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Onderwerp :  Begeleidend schrijven naar aanleiding 
  van algemene ledenvergadering van 15 januari jl.

Beste leden en betrokkenen,

Op woensdag 15 januari  j.l. was er een Algemene Leden Vergadering van de ttv Appelscha. Er waren 
ongeveer 10 leden aanwezig en een belangrijk punt wat toen o.a. werd besproken, was dat er enkele 
bestuursleden stoppen met hun werkzaamheden bij de ttv en dat er in het algemeen een gebrek aan 
bestuur kader is bij de vereniging. Hierbij heeft de voorzitster, Rita, aangegeven dat zij haar functie als 
voorzitster binnenkort neerlegt en dat Thomas en Huub hebben aangegeven wel graag als trainer en 
als lid van de technische commissie willen doorgaan, maar ook met een aantal andere taken willen 
stoppen.

Zij willen graag dat er meer mensen betrokken raken bij de vereniging en dat er meer bestuursleden 
komen en actief worden, zodat de vereniging in de eerste plaats niet afhankelijk is van enkele mensen 
die alle werk doen en dat er naast goede trainingsfaciliteiten met zeer goede en gedreven trainers er 
ook een goed en voltallig bestuur komt. Naast een voltallig bestuur is het ook noodzakelijk dat er 
enkele commissies, zoals een jeugdcommissie, een PR commissie, een sponsor commissie en een 
activiteiten commissie opgericht wordt. Nu worden al deze zaken door enkele mensen geregeld en 
die hebben daardoor te veel werk. Hoe meer geschikte en gemotiveerde mensen zich aanbieden des 
te beter de vereniging gaat functioneren. 

Op dit moment heeft de vereniging ongeveer 30 leden, waaronder ongeveer 20 jeugdleden, die uit 
de regio komen. Op de gespreksavond kan naast het praten over toekomstige invullingen van het 
bestuur of kader en de leden voor de commissies ook aan de orde komen wat de missie en een 
daarbij behorend beleid van de vereniging wordt. Te denken valt aan een discussie over de doelstell-
ingen van de vereniging. Wil je een zo groot mogelijke vereniging, wil je topsport, wil je recreatie 
sport, wil je beide, wil je je aandacht richten op de jeugd of senioren of beide. Hoe vaak wil je training 
aanbieden in de week en aan wie en op welke tijden. Betaalt iedereen evenveel contributie, welke 
acties om geld te werven ga je doen. Op dit moment is er bij de vereniging een goedlopende 
jeugdafdeling waarvan er vele leden competitie spelen. Er zijn 2 landelijk spelende teams bij de jeugd 
en verder nog 3 teams die in de afdeling Noord spelen. Verder zijn er 2 senioren teams die op het 
hoogste en een na hoogste niveau in de afdeling Noord spelen. Op zich is de ttv Appelscha een 
unieke vereniging. Met eigenlijk in verhouding weinig leden wordt bijna optimaal gepresteerd. Dit is 
tot stand gekomen dankzij de inspanningen van enkele leden, maar de rek is eruit.

Ik merk een zeer sterke betrokkenheid van de vele ouders van de jeugdleden. Dit was weer duidelijk 
te zien bij de clubkampioenschappen van de ttv Appelscha op zaterdag 18 januari j.l. Naast een grote 
opkomst en een fantastische sfeer dankzij de 2 deejays en een goede organisatie in een zeer ontspan-
nen en sportieve sfeer werd hard gestreden om de prijzen. Ook bij het recreatieve ‘rondje om de tafel’ 
na het toernooi.  Iedereen ging zeer tevreden huiswaarts. Om dit in de toekomst te garanderen en 
zelfs te gaan uit te breiden zullen we onder leiding van Peter Hanning, iemand die veel verstand heeft 
van allerlei zaken op tafeltennis –en beleidsmatig gebied en onder het genot van een hapje en een 
drankje hoop ik dat alle leden en vele ouders van de jeugdleden zich zo betrokken voelen bij de ttv 
Appelscha dat ze op 14 februari een positieve, een betrokken, maar ook kritische bijdrage willen 
leveren aan deze gespreksavond over de toekomst van de ttv Appelscha. 

Nadrukkelijk wil ik er op wijzen dat we niet van jullie verwachten dat jullie je al of niet gaan aanbieden 
voor een bestuursfunctie of als commissie lid. De bedoeling is dat we een positief proces gaan begin-
nen en dat we graag jullie tot denken aanzetten en natuurlijk wel gaan nadenken of je in de toekomst 
iets extra voor de vereniging wil gaan betekenen. Onze vereniging bestaat dit jaar 10 jaar, een mooi 
moment om bij stil te staan en vooruit te kijken naar de toekomst.

Namens de commissie ‘Gespreksavond toekomst ttv Appelscha’.
Andries en Nathan


