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Beste clubleden,
Een nieuwe herfst, een nieuwe kans op weer een succesvolle, prettige
competitie. De redactie wenst iedereen een voorspoedige competitie !
Succes!
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BesteSportvrienden,

Devoorjaarscompetitie2013ligtalweerachteronseninmiddelsstartenwij
metdenajaarscompetitie.
Heteerstehalfjaar2013isnogalheftigverlopen,naafloopvande
voorjaarscompetitiehebbenFrançois,Willem,DannyenErictekennengegeven
datzijNTTCgingenverlatenendatzijbijAlexandriagaanspelen.


HetBestuurenveleledenvanNTTCwarenergverrastenteleurgestelddoordit
besluit,temeeromdatditteameerderhadaangegevendatzijsamenmetde
reedsaangesteldetrainerdejeugdvanNTTCwildentrainen.


DaaropheefthetBestuurgemeenddetraineralsnogaftezeggenenaande
ALVvoorteleggenwattedoenmetonzeJeugd.Ditmetalsvoorlopige
uitkomst,datdejeugd2xperweekkantrainenopmaandagendonderdagvan
19uurtot20uur,waarbijdebegeleidingwordtgedaandoordegenewelke
bardienstheeft.


VerderheefterinhetvoorjaareenBestuurswijzigingplaatsgevondenen
hebbenwijna35jaarafscheidgenomenvanFredAdmiraalalsalgemeen
bestuurslid.
ZijnplaatswordtingenomendoorMaartenAppel.


Sportiefgezienwarenergelukkigooksuccessentemelden,team4,teweten
André,KarelenErikzijnkampioengewordeninde5eklasseenbijdejeugdis
hetteamvanTawNay,CornéenStefankampioengeworden.Proficiat!
Totslottegraagnogevendeaandachtvoorhetvolgende:


Algeruimetijdhangterophetmededelingenbordeeninstructievoorde
bardienst.


Verdermagergeendrankmeegenomenwordennaardespeelzaalenmogener
geensporttassenindebargeplaatstworden.
Restmijnogjulliekomendecompetitieveelsuccesenspeelpleziertewensen.

RobJasperse
Voorzitter
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De Algemene Leden Vergadering werd weer druk bezocht:
de leden:

het
bestuur:

Na 35 jaar lid van het bestuur te zijn
geweest vond Fred dat hij zijn plaats
aan een nieuw lid moest overdragen.
Als nieuw bestuurslid werd Maarten
Appel welkom geheten!!! Het nieuwe
Bestuur ziet er nu zo uit:
Fred werd geëerd
met bloemen e.d.

Door de afdelingsvoorzitter
Wim Vreeburg werd Fred de
plaquette van de N.T.T.B.
overhandigd:

Zowel in ‘t voor- als ’t
najaar kampioen:
Corné, Stefan en Taw
Nay bij de junioren.
Bij de senioren: Ruud
en Wim in ’n duoteam.

En Karel, Andrë en
Erik in de 5e klasse.
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Clupkampioenschappen
Uitslag poule A

Senioren

Uitslag poule B

1. 1.

Eric Disseldorp

2. 2.

Danny v.h. Groenewoud 6-5

2. François de Leeuwe

3. 3.

Hans Stapels

6-5

3. Karel ter Lindert

4. 4.

Fred Admiraal

6-3

4. Ruud Polak

5. 5.

Pawan Singh

6-2

5. Ruud Boukema

6. 6.

Frans Meijer

6-1

6. Erik van Bemmel

7. 7.

Rob Jasperse
Rermco x Eric
3-0

Remco x Danny
3-2

finale

6-5

1. Remco v.d. Does

Karel
Eric x François

½ finale

3-1

½ finale

Karel finale

3 - 0

Ruud Polak

Clupkampioenschappen Jeugd (6-12-12)
Uitslag poule A

Uitslag poule B 

1. 1.

Pawan Singh

4-4

1. Geert Hogerwaard

4-4

2. 2.

Corné Vellekoop

4-3

2. Bart van Wensveen

4-3

3. 3.

Stefan Poot

4-2

3. Tonny Chit

4-2

4. 4.

Jason Tio

4-1

4. Victor Zeijen

4-1

5. 5.

Stein Wanders

4-0

5. Max Besseling

4-0

Pawan x Geert
3-0

Pawan x Bart
3 - 0

finale

½ finale
3-4 plaats
5-6 plaats

Corné – Bart
Tonny – Stefan

Geert x Corne

3 - 1

½ finale
3-0
3-0

-
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7- 8 plaats
9-10 plaats

Victor – Jason
Stein – Max

3-0
3-2

Het was weer een gezellige opkomst op deze 4e Open Clubkampioenschap
met 25 deelnemers; alleen jammer dat er 2 mensen niet kwamen opdagen.
De aanwezigen gingen in 4 poules aan de slag: 12 poule in A en 11 in poule
B. De inzet was geweldig:

Met uiterste concentratie:
Het resultaat van de poulewedstrijden werd uiteindelijk:

De nieuwe kampioen voor het jaar
2013 in poule-A is geworden:

Ferdie Admiraal
Gefeliciteerd !!!
Tussendoor werd er genoten van een uitgebreide lunch, geweldig verzorgd
door de dames Jasperse en Stapels:
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In de B-poule ging de strijd als volgt:

In poule-B is kampioen geworden:

Corné Vellekoop
Gefeliciteerd !!!
Voor de finales al goede vrienden:>>
De kampioenen De kampioenen
in poule A:
in poule B:

De trotse toernooimeester, die blij
was dat alles
weer prima
is verlopen !
Oude vrienden?
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Ook de verjaardag
van Ricardo van
Houten werd niet
vergeten: hij werd
luidkeels toegezongen met een:
‘Lang zal hij leven’.

Terugblik voorjaarscompetitie 2013


SENIOREN:


De voorjaarscompetitie 2013 is wat eindresultaat aangaat redelijk positief
te noemen.


De prestatie van team 1 in de reguliere seniorencompetitie,
in de Hoofdklasse, is goed te noemen en resulteerde in een fraaie 2e plaats
in deze klasse achter het zeer sterke team 4 van de vereniging Avanti.


De prestatie van team 2 is eveneens goed te noemen en dit team behaalde
de 4e plaats wat uiteindelijk ruim voldoende bleek te zijn om zich te
handhaven in de 1e klasse.


De prestatie van team 3 was ruim voldoende om zich te handhaven in de 3e
klasse en voldeed daarmee aan de gestelde verwachtingen.


De prestatie van ons team 4 is uitstekend te noemen door met vlag en
wimpel kampioen te worden in de 5e klasse.


De prestatie van ons team 5 was niet voldoende om zich te handhaven in de
5e klasse en degradeerde uiteindelijk naar de 6e klasse.


De prestatie van ons Duo/team 2 is bijzonder goed te noemen door een
fraaie 2e plaats te behalen in de 4e klasse.


TEAM 1 : Leverde een hevige strijd met Smash(M) 2 en het 2e team van
Rijnsoever om de fel begeerde 2e plaats en dit gelukte hen ook
uiteindelijk.


TEAM 2 : Streed lang mee om de plaatsen 1-2 en 3 doch behaalde
uiteindelijk de 4e plaats.


TEAM 3 : Behaalde de 4e plaats in de 3e klasse .


TEAM 4 : Leverde een geweldige prestatie door met een puntenaantal
van 58 uit 8 gespeelde wedstrijden overtuigend kampioen te
worden.
Erik, André en Karel,
Gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap!
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TEAM 5 : Kon het helaas niet bolwerken om zich te handhaven in de 5e
klasse en degradeerde uiteindelijk naar de 6e klasse.


DUO 2 : Behaalde een uitstekende 2e plaats achter het kampioensteam 3
van de vereniging TOG doch voor het zeer sterke 5e team van
de vereniging Sorry.
Vooruitblik najaarscompetitie 2013


SENIOREN:


TEAM 1 : Zal dit najaar bestaan uit de spelers Hans, Ben en Pawan ,
voormalige spelers van team 2, en trachten een goed figuur te
slaan in de Hoofdklasse.


TEAM 2 : Zal dit najaar bestaan uit de spelers Fred, Maarten, Richard en
Frans en zij trachten haar 4e behaalde plaats uit de
voorjaarscompetitie, in de 3e klasse, te evenaren en zo
mogelijk te verbeteren.


TEAM 3 : Zal dit najaar bestaan uit de spelers André, Karel, Erik,
Ricardo en Martijn en trachten zich te handhaven in de 4e
klasse. 


TEAM 4 : Zal dit najaar bestaan uit de spelers Koos, Ko, Ruud, Piet en
Raoul en trachten, na de degradatie in de voorjaarscompetitie
2013 uit de 5e klasse, wederom terug te keren naar de 5e klasse.


DUO-1 : Zal dit najaar bestaan uit de spelers Rob, Sander en Martin en
trachten , voor de 1e maal in deze samenstelling, een goed
figuur te slaan in de 4e klasse.


DUO-2 : Zal dit jaar najaar wederom bestaan uit de spelers Wim en Ruud
en trachten haar 2e plaats uit de voorjaarscompetitie, in de 4e
klasse, te evenaren of mogelijk te verbeteren.


DUO-3 : Zal dit najaar bestaan uit de spelers Martijn en Ricardo en voor
de 1e maal uitkomen in de 5e klasse van de Duo competitie en
trachten in deze klasse een goed figuur te slaan.
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Terugblik voorjaarscompetitie 2013


JUNIOREN:


De eindresultaten van de jeugdteams zijn goed en uitstekend te noemen.


TEAM 1 : Behaalde wederom een fantastisch kampioenschap, nu in de 2e
klasse, met het fraaie puntenaantal van 70 uit 10 wedstrijden.


TEAM 2 : Spelende in de 4e klasse en behaalde een uitstekende 2e plaats
in deze klasse.




Vooruitblik najaarscompetitie 2013


Aan de komende najaarscompetitie zal slechts een jeugdteam deelnemen.


TEAM 1 : Zal bestaan uit de spelers Corné, Stefan en Victor en dit team
zal, uitkomen in de 1e klasse van de afdeling West en trachten
in deze klasse een goed figuur te slaan!


Ik wens iedereen langs deze weg een sportieve najaarscompetitie 2013 toe.


Frans Meijer
Wedstrijdsecretaris
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Samenstelling van het bestuur tijdens de najaarscompetitie 2013:


R. Jasperse

: Voorzitter



A. Reijers

: Secretaris



H. Stapels

: Penningmeester



F. Meijer

: Wedstrijdsecretaris & Ledenadministrateur



M. Appel

: Bestuurslid



S. Jasperse

: Bestuurslid



W. Schuurs

: Bestuurslid



Note:
Maarten Appel zal bij eventuele, korte of langdurige afwezigheid
van Frans Meijer, als plaatsvervangend wedstrijdsecretaris namens
hem optreden!


WEDSTRIJDBOEKJES


Wedstrijdboekjes ten behoeve van de najaarscompetitie 2013 zijn
wederom aanwezig in onze bar “ De Duijvetil ” en zo nodig verder
verkrijgbaar bij Frans Meijer.
P.S. Zowel de oude exemplaren alsmede de nieuwe exemplaren kunnen
gebruikt worden!


Frans Meijer, Wedstrijdsecretaris

Telefonische bereiking van ons clublokaal:


Ook in het komende naseizoen 2013 is het mogelijk NTTC op haar
speellocatie, tijdens de speelavonden van de Senioren/Junioren en alsook
de speelochtenden van onze Junioren, telefonisch te bereiken onder
telefoonnummer: 06-58936317


Frans Meijer, Wedstrijdsecretaris & Ledenadministrateur
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Aanmelden voor de najaarscompetitie


De voorjaarscompetitie 2013 is alweer ten einde en wij moeten ons nu gaan
richten op de komende najaarscompetitie 2013.
In verband met het tijdig en correct aanmelden van de teams bij de Bond
(de NTTB) konden jullie vóór 20 MEI aanstaande meedelen of jullie aan
deze competitie wensten deel te nemen conform de huidige samenstelling
van jullie team en op dezelfde speelavond of dat jullie in een andere
samenstelling etc. wensen deel te nemen aan de nieuwe competitie.


Opmerking: De eventuele toekenning van de gevraagde / gewenste
speelavond zal “onder voorbehoud” geschieden! Eventuele vragen/wensen
derhalve gaarne tijdig melden!!!!!!

De teamsamenstellingen zijn als volgt geworden:
Senioren:
TEAM 1

Hoofdklasse-Poule A

Ben Hofhuis, Pawan Singh en Hans Stapels
TEAM 2

3e Klasse - Poule D / Zuid

Fred Admiraal, Maarten Appel, Richard van Houten en Frans Meijer
TEAM 3

4e Klasse - Poule D / Gouda

André Adams, Karel te Lindert, Erik van Bemmel, Martijn den Hoedt en
Ricardo van Houten
TEAM 4

6e Klasse - Poule B /Gouda

Koos Boeren, Ko Lavooij, Ruud Boukema, Piet v.d. Kloos, Raoul Zeijen
DUO TEAM 1

Duo 4e Klasse - Poule M

Rob Jasperse, Sander Jasperse, Martin de Jongh
DUO TEAM 2

Duo 4e Klasse - Poule H

Wim Hogendoorn, Ruud Polak
DUO TEAM 3

Duo 5e Klasse - Poule C

Martijn den Hoedt, Ricardo van Houten
Junioren:
TEAM 1

1e Klasse-Poule B

Victor Zeijen, Corné Vellekoop, Stefan Poot
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DUBBELSPEL




Het dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers uit elk van beide teams,
waarbij die spelers in die competitiewedstrijd ook uitkomen in het
enkelspel.
Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld,
mogen spelers uit dat team, die tijdens een competitiewedstrijd
niet in het enkelspel uitkomen, wel worden opgesteld in het
dubbelspel van de desbetreffende competitiewedstrijd.


INVULLING WEDSTRIJDFORMULIER:


De onderstaande gegevens dienen in elk geval correct en duidelijk
leesbaar te zijn vermeld op het wedstrijdformulier:
Wedstrijdnummer
Bondsnummers
Setstanden en einduitslag
Persoonlijke resultaten *
Namen en voorletter(s) spelers en de Verenigingsnamen
teamnummers

Handtekening aanvoerders



Bij het vermelden van de persoonlijke resultaten van de spelers dient men
met het volgende rekening te houden:
1. 1.

Eenwedstrijddienietgespeeldisvanwegehetnietopkomenvan

een tegenstander telt niet mee in het persoonlijk resultaat
van beide spelers. Als gamestanden dient 3x 11-0 te
worden ingevuld en als setstand 1-0 ( of andersom).


2. 2. Eenwedstrijddienietisgestartvanwegeopgavevaneen
tegenstanderdooreenblessureteltnietmeeinhetpersoonlijk
resultaatvanbeidespelers.Erwordengeengamestanden
vermeldmaar(liggende)streepjesenalssetstand1Ͳ0(of
andersom).
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1. 3. Eenwedstrijddiewelisgestartmaarvanwegeopgavevaneen
tegenstanderdooreenblessureisgestaaktteltwelmeeinhet
persoonlijkresultaatvanbeidespelers.Alleendegamestandendie
(eventueel)voltooidzijnendestandwaaropdewedstrijdwerd
gestaaktwordenvermeld;indenietgespeeldegamesworden
streepjesgezet.Alssetstandmoet1Ͳ0(ofandersom)worden
genoteerd.Bijde(eventuele)overige,nietgespeelde,wedstrijden
vandegeblesseerdespelermoetenookstreepjeswordengezetin
degamesmaarmoetalssetstand1Ͳ0(ofandersom)worden
ingevuld.Dezewedstrijdentellennietmeeinhetpersoonlijk
resultaat.
VOORBEELD:
AmoettegenXopgeveninde3egamebijdestaand11Ͳ7,7Ͳ11en5Ͳ5.
Ophetformulierkomtdantestaan:AͲX:11Ͳ7,7Ͳ11,5Ͳ5,Ͳ,Ͳ,:0Ͳ1
Opmerking:
Indieneenwedstrijdnietisgestartofnietisbeëindigddientdereden
hiervanopdeachterkantvanhetdesbetreffendewedstrijdformulier
tewordenvermeld.
Deuitspelendeverenigingisverantwoordelijkvoorhetinvullenvan
denamenendebondsnummersvanheteigenteamophet
wedstrijdformulier.VoordeoverigegegevensophetwedstrijdͲ
formulierisdethuisspelendeverenigingverantwoordelijk.Alser
fraudewordtvermoedt,wordteraltijdaangiftegedaanbijde
Tuchtcommissie.


FransMeijer


Het aanleveren van de wedstrijdformulieren 
bij THUISWEDSTRIJDEN door Senioren!!!!!!!


Beste competitiespelers,


Ik vraag wederom, zie onderstaande weergave, aandacht voor de wijze van
het aanleveren van de wedstrijdformulieren bij jullie thuiswedstrijden:


THUISWEDSTRIJDEN:
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THUISWEDSTRIJDEN:
Na afloop geeft de aanvoerder/vervangende aanvoerder het originele witte
wedstrijdformulier en de gele kopie van het wedstrijdformulier aan
degene die de bardienst/zaaldienst draait.
De persoon die bardienst/zaaldienst draait, stopt de hierboven genoemde
exemplaren bij de af te dragen “baropbrengst” in het bijbehorende
geldetui,en zorgt ervoor dat het geldetui nog diezelfde avond bij Frans
Duijve terechtkomt!


Frans Meijer, Wedstrijdsecretaris

Communicatie bij het verplaatsen van wedstrijden:


De competitieleiders willen wederom benadrukken, dat zij alleen met de
wedstrijdsecretarissen van beide betrokken verenigingen communiceren
over het verplaatsen van wedstrijden en niet met individuele teamleden.


Gaarne allen volgens de bovenvermelde mededeling handelen!!!!!


Frans Meijer,
Wedstrijdsecretaris
Zeer belangrijke mededeling van de competitiecommissie:


De competitiecommissie zal ook in de komende najaarscompetitie
2013 wederom de regels met betrekking tot het verplaatsen van
wedstrijden streng handhaven.
Er zal met name worden gelet op het tijdig indienen van een verzoek
tot verplaatsing. Het te laat indienen van een verzoek om uitstel van
een wedstrijd bij de desbetreffende competitieleider(dat wil zeggen
korter dan 4 dagen voor de betreffende wedstrijd) zal, behoudens in
overmachtsituaties bijvoorbeeld bij ziekte- en sterfgevallen, leiden tot
het opleggen van maatregelen( boetes en/ of puntenaftrek).


Frans Meijer,
Wedstrijdsecretaris
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Verplichtingen voor het spelen van een competitiewedstrijd:


1. 1. Allecompetitiespelersdienentijdenscompetitiewedstrijden
eengeldiglidmaatschapsbewijstekunnentonenaandeteamͲ
aanvoerdervandetegenstanderenaandein3.8lid7,zieafͲ
delingscompetitiereglement,genoemdefunctionarissen.


2. 2. Eenlidvandelidverenigingwaartoeeenteambehoort,treedt
opalsaanvoerdervanditteam.


3. 3. Ishetinlid2vanditartikelbedoeldelidgeenlidvangenoemd
team,maarnonͲplayingͲcaptain(NPC),danishijverplichtvóór
aanvangvandecompetitiewedstrijdditbekendtemakenaande
aanvoerdervandetegenstander.
4. 4. Hetdragenvanuniformesportkledingisverplicht.Indespelregels
zijnnaderebepalingenoverdesportkledingopgenomen.

Opmerking:
De bovenvermelde verplichtingen tot het spelen van
competitiewedstrijden zijn terug te vinden op de
website van de NTTB en aldaar weergegeven in het
Afdelingsreglement NTTB van de afdeling West en in
het Competitieboek van het Najaar 2013.


Verzoek namens NTTB:


De verwerking van de uitslagen in ons NTTB Administratie systeem(NAS)
dient door de thuisspelende vereniging verricht te worden.


Jullie wedstrijdsecretaris of een ander aangewezen bevoegd persoon
dient wekelijks de uitslagen en de persoonlijke resultaten van de thuis-
spelende teams van jullie vereniging(NTTC) via het wedstrijdformulier
in NAS in te voeren.


Het is derhalve van groot belang, dat alle teams , hun medewerking
hieraan verlenen door de wedstrijdformulieren tijdig en correct af
te leveren volgens de geldende procedure hieromtrent, opdat jullie
wedstrijdsecretaris of een ander bevoegd persoon van jullie vereniging,
de gegevens daadwerkelijk tijdig in NAS kan invoeren.
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Alle uitslagen van een bepaalde speelweek dienen uiterlijk op
ZONDAG VOOR 12.00 UUR volgend op de voorafgaande speelweek
te zijn ingevoerd in NAS. P.S. Het niet/te laat invoeren van de
gegevens in NAS zal worden beboet.


Namens NTTB/afdeling West
Dezecompetitiestartereenproefmethetscannenenmailenvan
wedstrijdformuliereninzakedenajaarscompetitie2013!Eindelijk lijkt de
bond gehoor te geven aan het verzoek van bijna alle verenigingen, om te
starten met het per email ( scannen) inzenden van de wedstrijdformulieren.
Ditvraagterwelomdatdeformulierenduidelijkwordeningevulden
geschreven
Wedstrijdsecretaris&Ledenadministrateur/NTTC

Jeugd


Met betrekking tot de training en het spelen van de jeugd komen er fikse
veranderingen. Op de Algemene Leden Vergadering hebben we de
mogelijkheden besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat het als
volgt kan worden ingevuld: Zie de brief hieronder, zoals die naar de
ouders / verzorgers is gestuurd:
Beste ouders/verzorgers van jeugdleden,


De begeleiding van de jeugd is de afgelopen jaren vnl. verzorgd door Hans
Stapels en Fred Admiraal, aangevuld door een externe trainer. Hans en
Fred hebben reeds in januari van dit jaar te kennen gegeven hier na
zomervakantie mee te stoppen. 


“GratisVOGvanaf2014structureelingevoerd”!!!


Gratis VOG in de sport vanaf 2014 structureel
ingevoerd
De mogelijkheid om de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen declareren voor
vrijwilligers die werken met kinderen wordt in het najaar van 2014 structureel ingevoerd
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Het gevolg hiervan is dat de begeleiding door anderen overgenomen moet
worden. Het blijkt niet te realiseren te zijn dat er op maandag- en
donderdagavond iemand om 18:15 uur aanwezig is om de zaal te openen en
de jeugd training te geven. We hebben serieus overwogen dan maar met de
jeugdafdeling te stoppen, maar tijdens de afgelopen algemene
ledenvergadering is besloten wel met de jeugd verder te gaan, maar in een
wat aangepaste vorm.
Vanaf het nieuwe seizoen is de aanvangtijd van de jeugdtraining
opgeschoven naar 19:00 uur (i.p.v. 18:30 uur). De bardiensten van de
senioren worden met een uur vervroegd (aanwezig om 18:45 uur i.p.v.
19:45 uur). Tevens worden de senioren uitgenodigd om ook een uurtje
eerder te komen zodat ze tegen de jeugdspelers kunnen trainen. In een later
stadium zal bekeken worden of er weer een externe trainer aangetrokken
wordt
Hierdoor blijft het voor de jeugd mogelijk om op zaterdag competitie te
blijven spelen.


Het bestuur van NTTC


Sponsor:
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Beste competitiespelers en overige leden,


De najaarscompetitie 2013 start binnenkort en de uitslagen enzovoorts
hieromtrent kun je terugvinden op de onder vermelde sites:

x x Oponzeeigenwebsitewww.nttc.nlkunjemogelijkwekelijksde
uitslagenendedangeldendestandenvanjouw/Ͳonzeteams
terugvinden.

x x OpdewebsitevandeNTTBwww.nttbͲwest.nl,onderhetkopje
Competitie,kunjeeveneenswekelijksdeuitslagenmetde
persoonlijkepercentagesvanjouw/Ͳonzeteamsterugvinden,
benevensdeoverigeuitslagenenstandenvanalleoverige
verenigingen.


Ik verzoek jullie wederom vriendelijk, volgens afspraak , de benodigde
wedstrijd-
formulieren tijdig en correct af/in te leveren.


Tenslotte wens ik verder een ieder een prettig en bijzonder sportief
wedstrijdseizoen toe.


Frans Meijer
Wedstrijdsecretaris


De gegevens van onze club, de bereiking van onze locatie , het rooster
van de bardiensten etc. zijn mogelijk te vinden :


1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ViadewebsitevanNTTC
Viade“groene”tafeltennismapindebar
Viahetprikbordinonzebar
ViaeͲmail



Frans Meijer
Wedstrijdsecretaris & Ledenadministrateur/NTTC
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Instructies bardienst
1. Op de avond van je bardienst moet je om ongeveer 19.30 uur de sleutel
en het geld ophalen bij Frans Duijve, Pr. Alexanderlaan 83.
2. Als je de magnetron gebruikt moet geen andere elektrische apparaten
gebruiken ( i.v.m. overbelasting).
3. De magnetron en de oven volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken en
na gebruik schoon achterlaten, net als het tosti-ijzer.
4. Aan het eind van je bardienst:
- de rommel opruimen
- de vuilnisbakken legen en in een grote oranje zak doen;
- als deze vol is, moet je deze buiten in de container doen;
de sleutel ligt in het geldkistje
- de bar schoon achterlaten en de koelkasten bijvullen
- indien er zaken ontbreken of op zijn, moet je dit vermelden op de
barstaat, zodat Frans voor aanvulling kan zorgdragen.
- controleer of de ramen in de bar dicht zijn gedaan.
5. De zaal afsluiten nadat je gecontroleerd hebt of alle apparaten uitstaan,
het alarm aanzetten en het geld en de sleutel terugbrengen naar
Frans Duijve.
De barcommissie
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IVA GROEP BV
Glashaven 16/28
3011 XJ Rotterdam

T
F

E

010 - 433 14 00
010 - 41 1 72 20

I

info@ivagroep.nl
www.ivagroep.nl

Tijd voor een
vloeiende
samenwerking

“Hoeveel tijd, geld en stress bespaart u met één goede leverancier voor uw totale kantoor?”
Eén aanspreekpunt, wel zo makkelijk.
Kijk op ivagroep.nl wat wij voor u kunnen betekenen.
IVA GROEP levert in heel Nederland:
• Printwerk
• Drukwerk
• Ontwerp & DTP

COMMUNICATIE

• Relatiegeschenken
• Kantoorartikelen
• Kantoormeubilair

PRINT, DRUK & MAIL

• Automatisering
• Kantoormachines
• Onderhoud

KANTOORARTIKELEN

KANTOORMEUBILAIR

KANTOORMACHINES

ICT

Bar-/Zaaldiensten najaar 2013/voorjaar 2014
Datum

A.T. namen
SEPT.
2-sept. ma 0 Aad Vis
5-sept. do 0 Dirk Broere
9-sept. ma 2 Hans Stapels
12-sept. do *1 Karel te Lindert
16-sept. ma 2 Maarten Appel
19-sept.
23-sept.
26-sept.
30-sept.
OKT.
3-okt.
7-okt.
10-okt.
14-okt.
17-okt.
21-okt.
24-okt.
28-okt.
31-okt.
NOV.
4-nov.
7-nov.
11-nov.
14-nov.
18-nov.
21-nov.
25-nov.
28-nov.
DEC.
1e
2e

Datum A.T. namen

DEC.
2-dec.
5-dec.
9-dec.
JA
12-dec.

do *2 Rob Jasperse
ma 2 Wim Hogendoorn
do 1 Hans Hofhuis
ma 2 Erik van Bemmel

16-dec.
19-dec.
23-dec.
26-dec.
30-dec.

do *2 Martijn den Hoedt
ma 2 Ben Hofhuis
do 1 André Adams
ma 2 Fred Admiraal
do 1 Ruud Polak
ma 0 Koos Boeren
do 0 Mehdi Jamshidi
ma 2 Sander Jasperse
do 2 Ruud Boukema

ma
do
ma

Ko Lavooij
0 Steyn van Lent/steun
0 Aad Vis

do

0 René Poot

ma
do
ma
do
ma

0 Richard van Houten
0 André Adams
0 Wim Hogendoorn
2e KERSTDAG/dicht
0 Erik van Bemmel

JAN-14
2-jan. do
0 Frans Duijve
6-jan. ma
0 Invulling volgt later!
9-jan. do
0 Invulling volgt later!
13-jan. ma
0 Invulling volgt later!
16-jan. do
0 Invulling volgt later!
20-jan. ma
0 Invulling volgt later!
23-jan. do
0 Invulling volgt later!
27-jan. ma
0 Invulling volgt later!
30-jan. do
0 Invulling volgt later!
ma 2 Ton de Jong
do 1 Ricardo van Houten
Tijdens de schoolvakanties is
de zaal geopend!
ma 2 Martin de Jongh
do 1 Piet van der Kloos
* er loopt 'n verzoek om deze
ma 2 Dennis Koole
thuiswedstrijden op een andere
do 1 Raoul Zeijen
datum te verspelen.
ma 0 Ramin Keywanshokouh
Eventueel vrijwillig de sleutel halen!!!
Opmerking:
do 0 Zoran Sovic
Wanneer je van bardienst ruilt,wil je dan .
dit op de lijst in de bar aangeven èn
Frans Duijve doen!
dit ook op een briefje zetten en dan dit briefje ook in het geldetui voor
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