonden, of kom je er niet uit? Laat het dan zo snel mogelijk
weten aan de wedstrijdsecretaris (Anoek Mooij- van Boxtel, 06-13460127), zij kan dan haar goedkeuring
geven of kijken of zij nog een oplossing kan vinden. Het is altijd leuker en fijner om met 3 spelers een
wedstrijd te spelen!

5.3

Aan en afmelden lidmaatschap

Competitiespelers: dienen uiterlijk 16 mei van het lopende seizoen hun lidmaatschap op te zeggen, anders
dient over het gehele volgende seizoen contributie betaald te worden.
Recreanten: voor hen geldt een termijn van 1 juli en 1 december, per seizoenshelft.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.
Het verschil in behandeling tussen competitiespelers en recreanten is gelegen in het feit dat voor
competitiespelers bondscontributie afgedragen dient te worden aan de NTTB.
Opzegging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat: secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl
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ACTIVITEITEN

6.1 Door de vereniging
Onze vereniging organiseert diverse activiteiten zoals: open recreanten-kampioenschappen,
clubkampioenschappen voor de diverse klassen en diverse activiteiten voor de gezelligheid. Verder
organiseren we al meer dan 20 jaar onze regionaal bekende en zeer druk bezochte Rommelmarkt.
6.2 Door seniorenleden
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:
Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en
heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes.
De activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: bardienst, poetsen, zaalwacht, sparren met de jeugd
(geldt alleen voor competitiespelers uit Trainingsgroep A) of begeleiden van jeugd tijdens de wedstrijden.
Indien men zich hier niet aan houdt of men indien men geen bijdrage wenst te leveren aan de vereniging,
dan zal er een boete worden opgelegd van € 12,50 per competitiedeel .

7

REGLEMENTEN

Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat
betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en door leden” en door middel van reglementen zijn de
richtlijnen van activiteiten beschreven.
De reglementen zijn ook beschikbaar via onze website.
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REISKOSTENVERGOEDING

1. Rijden en begeleiden jeugdteams afdeling
A. Gereden kilometers à € 0,15 per kilometer
B. Dagvergoeding € 3,50 euro
2. Rijden en begeleiden jeugd landelijke teams
A. Gereden kilometers à € 0,19 per kilometer
B. Dagvergoeding € 5,00 (vaste coach) anders € 3,50
3.
A.
B.
C.

Onkosten vergoeding overige senioren teams landelijk en afdeling
Eerste 60 km voor eigen rekening (of 300 kilometer per half seizoen)
Overige kosten afdeling à € 0,15 per kilometer
Overige kosten landelijk à € 0,15 per kilometer

4 Reiskosten algemeen
Iemand die regelmatig reiskosten maakt t.b.v. Makro, Sport Europe, etc. kan zijn kosten declareren tegen €
0,19 per kilometer
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