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Colofon
Tafeltennisvereniging Fletio
Opgericht: 1 november 1964
Kamer van Koophandel: 40480683
Postbank: 2913311
t.n.v. Penningmeester TTV Fletio-Vleuten
Website: www.fletio.nl

Speelzaal: Fletiozaal
Albert Schweitzerlaan 10 a
3451 EC Vleuten
Tel: 06 34530998 (maandag 19.30-23.00 uur)
(vrijdag 15.00-17.00 uur)

Bestuur
Functie

Naam / adres/ plaats

Telefoon

E mail

Jaar

Voorzitter

André Norbart
Bisonspoor 2161
3605 LL Maarssen

0346-554771

a.norbart@planet.nl

2018

Secretaris

Nadine The
Van den Broekstraat 63
3544 MV Utrecht

06-21521199

nadine.the@gmail.com

2016

Penningmeester

Ed Ilgen
Rotstuinlaan 10
3452 SC Vleuten

06-24269322

ilgen.ed@gmail.com

2017

Wedstrijdsecretaris

Ad Goes
Curielaan 14
3451 EK Vleuten

030-7853818

wedstrijdsecretaris.fletio@gmail.com

2015

Materiaal

Ed Vonk
Curielaan 20
3451 EK Vleuten

030-6772915

edvonk70@gmail.com

2014

Dagtafeltennis

Bas Verheul
Odenveltlaan 30
3451 ZN Vleuten

030-6773042

benhverheul@casema.nl

2015

Functie

Naam / adres/ plaats

Telefoon

E mail

Redactie Nieuwsblad

André Norbart

0346-554771

a.norbart@planet.nl

Contactpersoon Toernooien

Els de Ruiter

06-29158431

elsjederuiter@gmail.com

Webmaster

André Norbart

Sociale contacten

Joost Wolswijk

Ereleden

Hans Nieuwenhuizen, Wim Gresnigt en Aad Rakké

Overige functies

Contributieoverzicht
Soort lid

Per jaar

Basis NTTB

Competitie bijdrage per jaar

Totaal per Jaar

Senior competitie

150,00

16,45

43,60

210,05

Senior recreant

150,00

16,45

166,45

Senior Daglid

105,00

16,45

121,45

Junior competitie

100,00

16,45

Junior recreant

100,00

16,45

Student competitie

80,00

16,45

Student recreant

80,00

16,45

29,50

145,95
116,45

43,60

140,05
96,45

Speeltijden
Wie
Senioren
Dagleden

Wanneer
Maandag
Vrijdag

Van
19:30
15:00

Tot
23:00
17:00

Waar
Fletiozaal
Fletiozaal
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Van de redactie
Beste leden
Dit is de allereerste Fletio Nieuwsbrief. De verjaardagskalender is weer aanwezig, de nieuwe
secretaris en de nieuwe voorzitter stellen zich voor en de resultaten van de
voorjaarscompetitie per 11 april 2015. We wensen u veel leesplezier!
Met hartelijke groeten,
André Norbart (Redactie Fletio Nieuwsbrief)

De volgende Nieuwsbrief is afhankelijk van uw kopij !!

Verjaardagskalender
Mei

September

19 Gerard Boersma
19 Ton Helmich
25 Arie Blok
27 Rob Seldenrijk

Juni
07
14
20
22
26
30

Jeroen Diepenmaat
Joop van der Pijl
Joke Bom
Eelco Boonstra
Hugo van den Berg
Jos van Rooijen

Juli
02

Elske Mak-Nienhuis

29

Louis Galesloot

Augustus
04 Erik Bartels
18 Wim van Oostveen
25 Nico Uiterwaal
28 Natasja Klok

06
08
09
15
27

Hans Nieuwenhuizen
Georges Dahan
Radjinded Kasi
Nadine The
Joris Bosboom
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Goedendag allemaal,
Niet allen van jullie zullen weten wie ik ben, omdat ik alleen op sommige
maandagavonden kan tafeltennissen. Vandaar dat André heeft gevraagd om
mijzelf aan u te introduceren, aangezien ik sinds kort de secretarisrol op mij mag
nemen.

Mijn naam is Nadine The. Ik ben sinds drie jaar lid van TVV Fletio, en sinds bijna
één jaar getrouwd. Vooralsnog ben ik woonachtig in ‘t Zand. Als alles goed gaat
met onze nieuwbouwwoning, dan kom ik volgend jaar in Vleuten wonen. Ik werk
in Den Haag in het HagaZiekenhuis, waar ik verantwoordelijk ben voor de
zorgverkoop. Dat betekent dat ik de onderhandelingen met de zorgverzekeraars
voer, om de zorg die wij leveren betaald te krijgen.

Fletio 2015 Nieuwsbrief 1

In mijn (nog) jongere jaren heb ik het voorrecht gehad om vanaf mijn studietijd
tot 2007 in vijf verschillende landen te hebben gewoond, waaronder China en
Australië. In de miljoenensteden zoals Guangzhou en Beijing was er een enorme
levendigheid en nieuwsgierigheid naar het Westen. Dankzij de mensenmenigte
was ik vrij anoniem, mede vanwege mijn Chinees Indonesische uiterlijk. En dat
terwijl ik de taal amper beheers!
In Albury-Wodonga genoot ik van het plattelandsleven zonder files, en met een
goede werk-privé balans. Terug in Nederland heeft het even geduurd voordat ik
mijn draai kon vinden. Niettemin besef ik dat we het met elkaar ontzettend goed
hebben geregeld in ons kikkerlandje. De gezelligheid en de gratis wijze raad die ik
tussen het tafeltennissen door van onze TVV Fletio leden krijg is mij dan ook veel
waard. Het is daarom een eer om als secretaris te zijn aangetreden.
Hartelijke groeten,
Nadine The
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Beste sportvrienden,
in 2006 ben ik met Hanny verhuisd van Tilburg naar Maarssen.
Tien jaar hadden wij in Tilburg gewoond, omdat de afstand dat eigenlijk
noodzakelijk maakte. Werken bij de Tilburg University en iedere dag op en neer
van Maarssen naar Tilburg, kostte teveel tijd. Dus naar Tilburg.
Maar eenmaal terug in Maarssen, vroeg Gerard Boersma (mijn zwager) mij, of ik
weer lid van Fletio wilde worden. Want ik was al vóór mijn Tilburg periode lid
geweest van Fletio en had daar competitie gespeeld in het “Tosti-team”, met
Gerard Boersma, Bas Verheul en Ton Helmich.
Gerard vertelde mij toen ook, dat er een bestuursprobleem bij Fletio was : we
kunnen géén secretaris vinden!
Ik ben toen weer lid geworden van Fletio en heb de bestuursfunctie van secretaris
aanvaard.
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Twee periodes, in totaal 6 jaar, vond ik eigenlijk wel genoeg. Ik had deze functie
nu eenmaal aanvaard, om Fletio te helpen. Nà 8 jaar wilde ik nu toch echt wel
eens stoppen, maar ook de voorzitter Henrik Rudolph, wilde en moest stoppen
i.v.m. zijn drukke werkzaamheden. Weer had Fletio een bestuursprobleem : straks
géén voorzitter en géén secretaris meer. Dan bestaat de vereniging niet meer !!
Toen Nadine The mij benaderde en interesse toonde, om de bestuursfunctie van
secretaris over te nemen, kreeg dit bestuursprobleem voor mij een andere
wending.
Nadine wilde secretaris worden, dus kon ik ermee stoppen. Echter, over een
mogelijk nieuwe voorzitter had ik nog niets gehoord. Straks géén voorzitter, dan
bestaat de vereniging niet meer !!
Ik heb toen de knoop doorgehakt en aangeboden, om voorzitter te worden. Dat
wilde ik nog wel gaan doen.
Einde bestuursproblemen.
Fletio kon als vereniging weer voortbestaan.

Ik moet nog steeds een nieuwe linkerheup gaan krijgen, maar schuif dat nog
steeds voor me uit. Ik kan daardoor niet spelen en dat komt niet alleen door mijn
heupklachten, maar ook door mijn spieren en botten. Helaas.
Maar er komt misschien weer eens een tijd, dat ik opnieuw mijn mannetje kan
staan, achter de tafel.
Want oudgedienden weten wel, dat ik best wel een aardig balletje kan slaan.

Hartelijke groeten,
André Norbart
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Resultaten Voorjaarscompetitie 2014 / 2015

DUO team 1 4e klasse Poule B

Poule resultaten

Team

Postcode Plaats

Stand

Almeerspin 3

1335 JV

Almere

10-32

ZTTV 2

3706 GW

Zeist

10-30

Fletio 1

3451 EC

Vleuten

10-28

Vlug en Vaardig 1

1217 SV

Hilversum

10-25

TTCL 1

3833 BM

Leusden

10-24

Traiectum 1

3552 XE

Utrecht

10-11

Persoonlijke resultaten

Naam

Team

G

W

Perc.

Sonnie Wiingaard

Fletio 1

18

13

72%

Erik Bartels

Fletio 1

18

8

44%

Gerard Boersma

Fletio 1

4

0

0%
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DUO team 2 6e klasse Poule A

Poule resultaten

Team

Postcode Plaats

Stand

Reflex Maarn 1

3951 LL

Maarn

10-45

Fletio 2

3451 EC

Vleuten

10-35

Maarssen 2

3608 TA

Maarssen

10-28

TTCL 3

3833 BM

Leusden

10-23

SC 't Gooi 1

1216 BZ

Hilversum 10-10

ZTTV 5

3706 GW

Zeist

10-09

Persoonlijke resultaten

Naam

Team

G

W

Perc.

Ed Ilgen

Fletio 2

14

12

86%

Jos van Rooijen

Fletio 2

14

9

64%

Elske Mak-Nienhuis

Fletio 2

12

6

50%
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Resultaten Voorjaarscompetitie 2014 / 2015

Team 1 6e klasse Poule F

Poule resultaten

Team

Postcode Plaats

Stand

De Vaart 3

3461 GA

Linschoten

10-75

Reflex Maarn 3

3951 LL

Maarn

10-66

Vita 2

4132 BM

Vianen UT

10-53

Fletio 1

3451 EC

Vleuten

10-49

HTV 4

4124 AK

Hagestein

10-37

DTV Smash 3

3972 AC

Driebergen-Rijsenburg

10-20

Persoonlijke resultaten

Naam

Team

G

W

Perc.

Eelco Boonstra

Fletio 1

21

16

76%

Ed Vonk

Fletio 1

12

9

75%

Ed Ilgen

Fletio 1

6

3

50%

Natasja Klok

Fletio 1

21

8

38%

Hugo van den Berg

Fletio 1

21

6

29%
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Team 2 6e klasse Poule I

Poule resultaten

Team

Postcode Plaats

Stand

Hilversum 25

1217 SV

Hilversum

10-76

Leerdam 5

4142 EG

Leerdam

10-76

Batua 3

4196 AC

Tricht

10-62

Reflex Maarn 4

3951 LL

Maarn

10-37

Maarssen 11

3608 TA

Maarssen

10-32

Fletio 2

3451 EC

Vleuten

10-17

Persoonlijke resultaten

Naam

Team

G

W

Perc.

Joke Bom

Fletio 2

9

5

56%

John Verdam

Fletio 2

24

6

25%

Ad Goes

Fletio 2

27

3

11%

Gert Berrens

Fletio 2

30

1

3%

1.

Fletio 2015 Nieuwsbrief 1

TAFELTENNISVERENIGING ‘FLETIO’
Onderwerp
Datum
Tijd
Plaats

: Notulen Algemene Ledenvergadering.
: 18 februari 2015.
: 20.00 uur.
: bestuurskamer Fletiozaal.

Aanwezig

: Henrik Rudolph (voorzitter),
André Norbart (secretaris),
Ed Ilgen (penningmeester),
Ad Goes (wedstrijdsecretaris),
Bas Verheul (bestuurslid dagtafeltennis),
Ed Vonk (bestuurslid materiaal),
Els de Ruiter (bestuurslid toernooien).

Bericht van verhindering ontvangen van Ad Vink, Erik Bartels, Elske Mak, Joop Schwartz en Ton Helmich.
De aanwezigen (7 bestuursleden en 8 gewone leden) tekenen de presentielijst.
01. Opening door de voorzitter.
e
Henrik opent om 20.05 uur de 50 Algemene Ledenvergadering van Fletio en heet iedereen hartelijk welkom.
Hij is verheugd, dat er dit keer meer leden dan bestuursleden aanwezig zijn.
02. Vaststelling agenda.
Aan de agenda worden géén wijzigingen aangebracht.
03. Notulen van de ALV van 19 februari 2014.
Tekst : géén opmerkingen en inhoudelijk géén opmerkingen.
De notulen van de ALV van 19 februari 2014 worden door de vergadering goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
04. Jaarverslag secretaris.
N.a.v.
Els de Ruiter merkt op, dat de noodlijst met gegevens van leden t.b.v. de kist in de Fletiozaal nog door haar moet worden
afgerond. Deze noodlijst kan worden geraadpleegd bij een onverwachte calamiteit.
Aan Ad Goes wordt uitgelegd, dat Fletio géén aanvraag subsidie Sportverenigingen meer kan doen, omdat Fletio geen jeugd
(tot 24 jaar) meer heeft en ook geen leden met een functiebeperking.
Jos van Rooijen vindt het jammer, dat de groep Chinezen, die onder bepaalde voorwaarden bij Fletio zouden willen gaan
spelen, verder niets van zich laten horen en niet te bereiken zijn.
Louis Galesloot merkt op, dat niet alleen Bas Verheul en Ed Vonk bij Evert Elsendoorn in het hospitium op bezoek zijn
geweest, maar ook hij.
Ed Vonk merkt nog op, dat het 50-jarig jubileum van Fletio, in alle opzichten, perfect is geweest.
Er zijn verder géén opmerkingen.
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd en bij deze notulen gevoegd.
05. Jaarverslag wedstrijdsecretaris.
Ad Goes merkt op, dat het erg lastig is, om competitiegerechtigde leden die willen invallen, op een eenvoudige wijze te laten
spelen in de normale competitie, als ook in de DUO-competitie. Dit heeft hij handig opgelost, door deze “inval-leden” zowel in
een normaal competitieteam als in een DUO-competitieteam in te delen. Dit wordt geaccepteerd. Er wordt opgemerkt, dat zijn
jaarverslag er prima uitziet.
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd en bij deze notulen gevoegd.
06. Jaarverslag toernooicommissie.
N.a.v. :
Els de Ruiter zegt, dat sommige namen van toernooien op de Fletio website niet juist zijn. De secretaris geeft aan, dat die
namen zo aan hem zijn doorgegeven. Geef de correcties maar door, dus. Verder merkt de secretaris op, dat een vaststaande
toernooidatum niet zomaar, zonder overleg, kan worden gewijzigd. Jos van Rooijen merkt nog op, dat het soms erg lastig is
e
om bij een toernooi te bepalen, wie nu precies 1 in de poule is geworden : gelijke punten, gelijke sets, het zelfde aantal
gewonnen wedstrijden e.d. Henrik zegt toe, dat hij een en ander nog zal uitzoeken.
Het Jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd en bij deze notulen gevoegd.
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07. Jaarverslag dagtafeltennis.
N.a.v. :
Tom de Kuijer vraagt, of er bij het spelen met en tegen elkaar, een betere mix van goede en minder goede spelers kan worden
gerealiseerd, omdat dit zeker ten goede zal komen aan het leerproces.
Het Jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd en bij deze notulen gevoegd.
08. Jaarverslag materiaal.
N.a.v. :
Ed Vonk merkt op, dat er in 2014 weer een nieuwe, verrijdbare, Joola 2000 tafeltennistafel is aangeschaft. Er heeft weer
onderhoud plaatsgevonden aan de aanwezige tafeltennistafels en alle netposten zijn in orde gemaakt. We bezitten nu negen
verrijdbare tafels en nog drie niet verrijdbare tafels. Het streven is, om uiteindelijk alleen nog verrijdbare tafels te hebben.
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd en bij deze notulen gevoegd.
09. Jaarverslag penningmeester.
Ed Ilgen legt gedetailleerd zijn jaarverslag uit : het boekjaar 2014 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1896,00
Financieel gezien is het jaar niet tegengevallen in vergelijking met wat er was begroot. Er zijn een paar mooie subsidies
ontvangen, die uiteindelijk weer de kosten voor het jublieum hebben gedrukt. Er zijn ook minder uitgaven gedaan dan begroot,
zoals bestuurs- en administratiekosten en er zijn minder trainingen gegeven.
Algemeen geldt ook het volgende : de afschrijvingen van de tafeltennistafels is een grote kostenpost. We schrijven tafels af
over 5 jaar. De contributie tegenover de zaalhuur is nagenoeg gelijk. Dat betekent dat alle overige zaken bekostigd moeten
worden uit andere middelen. Het is elk jaar weer spannend, hoe het met de subsidies zal gaan.
N.a.v. :
Bas Verheul zegt toe, dat hij in 2015 weer gaat proberen, om subsidies te verkrijgen.
Bas Verheul legt Ad Goes uit, hoe vroeger het aparte potje voor Dagtafeltennis werd gevuld : theegeld en een bepaald
aandeel in het subsidiegeld. Dit laatste kan natuurlijk echt niet meer, omdat subsidiegeld toch in algemene zin ten gunste moet
komen van de gehele vereniging. Het potje van Dagtafeltennis, bedoeld voor het jaarlijkse uitje, zal dus in basis gevuld
worden door theegeld (misschien de prijs daarvan verhogen) en een persoonlijke bijdrage voor het uitje als aanvulling.
Wijnand Hoek zegt, dat hij per 1 juli 2015 seniorlid wil worden.
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd en bij deze notulen gevoegd.

10. Jaarverslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur.
Gerard Boersma en Joost Wolswijk hebben de boeken gecontroleerd en daarvan een verslag gemaakt.
Op de vergadering leest Gerard het verslag voor, over wat men heeft gecontroleerd en in welke staat de boekhouding is
aangetroffen. Alles is in prima staat en er zijn geen op- of aanmerkingen.
Een getekende verklaring van de kascontrolecommissie is in het bezit van de penningmeester en is bij deze notulen gevoegd.
De kascontrolecommissie stelt voor, om de penningmeester en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid, wat m
applaus door de aanwezige leden wordt begroet.
11. Pauze.
12. Begroting 2015 en voorstel contributie voor het jaar 2015.
N.a.v. de begroting 2015 : de penningmeester geeft aan, dat er al op 1 januari 2014 een contributieverhoging is geweest : €
5,00 per jaar voor Dagtafeltennis en € 6,00 per jaar voor senioren. De contributie tegenover de zaalhuur is nagenoeg gelijk,
zodat in 2015 géén contributieverhoging nodig is. De vergadering gaat daarmee accoord. De subsidie inkomsten blijven
onzeker, maar zijn uiteindelijk wel belangrijk voor de inkomsten van de club. Het vermogen van de vereniging blijft als buffer
belangrijk, omdat we niet weten, wat de toekomst ons zal brengen. De vergadering gaat met algemene stemmen accoord met
deze begroting, met dank aan de penningmeester.
13. Benoeming Kaskontrolecommissie.
Voor deze commissie dienen statutair gezien, zeker andere leden te worden benoemd. Wim van Oostveen heeft zich als
kandidaat aangemeld. Na enige discussie wordt besloten, om de kaskontrolecommissie te laten bestaan uit Wim van
Oostveen, Gerard Boersma en Joost Wolswijk als reserve.
Het bestuur en de aanwezige leden gaan hiermee accoord en danken de commissieleden voor hun inzet.
14. Benoeming Technische Commissie.
De voorzitter deelt mede, dat deze in ruste zijnde commissie, bestaat uit Ad Goes en
Ed Vonk. Zij overleggen regelmatig over zaken aangaande de competitie senioren. En dit gaat prima. Sonnie Wiingaard
heeft toegezegd, Ad Goes hierbij te ondersteunen. Een technische commissie heeft de kennis, om leden, die o.a. competitie
willen gaan spelen, in de juiste klasse en het juiste team te plaatsen.
Er zijn géén andere kandidaten.
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15. Benoeming Toernooi Commissie.
De huidige leden Els de Ruiter en Elske Mak zullen ook dit jaar in deze commissie blijven funktioneren, met zonodig hulp van
Joke Telkamp. Jos van Rooijen heeft echter laten weten, hiermee niet door te willen gaan.
Bas Verheul heeft de dames toegezegd, eventueel in noodgevallen te willen helpen, maar Bas organiseert in principe alleen
de toernooien voor Dagtafeltennis. De commissieleden worden bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.
De commissie moet weldra gaan beginnen aan de voorbereiding van de Mei-toernooien.
16. Benoeming Secretaris.
De voorzitter deelt mede, dat André Norbart al in 2014 had aangegeven, om in 2015 te willen stoppen met de
bestuursfunctie van secretaris. Hij is acht jaar (2 periodes en 2 jaar) secretaris geweest. De voorzitter is echter verheugd te
kunnen meedelen, dat een nieuwe secretaris zich als kandidaat heeft aangemeld : Nadine The. Omdat er zich géén
tegenkandidaten hebben aangemeld, stelt de voorzitter de vergadering voor, om Nadine The alvast voor één jaar te
benoemen in de bestuursfunctie van secretaris.
De vergadering reageert enthousiast en gaat hiermee, onder applaus, accoord.
17. Benoeming overige bestuursleden.
Els de Ruiter merkt op, dat nu het jubileum voorbij is, ze echt geen reden meer ziet, om in het bestuur als bestuurslid
toernooien zitting te nemen. Daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Ze maakt deel uit van de commissie toernooien en dat is voor
haar voldoende. Ze wil dus als bestuurslid stoppen.
Ook de voorzitter had vorig jaar al aangegeven, te stoppen met het voorzitterschap i.v.m. zijn drukke baan. De voorzitter is
ook nu verheugd te kunnen meedelen, dat de terugtredende secretaris André Norbart, de voorzittersfuncktie van Henrik wil
overnemen en is daar erg blij mee. Door een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter is het voortbestaan van Fletio als
vereniging een feit. Want een vereniging moet minstens bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Omdat er
zich géén tegenkandidaten hebben aangemeld, stelt de voorzitter de vergadering voor, om André Norbart te benoemen in de
bestuursfunctie van voorzitter.
De vergadering reageert enthousiast en gaat hiermee, onder applaus, accoord.
18. Rondvraag :
Gerard Boersma
Els de Ruiter, Ed Vonk en Bas Verheul zijn in wezen géén echte bestuursleden. Het bestuur bestaat uit minstens een
voorzitter, secretaris en penningmeester. André Norbart merkt op, dat Els de Ruiter dit al heeft aangegeven en dat hij onlangs
ook met Ed Vonk over zijn bestuursfunctie heeft gesproken. Die gaf ook aan, dat hij voor aankoop van en onderhoud aan
tafeltennistafels niet specifiek een bestuursfunctie hoeft te bekleden. André geeft aan, dat de eerstvolgende
bestuursvergadering hierover gesproken gaat worden.
Louis Galesloot :
Constateert een grote opkomst, mede doordat de sfeer binnen de vereniging zo goed is. Hulde voor Henrik.
Els de Ruiter :
Waarom worden de notulen van bestuursvergaderingen niet naar de leden gestuurd ? Nee, dat doen we niet, want zo’n
notulen is uitsluitend bedoeld voor het bestuur.
Zij wil en gaat uitgeschreven worden bij de Kamer van Koophandel.
Zij wil graag de ledenlijst blijven ontvangen i.h.k.v. het regelen van toernooien.
Ze gaat onderzoeken, of er op de vrijdagmiddag belangstelling zou zijn voor het opzetten van een laddercompetitie.
Wijnand Hoek :
Constateert, dat er géén toiletpapier op het toilet is. André legt hem uit, dat Fletio een sleutelvereniging is en dat daar
bepaalde voorwaarden voor gelden. Er is overigens toiletpapier aanwezig in de kast in de bestuurskamer. Er moet wel een
melding komen naar de beheerder, omdat er lampen kapot zijn. We moeten ook reclame blijven maken voor Fletio. Dit
gebeurt regelmatig door een artikel met foto in de VAR.
Tom de Kuijer :
Vraagt, waarvoor is het geld voor Dagtafeltennis. Bas Verheul legt hem uit, dat o.a. door het innen van theegeld, een jaarlijks
uitje voor Dagftafeltennis kan worden betaald.
Jos van Rooijen :
Constateert, dat we geen bestuurslid Jeugd hebben. Hem wordt uitgelegd, dat er geen jeugd naar onze vereniging komt en we
niet de expertise en bemensing hebben, om een relatie met onderwijs op te zetten.
Ook hij vraagt zich af, of er op de maandagavond belangstelling zou zijn voor een laddercompetitie.
André Norbart :
Merkt op, dat hij gaat bekijken, of hij een Fletio Nieuwsblad kan gaan maken, die lijkt op de Fletio Flitsen en verstuurd kan
worden per mail als PDF-document. Niet periodiek maar op afroep.
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André bedankt de voorzitter uitvoerig voor zijn inbreng en uitvoering van het voorzitterschap, de
afgelopen zes jaren en wenst hem veel succes met z’n drukke baan.
Hij overhandigt hem een cadeau en een fles wijn namens het bestuur.
Henrik geeft ook aan Els de Ruiter een fraaie bos bloemen, om haar nogmaals te bedanken voor
de jubileumorganisatie als bestuurslid.
Bas Verheul :

Tot verrassing van de ex-secretaris, wordt ook hij namens het bestuur door Bas bedankt voor zijn
acht jaar secretaris zijn. Hij is uitermate blij, dat André, ondanks het feit, dat hij door z’n handicap
zelf niet tafeltennist, toch ook maar weer voorzitter wil worden.
Bas overhandigt André een cadeau en een fles wijn namens het bestuur.
19. Sluiting van de vergadering.
De ex-voorzitter sluit om 22.35 uur de vergadering, onder dankzegging aan de leden voor hun
aanwezigheid en hun positieve inbreng.
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Geacht lid van Fletio,

In april 2015 starten er werkzaamheden die gepland staan voor de
Albert Schweitzerlaan
in het werkgebied liggend tussen Hindersteinlaan, Robert Kochlaan,
Dr. Oolderslaan en van Leeuwenhoekplantsoen.
Deze werkzaamheden houden in :
vervanging riolering en
bestraten van rijbaan en trottoirs met klinkers.
In deze periode, vanaf april tot vóór de zomervakantie, zal de bereikbaarheid van
de Fletiozaal beperkt zijn.
De Fletiozaal is dan eigenlijk het beste bereikbaar via de Hindersteinlaan
(winkelcentrum van Vleuten waar o.a. AH en Kruidvat te vinden zijn).
Voetgangers en fietsers kunnen van daaruit de Albert Schweitzerlaan ingaan en de
Fletiozaal bereiken. Leden die met de auto komen, kunnen het beste de auto
parkeren bij dat winkelcentrum en tevoet verdergaan.
Aan beide zijden van de Albert Schweitzerlaan is parkeren vóór de Fletiozaal dan
niet mogelijk.

Met vriendelijke groet en een prettige dag,
André Norbart
Voorzitter TTV Fletio.

