
Welkom bij TTV ’t Belke! 
Hartstikke leuk dat je lid bent 
geworden van TTV ’t Belke. 
Hieronder geven we jou wat meer 
informatie over onze vereniging. Onze 
vereniging is opgericht in 1976 en 
aangesloten bij de N.T.T.B. 
(Nederlandse Tafeltennis Bond). We zijn 
verplicht al onze leden aan te melden bij 

deze bond. Binnenkort zul je ook een pasje ontvangen met hierop jouw bondsnummer als 
bewijs van lidmaatschap. 

 

Trainingen. 

We trainen op de dinsdagavond van 18.30 tot 19.15 uur voor de beginnende jeugd. Van 
19.15 uur tot 19.45 uur wordt de beginnende jeugd samen-gevoegd met enkele senioren. 

Vanaf 19.45 uur tot 20.30 uur trainen de senioren. 
Dit alles onder leiding van onze trainer Hans 
Hagens. Vanaf 20.30 tot 21.30 uur is er vrij 
tafeltennissen. Je wordt vriendelijk verzocht om 
18.30 uur omgekleed in de sportzaal te zijn, waarna 
we samen de spullen klaar zetten voor de training. 
In de schoolvakanties is er geen training. Meestal 
melden we dit wel even van tevoren. Er kan dan wel 

vrij gespeeld worden van 19.30 tot 21.30 uur, het beste is dan even, dat je met iemand 
anders afspreekt zodat je niet alleen bent. Tijdens de grote vakantie is de Hamar 
gesloten en is er helemaal geen trainen en vrij spelen. In overleg met het bestuur kan er 
eventueel ook getraind worden bij TTC in Tegelen. 

 

Zomerspelen.  

Volgens een al lange traditie vinden de laatste 4 dinsdagen voor 
de grote vakantie de Zomerspelen plaats, dit is uitsluitend voor 
de jeugd. De jeugd kan dan deelnemen aan activiteiten, die dan 
eens niet bestaan uit tafeltennissen. Ook hiervan krijg je van 
tevoren bericht via e-mail of Whatsapp. Voor de senioren is er 
gedurende deze periode vrij spelen van 19.30 uur tot 21.30 uur.  

Ook hier is dan het beste of je even kijkt of er nog meer seniorleden gaan 
tafeltennissen, zodat je niet alleen in de zaal aanwezig bent. 



Clubkampioenschappen. 

Onze clubkampioenschappen vinden meestal in de maand januari plaats. Er wordt dan 
gestreden om het kampioenschap van onze vereniging, zowel bij de 
jeugdleden als bij de seniorleden.  

 

 

Competitie en toernooien. 

Als je al een tijdje bij onze vereniging speelt, is het mogelijk om aan de competitie of 
aan toernooien deel te nemen. Je bent dan wel verplicht om een clubtenue aan te schaf-
fen. Hiervoor wordt een bijdrage van € 30,00 gevraagd en een bruikleenovereenkomst 
van het tenue opgemaakt. Het tenue blijft altijd eigendom van onze vereniging. De 
competitie vindt voor de jeugd meestal plaats op de zaterdag. Deelname aan toernooien 
is altijd voor eigen rekening en je dient zelf voor vervoer te 
zorgen. Bij de competitie worden de ouders gevraagd om 
beurtelings te rijden bij uitwedstrijden. Op dit moment 
hebben we een samenwerking met de tafeltennisclub TTC 
uit Tegelen met betrekking tot het samenstellen van teams 
voor de competitie.  

 

Contributie. 

Van onze penningmeester ontvang je éénmaal per jaar een contributienota met de 
mogelijkheid om deze in 2 termijnen te betalen, behalve als je in de loop van het jaar lid 
bent geworden. De contributie bestaat uit een gedeelte voor onze vereniging. Een 
gedeelte bondscontributie, die wij weer moeten afdragen aan de NTTB. Een gedeelte 
voor als je deelneemt aan de competitie.  

 

Jaarvergadering. 

Meestal eenmaal per jaar wordt er een Algemene Leden 
Vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering legt het bestuur 
verantwoording af voor de gang van zaken tijdens het afgelopen 
jaar. Hiervoor worden alle leden uitgenodigd en gaan we er 
eigenlijk vanuit dat alle leden ook aanwezig zullen zijn. 

  



Tafeltennis 50+. 

Op de donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 50-plussers komen tafeltennis-
sen in de Hamar te Belfeld (zaaldeel 1 links). Deelname kost € 5,00 per keer dat je 
deelneemt en dit is inclusief een consumptie tijdens de pauze. We pauzeren van 11.00 
tot 11.15 uur. Heb je kennissen die hieraan willen deelnemen dan kunnen ze contact 
opnemen met Herman Houx (hgghoux@kpnmail.nl of bellen 06-57540088). 

 

Sponsorkliks. 

Op onze site (www.belke.nl) staat een verwijzing naar Sponsorkliks. Hieronder staan dan 
een aantal bedrijven die hieraan deelnemen. Indien je wat aankoopt bij deze bedrijven, 
ontvangt onze vereniging automatisch een bepaald percentage aan sponsorgeld, voor jou 
is de aankoop niet duurder en je sponsort automatisch onze vereniging! 

 

Feestavond. 

In de maand augustus of september vindt onze jaarlijkse feestavond 
plaats. Aan deze feestavond mogen alle leden deelnemen. Meestal 
word je hiervoor van tevoren uitgenodigd. 

 

 

Bestuur. 

Momenteel bestaat ons bestuur uit de volgende personen:  

 Danny op het Veld,  
voorzitter 

 Edith Ernst-Olders,  
jeugd- en technische zaken 

 Jorben Schimkat 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) 

Ook onze vereniging is verplicht in verband met de privacy alle leden toestemming te 
vragen voor het gebruik van de persoonsgegevens, zoals vermeldt op het aanmeldfor-
mulier. Hiervoor gebruikt onze vereniging een “toestemmingsverklaring lidmaatschap 
TTV ’t Belke”. Op dit formulier mag je ons toestemming of geen toestemming geven om 
jouw persoonsgegevens te gebruiken.  

 



Wij hopen dat het voor jou nu wat duidelijker is met betrekking tot de gang van zaken 
bij onze vereniging. Mocht je nog vragen hebben over het bovenstaande dan kun je altijd 
terecht bij een van onze bestuursleden tijdens de training of mailen naar 
secretaris@belke.nl 

 

 


