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Wat heeft de afgelopen maand opgeleverd? Ik ben een week in Polen
geweest vanwege gastlessen. Daar hoorde ik dat een
vertegenwoordiger van Polen 3e is geworden bij de Europese
tafeltennis kampioenschappen. Maar, werd er bij verteld, hij is wel
opgeleid in China en speelt de afgelopen vier jaren in Polen. Oh, zo kon
ik tegen werpen, dan doet Nederland het veel slimmer: Europees
landkampioen bij de dames met twee die in China opgeleid zijn en de
derde opgeleid in Rusland.
En wat over Docos? Telefoon: ”Wim weet je wel dat onze
erevoorzitter in het ziekenhuis ligt?”. Nico van Cassel aan de lijn. Ik
wist dat niet. Wel weet ik direct dat Henk Huijing bedoeld wordt. Mijn
eerste jaren bij Docos, bijna een halve eeuw geleden, werden beheerst
door de zekerheid dat meneer Huijing, nog steeds heb ik moeite hem
bij zijn voornaam te noemen, voorzitter was en op de algemene
ledenvergadering zeer uitgebreid het woord voerde en de leden zich
stil hielden evenals de overige bestuursleden. Een boegbeeld voor de
vereniging. Nog altijd is Henk present bij de algemene
ledenvergadering, zo ook afgelopen juli. En bij het laatste oudledentoernooi heeft Nico Henk speciaal opgehaald om erbij te zijn.
Kortom Henk hoort nog altijd bij Docos. Henk heeft ouderdom
diabetes en dit heeft op zijn 91e levensjaar zijn been dusdanig
aangetast dat een deel onder zijn knie geamputeerd is. Dus toog ik op
zaterdag 1 november naar het Diaconessen ziekenhuis. “Hallo Willem”
klinkt het hartelijk als ik de ziekenzaal binnenkom. Henk geeft direct
aan dat hij ondanks zijn hoge leeftijd alle moeite zal doen om zo goed
mogelijk door te gaan met het leven. Hij is al bezig met oefeningen om
zich zo veel mogelijk zelf te redden en hoopt dat een beenprothese
mogelijk wordt. Op ouderwets heldere wijze is Henk aan het woord en
verhaalt levendig over zijn vertrek op jeugdige leeftijd als
instrumentmaker van Arnhem naar Leiden, zijn werk bij het
Marinebedrijf met meten en rekenen en uiteindelijk leidinggeven. Het
is of Henk weer de ledenvergadering voorzit en uitgebreid
verantwoording aflegt. Het bezoekuur is al een kwartier voorbij als ik
afscheid van hem neem en Henk mij toevoegt dat hij nog altijd veel
contact met Docos mensen heeft en ook het clubblad trouw leest.
Daarom vanaf deze plaats: Een zo’n goed mogelijk loopherstel
toegewenst Henk!
Dan ga ik vanuit het ziekenhuis door naar Docos, want ook aan de
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jeugd moet aandacht besteed worden. Het is weer een zaterdag met
thuis spelende jeugdteams en landelijke seniorenteams. Er is amper
parkeerruimte, maar dat komt ook vanwege een feest bij de buren, de
motorclub. In de zaal kan ik nog net meemaken dat Max de twee
laatste punten scoort in de 5e game en daarmee Jongens – 1 vijf punten
laat behalen op de aanstaande kampioen. Jongens – 1 wordt daarmee
zeker tweede in de Landelijke A poule! Meisjes – 1 heeft dan al met 9 –
1 gewonnen en gaan kampioen worden in hun poule en in de tweede helft
strijden om het Nederlands kampioenschap. Moeten we zeker blijven
volgen.
Inmiddels zijn de drie damesteams al begonnen. Daarbij speelt
Dames – 2 tegen De Treffers met de ons bekende Marise en Sjoukje
in het blauw. Marise start tegen Nadia en laat haar ervaren dat Marise
een grotere vastheid bezit. En dan in de vierde partij de strijd tussen
de zussen Willemien en Marise. Moeder Kastelijn, hoewel aanwezig, wil
dit niet aanzien, broer Paul volgt de partij wel met interesse maar met
een neutrale blik. Uiteindelijk geeft de harde forehandslag van de
linkshandige Willemien dit keer toch de doorslag voor de oudste zus …
maar ja Willemien heeft het thuisvoordeel … En om mij heen zie ik een
grote opkomst aan Docos – leden en daarmee een fijne atmosfeer. Tot
de volgende thuiswedstrijden.

Competitieformulier voorjaar 2009

Reageren? Voorzitter@docos.info
Wim Vreeburg

Van de wedstrijdsecretaris
Zoals jullie misschien gehoord hebben, ga ik stoppen met mijn taken
van wedstrijdsecretaris. De reden is dat ik een nieuwe baan heb! Vanaf
1 februari ga ik bij Shell werken, of beter gezegd bij de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM). Ik ga dus helpen bij de winning van gas.
Ik heb er erg veel zin in, het heeft alleen het nadeel dat ik in Assen
kom te werken. Dat wordt dus verhuizen en noodgedwongen stop ik
met mijn bezigheden bij Docos. Mocht je interesse hebben om een van
mijn taken over te nemen, meld je dan aan bij het bestuur.
Dan even aandacht voor het volgende: het is weer tijd om het
competitieformulier in te vullen. Lever het voor 1 december in bij
Docos in de kopijbus of email de informatie naar wedstrijdsecretaris@docos.info.
Groeten, Yu Ling
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Uiterlijk 1 december in kopijbox bij Docos, of mail voor die tijd de
informatie naar wedstrijdsecretaris@docos.info
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Van de bestuurstafel
Het zal menig tafeltennisser niet zijn ontgaan dat ons gebouw steeds
meer last krijgt van lekkages. We zullen dit in het bestuur overleggen
hoe we dit het beste kunnen oplossen. Het financiële plaatje blijft
hiervoor altijd lastig. Dus als er leden zijn die zelf handig zijn of en
kennis hebben met handige handjes laat het ons weten.
Zoals misschien al bekend is gaat onze wedstrijd secretaris
Docos verlaten. Allereerst wil ik Yu Ling feliciteren met haar nieuwe
baan bij Shell. Alleen jammer dat dit in Assen is. Dus we gaan met
spoed op zoek naar een vervanger voor haar werkzaamheden. We zullen
Yu Ling bij Docos zeker gaan missen want ook het clubblad raakt een
trouwe medewerkster kwijt.
Op de woensdagmiddag wordt bij Docos de schoolsportcursus
jeugd gegeven door Basim en Tjerk. Op dit moment zijn er 43 kinderen
die hier aan deelnemen. Hopelijk krijgen we hieruit weer een input naar
onze eigen jeugd toe.
Ik wens iedereen succes met de laatste weken van de
najaarscompetitie.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
Dit is de eerste keer dat we de ALV in een verplicht rookvrij gebouw
houden.
3. Verslag ALV juli 2007
Frank Lequin merkt op dat Wim Vreeburg dubbel vermeld staat bij de
aanwezigen. Dit dient gewijzigd te worden.
Sebastiaan Veijgen meldt dat wijzigingen van het financieel verslag
van 2006-2007 niet geheel juist vermeld staan in de verslaglegging. De
tekst zou als volgt moeten luiden:

'Het resultaat dient ongeveer 1700 euro hoger te zijn dan vermeld en
moet ongeveer 500 euro bedragen. Aan de lastenkant van de
resultaten moet het bedrag bij sportmaterialen ongeveer 1000 euro
lager te zijn, omdat enkele betaalde rekeningen op het jaar 20072008 horen te drukken en niet op het verenigingsjaar 2006-2007.
Verder dient het bedrag aan de batenkant bij sponsoring ongeveer 750
euro hoger te zijn. Het gaat om een rekening die Docos in het
verenigingsjaar 2006-2007 verstuurd heeft, maar waarvan de betaling
nog niet ontvangen was. Beide posten worden op de balans opgenomen
als overlopende posten.'
Er zijn verder geen opmerkingen over het verslag en onder aanname
van deze wijzigingen stelt de ALV het verslag vast.

Nadia

Verslag ALV dd 3 juli 2008
Aanwezig: Ed van den Berg, Sheila Tol, Sabrina Mac Mootry, Steven van
den Berg, Yu Ling Wu, Sonja Riemersma, Cees Taams, Jan Dorrepaal, Wim
Jägers, Piet vd Staak, Wim van Stigt, Nico van Wijk, Henk Huijing, Nico
van Cassel, Hans Hoogstraten, Cor Prins, Ite Christiaans, Ron Goedman, Ria
van Cassel, Paul Kasteleyn, Sebastiaan Veijgen (verslag), Ferry Veijgen,
Wim Vreeburg, Laura Lequin, Frank Lequin, Joop Uiterdijk
Afwezig met bericht van verhindering: Nadia Huizer, Tara van Beelen,
Sophie Duindam, Saskia van der Gugten, Sam Anes

4. Jaarverslag 2007-2008
Wim Vreeburg vat enkele punten uit het jaarverslag samen.
Er zijn twee nieuwkomers in het bestuur: Sabrina MacMootry en
Steven van den Berg, die beiden behoorlijk veel werk verzet hebben op
het gebied van evenementen en sponsoring. Ria van Cassel, Ferry
Veijgen, Paul Kasteleyn en Sebastiaan Veijgen zijn de oudgedienden,
die hun werkzaamheden als vanouds gedaan hebben. Sheila van Tol
heeft zich binnen het bestuur met topsport bezig gehouden. Nadia
Huizer was secretaris.

1. Opening
Voorzitter Wim Vreeburg heet alle leden, ereleden en speciaal de
erevoorzitter van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering.
Hij memoreert dat het een goed jaar geweest is voor de vereniging.
Helaas kent een jaar ook niet alleen goede momenten. In het afgelopen
jaar is er weer een lid ontvallen. Hij vraagt de aanwezigen om een
ogenblik stilte ter nagedachtenis aan Jaap Prins.

Voor wat betreft de accommodatie is duidelijk welke richting wij
gekozen hebben: Het Huis van het Sport. Docos is verder sinds kort
één van de voorbeeldverenigingen van de NTTB.
Wat betreft de speerpunten en activiteiten benadrukt Wim Vreeburg
de volgende punten uit het jaarverslag:
Het eerste herenteam heeft landelijk niveau bereikt
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Op het gebied van sponsoring is veel gedaan:
De Club van 50 is nieuw leven ingeblazen
Reclameborden waarvoor niet betaald is, zijn weggehaald
Enkele van onze teams zijn in een nieuwe outfit gestoken door

gezien omdat de ALV dan pas in september kan worden gehouden. Nu
vindt de ALV nog voor de vakanties plaats en kunnen er in de
zomermaanden acties worden ondernomen ter voorbereiding van het
nieuwe jaar.

een sponsor (pupillenteams, landelijke jeugdteams)

Er zijn veel evenementen georganiseerd: klaverjassen, kerstbrunch,
après-ski, zomerfeest, etc.
Wim van Stigt uit zijn waardering voor de organisatie van al deze
evenementen.
Wat betreft Bar & Gebouw: We hebben in de zaal voor de
nooduitgangen nieuwe deuren met panieksluitingen gekregen. Verder
is er het dringend verzoek om alle deuren goed te sluiten en altijd
het alarm aan te zetten als je het gebouw afsluit.
Wim van Stigt vraagt om de electriciteitsvoorziening na te laten
kijken ivm de gebruiksvergunning.
Jeugdcompetitie: bij de jeugd waren er veel kampioenen.
Op het gebied van ledenwerving zijn we een grote instroom bij de
(jonge) jeugd.
Bij de senioren zaten we rond de 25 teams.
5. Financieel jaarverslag 2007-2008
Opmerking van Ite Christiaans: Er staat een fout in de balans van de
gecorrigeerde balans van 2006-2007. Bij de post debiteuren per
31/3/7 staat 540 euro, dit hoort 504 euro te zijn. Het eigen vermogen
is dan 36 Euro lager.
Nico van Wijk vraagt wat de post kruisposten inhoudt. Dit zijn
sportmaterialen die gekocht zijn en waarvan het betaalde bedrag op
het verenigingsjaar 2007-2008 diende te drukken.
Verder vraagt hij waarom de post inventaris zo toegenomen is. Dit
komt omdat wij tafels hebben aangeschaft. Deze staan nu met de
cataloguswaarde op de balans.
Ferry Veijgen vertelt verder dat de voorziening tafels geactiveerd is
voor de aanschaf van nieuwe tafels en daardoor nu ook op 0 euro staat.
Wat betreft de post nog te ontvangen contributie licht Ferry Veijgen
toe dat hiervan inmiddels al een groot deel binnen is. Er staat op het
moment van de ALV nog ongeveer 500 euro open.

Yu Ling Wu vraagt of van kwartaalbetaling afgestapt kan worden. Fery
Veijgen licht toe dat dit geen goed idee is, omdat vooral het innen van
jaarbetalingen problematisch is mede vanwege het grote bedrag
ineens. Verder hebben leden de neiging op te zeggen als zij een
acceptgiro ontvangen. Bij een groot (jaar)bedrag lijkt deze neiging
groter te zijn. Zijn voorkeur gaat uit naar kwartaalbetaling voor
iedereen.
Wim Vreeburg benadrukt enkele posten uit de resultatenrekening. De
post contributies is iets lager dan vorig jaar, de verkopen kantine
hoger, reclame en sponsoring hoger, tafelverhuur is hoger. Aan de
lastenkant valt de post Gas, Water en Licht mee. Vermoedelijk heeft
de extra aandacht voor het uitzetten van de lichten en strak
afstemmen van de thermostaten op de openingstijden bijgedragen tot
een beter resultaat.
De post onderhoud gebouwen is hoger, omdat we de nooddeuren in de
zaal moesten vervangen. Een deel van dit bedrag is door de gemeente
betaald. Anders was dit bedrag nog hoger geweest.
De totale lasten waren iets hoger dan vorig jaar, maar minder hoog dan
de baten, waardoor uiteindelijk een positief resultaat van ongeveer
1000 euro bereikt is.
Frank Lequin vraagt waar de voorziening voor onderhoud voor dient.
Wim Vreeburg meldt dat dit nu nog bestemd is voor onderhoud aan het
gebouw, maar in de toekomst waarschijnlijk benut zal worden voor
inrichting van het nieuwe gebouw. Frank Lequin heeft verder een vraag
over noodreparaties. Houden we hier rekening mee bij het maken van
de begroting. Wim van Stigt meldt dat we bij grote reparaties overleg
voeren met Sportbedrijf voor een bijdrage in de kosten.

Piet vd Staak vraagt of we het einde verenigingsjaar kunnen wijzigen
in 30 juni in plaats van 31 maart. Dit wordt niet als een goed idee

Wim Jägers vraagt zich af waarom het resultaat zo laag is. Dit is het
gevolg van de afgesproken extra afschrijving van de inventaris. Wim
Jägers denkt toch dat we meer zouden moeten kunnen overhouden.
Wim Jägers vraagt waarom de kleurenprinters niet op de
inventarislijst staan? Ferry Veijgen meldt dat deze gelijk
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afgeschreven zijn, omdat het tweedehands printers zijn die voor een
laag bedrag zijn aangschaft.

het rooster van aan- en aftreden nader zal worden bezien en zonodig
aangepast.

De ALV gaat er akkoord mee dat het positieve resultaat van 1047,44
euro wordt bestemd voor de voorziening 'Aanschaf tafels'.

8. Ideevorming over sponsoring – discussie
Wim Vreeburg meldt over sponsoring dat er een mogelijkheid is dat we
alle alle regionale seniorenteams gesponsord kunnen krijgen. Alle
teams ontvangen een shirt met sponsornaam. In het eerste jaar zou
het shirt gratis zijn, maar zouden de leden wel verplicht dit shirt
moeten dragen tijdens de competitie. In het tweede en derde jaar zou
de sponsor een bijdrage aan de vereniging geven van 750 Euro per jaar.
De vraagstelling is: 'Kunnen wij onze leden verplichten om een
gesponsord shirt te dragen?'

6. Verslag van de kascommissie
Jan Dorrepaal leest verslag van de kascommissie voor en vraagt aan de
ALV om het bestuur décharge te verlenen. De ALV gaat unaniem
akkoord.
7. Benoeming nieuwe bestuursleden
Van de bestuursleden zijn Nadia Huizer en Wim Vreeburg aftredend
en herkiesbaar. Paul Kasteleyn en Sheila Tol zijn aftredend en niet
herkiesbaar. Toetredend tot het bestuur is Yu Ling Wu in de functie
van wedstrijdsecretaris.
Voor de vacature binnen het bestuur heeft Sonja Riemersma zich
gemeld. Zij gaat zich bezig houden met het organiseren van
jeugdevenementen.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De ALV gaat akkoord
met de benoemingen.
Wim Vreeburg kijkt terug op de activiteiten van Paul Kasteleyn als
bestuurslid. Hij zit al zo'n 6 jaar in het bestuur en heeft vele
voorzitters versleten. Hij heeft de taak overgenomen van Rob Devilee,
toen die zijn functie neerlegde. Als een echte student vergeet hij af
en toe wel enkele zaken. Wim adviseert Paul om weer lekker te gaan
trainen en spelen en hoopt hem na afloop van zijn studie weer terug te
zien in het bestuur.
Daarnaast nemen we afscheid van Sheila Tol. Eerst had zij de functie
PR in het bestuur en afgelopen jaar hield zij zich bezig met topsport
en training. Afhankelijk heeft zij niet gespeeld, later wel. Wim
adviseert haar om gewoon weer te gaan spelen, want wij zien haar
graag weer achter de tafel. Wim roemt haar pit, vasthoudend en
gevoel voor rechtvaardigheid. Hij hoop haar ooit weer terug te zien in
het bestuur.
Voor beide aftredende bestuursleden zijn er bloemen en onder applaus
wordt afscheid van ze genomen.
Frank Lequin vindt het niet handig dat de voorzitter en plv. voorzitter
(red. secretaris) tegelijk aftredend zijn. Wim Vreeburg zegt toe dat
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Enkele reacties:
Nico van Wijk wil geen reclame op zijn shirt. Hij wil geen reclame voor
een ander maken. Wim van Stigt vindt gesponsorde shirts op zich wel
een goed idee. Wim Jägers vindt de verplichting niet goed. Bovendien
vindt hij het bedrag te laag dat de sponsor betaalt. Hij ziet liever
kleine sponsors. Verder merkt hij op dat momenteel meer dan de helft
van de competitiespelers het verenigingsshirt draagt. Wim van Stigt
vindt dat de leden vrij moeten zijn om zonder het gesponsorde shirt te
spelen. Hij wil ook graag een bescheiden reclameuiting zien als de ALV
besluit het aanbod te aanvaarden. Jan Dorrepaal stelt voor om een
ondergrens af te spreken met de sponsor voor het aantal leden dat de
sponsorkleding draagt. Hij verwacht dat als het gaat lopen, iedereen
het wel gaan dragen.Frank Lequin is niet tegen sponsoring, maar heeft
wel een opmerking over het formaat van de reclameuiting. Deze moet
wel binnen de normen liggen. Ferry Veijgen is tegen het dragen van
bedrijfsreclame op zijn clubshirts. De aanschafkosten van een
verenigingsshirt (20 euro voor een polo) zijn dermate laag dat
iedereen dat moet kunnen betalen.
Een vraag van het bestuur is of het in onderhandeling kan gaan met
deze sponsor? De reacties van de ALV zijn wisselend, maar er zijn
toch meerdere leden tegen. Het gevoel is dat er een zekere vrijheid
moet zijn in het dragen van kleding en sponsoruitingen. Dit maakt de
vereniging minder interessant voor sponsor.
Frank Lequin vraagt of we ons op één sponsor richten of op meerdere.
Steven van den Berg meldt dat het bestuur niet actief zoekt naar een
verenigingssponsor, maar wel naar sponsoring per team. Tijdens
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onderhandelingen vroeg de sponsor naar mogelijkheden om alle
competitieteams te sponsoren. Wim Jägers vraagt waarom de
onderhandeling niet verder doorgegaan is. Steven vd Berg antwoordt
dat het niet doorgegaan is omdat er onzekerheid in het dragen van de
gesponsorde kleding was.

afdelingsteams toe te laten nemen.
Cees Taams stelt een vraag over het basislid worden van de
deelnemers aan Sport overdag. Het bestuur antwoordt dat dit een
NTTB verplichting is. Een groot deel van de deelnemers is al lid, maar
een klein niet.

Cees Taams vraagt of we deze potentiële sponsor als alternatief een
bord kunnen aanbieden. Dat is een mogelijkheid.

Evenementen
Geen opmerkingen.

Het bestuur vraagt of er ook andere vormen van sponsoring zijn waar
we aan kunnen denken, zoals naam aan een team, zoals bijvoorbeeld bij
de landelijke jeugdteams: Docos/Wolkyshop. Iets dergelijks zouden
we ook voor alle regionale teams kunnen doen.
Frank Lequin vindt dan wel dat we een flink bedrag moet vragen in de
orde van grootte van 5000-7500 per jaar voor de vereniging

Bar/gebouw
Cursus hygiëne.
Frank Lequin vraagt of er een boekwerkje over hygiëne en over wat er
moet gebeuren achter de bar? Antwoord: Ja, dat is er en een
behoorlijke groep heeft een cursus gevolgd.

Vraag van het bestuur: Is het toevoegen van een sponsornaam aan de
verenigingsnaam een groot probleem? De ALV vindt op zich niet, maar
hier moet wel een fors bedrag voor betaald worden.
9. Beleidsdoelen
Het bestuur heeft enkele beleidsdoelen opgesteld en in het clubblad
van juni 2008 opgenomen. Het bestuur vraagt om reacties.
Toptafeltennis
Wim van Stigt: Staat de Top tien jeugd ver af van de senioren?
Frank Lequin vraagt of we voldoende intensieve trainingen hebben?
Kunnen we volstaan met intensieve trainingen. Bieden we mogelijkheid
om 3 keer te kunnen trainen.
Reactie Ed vd Berg: Het is moeilijk om jeugd erg vaak te laten trainen
door omstandigheden en motivatie. Motivatie moet uit kinderen komen.
Sabrina MacMootry beaamt dit.
Frank Lequin stelt dat de jeugd gemotiveerd moet worden door iemand
die als mentor kan optreden.

Ledenwerving en –behoud
Wim van Stigt vraagt hoeveel trainers we nu hebben binnen de
vereniging. Antwoord: 8 gediplomeerde trainers. Het overzicht staat
ook op de website.
Nico van Wijk vraagt of we de cursus van trainers betalen? Antwoord:
Ja, met de voorwaarde dat pas na behaling van het diploma uitbetaling
wordt en de verplichting om als tegenprestatie 1 jaar training te geven
zonder vergoeding.
Wim van Stigt vraagt of er een overzicht van de trainingsgroepen is?
Ja, dat overzicht staat op de website
Sponsoring
Wim van Stigt vindt de plannen ambitieus. Verder vraagt hij of de Club
van 50 er los van staat? Daarnaast adviseert hij om punt 2 meer
aandacht te geven: zie de sponsors nu te weinig, nodig ze uit en doe er
iets voor. Sabrina MacMootry meldt dat het op de de planning staat en
dat we net als vorige jaren ook afgelopen jaar de sponsors met de
Kerst een relatiegeschenk hebben gegeven.

Breedtesport/recreatiesport
Yu Ling Wu vraagt zich af of punt 1 (ieder jaar 2 teams er bij)
haalbaar is. We zijn wel afhankelijk van ledengroei om het aantal

Financiën
Piet vd Staak meldt dat twee donateurs nog niet betaald hebben. Wie
geeft een vervolg aan de actie om de donateurs weer te benaderen?
Wim van Stigt stelt voor om het groepje Wim van Stigt, Piet vd Staak
en Nico van Cassel dit te laten doen.
Het puntje reserving van 2000 Euro per jaar lijkt lastig. Jan Dorrepaal
vraagt waarom er een kwartaaloverzicht moet komen? Het bestuur wil
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Jeugdbeleid
Geen opmerkingen.

dit hebben om eventueel uitgaven en inkomsten bij te sturen.

11. Benoeming kascommissie en commissie van beroep
De ALV benoemt Jan Dorrepaal en Wim van Stigt in de kascommissie.
Susan Vernooij blijft reserve-lid.
Verder benoemt de ALV Piet vd Staak, Nico v Cassel en Loes Bik als lid
van de Commissie van Beroep.

op de goede weg is. Bij de meisjes hebben wij de nummer 1 van
Nederland bij de welpen in de vereniging. Het eerste meisjesteam
deed mee in de strijd om het teamkampioenschap van Nederland.
Jongens 1 maakt kans om volgend jaar in de kampioensgroep te komen.
Het tweede team gaat landelijk C spelen. Docos heeft in jaren niet zo
een goede jeugd gehad.
Cees Taams meldt dat de tafeltennissport vergrijst. Er komen meer
blessures en hartproblemen. Zouden we geen defribilleermachine
moeten aanschaffen? Ondersteunt de NTTB dit? Wim Vreeburg
antwoordt dat dit lastiger lijkt. Je moet niet alleen een apparaat
aanschaffen, maar ook EHBO-ers binnen de vereniging hebben, die een
cursus AED volgen. We hebben mensen die hier van weten en we gaan
hier wel naar kijken. In najaar komen we hier op terug.
Cees Taams dacht dat de jongeren binnen het bestuur de kosten voor
zo'n apparaat een probleem vonden en vraagt of dat zo is. Het bestuur
meldt dat onjuist is. Het jongere deel van het bestuur heeft
aangegeven een dergelijk aparaat graag te willen hebben.
Sabrina Mac Mootry meldt dat zij het tegen vond vallen om tijdens
het zomerfeest bardienst te draaien. Het zijn altijd de vaste mensen
die het doen. Ze kreeg weinig reactie, ze zou graag zien dat leden ook
melden als ze niet kunnen.
Het bestuur vraagt of we de ALV in een andere periode moeten
houden. In ieder geval vindt men dat we de ALV eerder moeten
aankondigen. Nico van Wijk meldt dat ALV's altijd slecht bezocht
worden. Ron Goedman merkt op dat het bestuur de ALV eerder moet
aankondigen.
Frank Lequin vraagt om de stukken eerder op te sturen. En vraagt zich
af of we eerder kunnen vergaderen. Eind april/begin mei ?
Het bestuur denkt niet dat vervroegen van de vergaderdatum voor een
betere opkomst gaat zorgen. Daarnaast is het lastig om in zo een kort
tijdbestek alle financiële stukken klaar te hebben.
Piet vd Staak vraagt of de opgave voor de competitie tijdig was. Paul
Kasteleyn bevestigt dit. Piet is blij dat Nadia en Wim doorgaan in het
bestuur. Ondanks dat Sheila afscheid neemt, is hij blij dat zij toch het
bestuur blijft ondersteunen. Hij heet Sonja Riemersma en Yu Ling Wu
van harte welkom in bestuur. Hij uit een dankwoord aan het bestuur en
bedankt het voor de werkzaamheden in het afgelopen jaar. De ALV
stem hiermee in met applaus.

12. Rondvraag en sluiting
Ed vd Berg merkt over de discussie het jeugdniveau nog op dat Docos

Wim Vreeburg bedankt de aanwezigen voor hun komst en input en sluit
de vergadering.
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Frank Lequin vraagt of uitbreiden club van 50 er bij moet? Het
bestuur antwoordt dat dit geen bestuursverantwoordelijkheid is,
omdat deze club zelfstandig van de vereniging staat.
Interne communicatie en relatiebeheer
Piet vd Staak vraag om een puntje toe te voegen: 6. Eindstanden van
de competitie in de Looping Driver plaatsen Het bestuur zegt toe hier
voor te zorgen.
10. Begroting 2008-2009 en vaststelling contributie
Ite vraagt om de middelste kolom aan te passen in 2007 - 2008. Dat is
akkoord.
Wim Jägers vraagt waarom er geen 2000 over is? Wim
Vreeburg meldt dat het uitgangspunt is een sluitende begroting te
hebben en door zuinig beleid tijdens het seizoen te streven naar een
positief resultaat.
Piet vd Staak zou aan de opbrengstenkant graag een hoger
bedrag in de post tafelverhuur willen zien. Ferry Veijgen meldt dat we
deze post voorzichtig begroot hebben, maar dat we op deze post en
ook sponsormogelijkheden hebben om extra geld binnen te halen.
Wim Jägers vraagt of de bondscontributie verhoogd wordt?
Ferry Veijgen meldt dat het landelijk 5% hoger wordt en dat de
afdelingscontributie niet hoger wordt. Hij meldt verder dat een kwart
van de contributie die de vereniging aan haar leden vraagt direct naar
de bond gaat.
Wim Jägers vraagt of het verschil tussen de contributie voor
basisleden en competitiespelende leden gelijk is aan het extra bedrag
dat de bond in rekening brengt voor competitiegerechtigde leden.
Ferry Veijgen antwoordt dat dit ongeveer overeenkomt.
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging.

Tussenstand competitie
Dames– landelijk
1e DIVISIE GROEP 1
SWIFT(D) 1
7- 47
SKF 2
7- 37
SAR '72 1
7- 35
US 1
7- 34
SCYLLA 1
7- 34
DOCOS 1
7- 23

Senioren- Afdeling
1e Klasse 1.3
NTTC 1
Zoeterwoude 1
Docos 2
Dordrecht 4
Togb 1
Aa-drink Fvt 5

5- 30
4- 27
4- 26
3- 19
5- 14
5- 14

2e DIVISIE GROEP 3
DOCOS 2
HILVERSUM 2
DE TREFFERS (R) 2
VRIENDENSCHAAR 1
DTV '84 1
EFFEKT '74 1

2e Klasse 2.3
Kwiek 1
Shot 65 4
Tavenu 1
Docos 3
Brandersstad 3
Ilac 3

5- 30
5- 30
5- 29
5- 26
5- 19
5- 16

3e klasse poule 15
Docos 4
Avanti 5
Taverzo 10
Reflex 1
Vvv 6
Rijnsoever 4

6- 39
6- 34
6- 27
5- 26
5- 23
6- 21

3e klasse poule 12
Docos 5
Taverzo 9
Siok 2
Smash (M) 3
Salamanders 5
Vvv 7

5- 30
5- 29
6- 29
5- 27
5- 25
6- 20

7- 47
7- 40
7- 36
7- 31
7- 29
7- 27

3e DIVISIE GROEP 3
VELDHOVEN 1
6- 42
TAVERBO/SABO 1
6- 40
DOCOS 3
6- 34
TAFELTENNIS ZWOLLE 3 6- 19
HTC 1
6- 15
Heren-landelijk
2e DIVISIE GROEP 4
VRIENDENSCHAAR 1
BIJMAAT 1
HILVERSUM 1
DOCOS 1
SUMMA/RED STARS 1
NOAD (S) 1

7- 42
7- 38
7- 35
7- 33
7- 33
7- 29
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3e klasse poule 13
Taverzo 7
Sassem 2
Docos 6
Avanti 4
Tov 3
Ttvn Nieuwkoop 3

6- 48
6- 35
6- 27
6- 26
6- 23
6- 21

5e klasse poule 30
Docos 11
Play Fair 6
Treffers (R) 10
Rijnsoever 11
Reflex 6
Doing 6

6- 41
6- 34
6- 34
5- 29
5- 24
6- 8

3e klasse poule 14
Taverzo 8
Reflex 2
Docos 7
Doing 2
Spinmill 1
Sassem 1

5- 35
6- 34
6- 28
6- 27
5- 23
6- 23

5e klasse poule 31
Rtc 1
Docos 12
Treffers (R) 9
Rijnsoever 8
Taverzo 17
Avanti 8

7- 46
6- 37
7- 36
6- 33
6- 27
6- 11

4e klasse poule 17
Rijnsoever 5
Tov 5
Docos 8
Avanti 6
Play Fair 5
Treffers (R) 8

6- 43
6- 33
6- 30
6- 29
6- 23
6- 22

5e klasse poule 32
Rijnsoever 9
Docos 13
Avanti 7
Attc-freepack 8
Taverzo 20
Rtc 2

6- 46
6- 39
6- 35
6- 22
6- 21
6- 17

5e klasse poule 34
Docos 9
Taverzo 16
Siok 6
Pa Duy 1
Svn 8

5- 46
5- 28
5- 20
4- 18
5- 8

5e klasse poule 26
Sassem 4
Docos 14
Doing 3
Panta Rhei 1
Reflex Vs 1
Reflex 7

6- 49
6- 37
6- 29
6- 29
6- 27
6- 9

5e klasse poule 25
Docos 10
Vvv 11
Svn 6
Pingwins 3
Smash (M) 8

5- 26
5- 26
5- 24
4- 23
5- 21

5e klasse poule 29
Ttvn Nieuwkoop 4
Sassem 6
Rijnsoever 10
Docos 15
Taverzo 18
Pecos 8

6- 41
6- 38
6- 33
6- 24
6- 24
6- 20
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5e klasse poule 28
Doing 5
Vvv 10
Docos 16
Salamanders 11
Pingwins 4

5- 34
5- 33
5- 25
5- 16
4- 12

5e klasse poule 27
Sassem 5
Docos 17
Spinmill 2
Rijnsleutels 2
Doing 4
Taverzo 19

6- 38
6- 34
5- 33
5- 23
6- 23
6- 19

5e klasse poule 26
Sassem 4
Docos 14
Doing 3
Panta Rhei 1
Reflex Vs 1
Reflex 7

6- 49
6- 37
6- 29
6- 29
6- 27
6- 9

Senioren Duo-competitie
Duo klasse 5.01
Pecos 1
Avanti 2
Kioti 3
Docos 1
Treffers (R) 2
Scylla 1

6- 22
6- 18
6- 18
6- 15
6- 12
6- 5

Duo klasse 5.03
Play Fair 1
S'70 3
Rijnsleutels 1
Te Werve 2
NKF PRYSMIAN 3
Docos 2

6- 18
6- 18
6- 16
5- 11
5- 9
4- 8

Duo klasse 5.02
NKF PRYSMIAN 2
Attc-freepack 3
Docos 3
Play Fair 2
Sett 1
Vvv 3

6- 21
6- 18
6- 18
5- 16
6- 7
5- 5

Duo klasse 6.01
Kioti 4
Docos 4
Docos 7
NTTC 3
Rijnsleutels 2

4- 17
5- 15
4- 11
5- 10
4- 2

Duo klasse 6.02
Docos/Wolky Shop 5
Siok 1
Docos 8
Phoenix 1
Docos 6

4- 13
4- 13
5- 12
5- 9
4- 8

Uitnodiging kerstbrunch
Beste leden en betrokkenen,
Net als vorig jaar organiseert Docos op zondag 21 december een
kerstbrunch, om iedereen de gelegenheid te geven om de
kerstgedachten met elkaar te delen. Deze brunch is niet alleen voor
Docos leden bedoeld, maar ook voor hun partner en familieleden.
Omdat we een grote vereniging zijn en we hopen dat iedereen komt, is
de brunch in twee sessies opgedeeld. De eerste is van 09.30-10.30 uur
en is vooral voor de jeugdleden bedoeld. Ze hebben dan rustig de tijd
om zich daarna om te kleden en in te spelen voor de
jeugdclubkampioenschappen die aansluitend plaatsvinden.
De tweede brunchsessie is van 10.30-11.30 uur. Dit jaar vinden ook de
clubkampioenschappen voor senioren aansluitend plaats. Zo kunnen
partners, ouders, broertjes, zusjes, vrienden en vriendinnen direct na
de brunch de wedstrijden bijwonen en hun favoriet aanmoedigen.
De kosten voor de Docos-Flynth kerstbrunch van zondag 21 december
bedragen €3,50 per persoon. Om precies te weten hoeveel mensen er
komen, verzoeken we een ieder de onderstaande strook in te vullen en
uiterlijk 13 december in te leveren. Dit kan in de kopijbus bij Docos.
Aan- of afmelden kan ook door een email te sturen naar
evenementen@docos.info
Graag tot 21 december!
De Evenementencommissie
-------------------------------------------------------------------------------

Naam:......................................
Ik kom wel/niet naar de Docos-Flynth kerstbrunch van zondag 21
december 2008.
Inclusief mezelf kom ik: van 09.30-10.30 uur met ....... personen
van 10.30- 11.30 uur met ....... personen
Gelieve uiterlijk 13 december bij Docos inleveren. Dit kan in de
kopijbus bij de bar.
Aan-/afmelden kan ook per email (evenementen@docos.info). Gaarne
dan alle bovenstaande gegevens vermelden.
De € 3,50 p.p. kunnen op de dag zelf worden voldaan.
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dames B-meerkampen
Zaterdag 12 oktober waren de kwartfinales van de B-meerkampen. Het
lijkt heel wat, dat alle Docos-dames in de kwartfinale stonden, maar
dat was voor ons de eerste ronde. Pas heel laat, de week ervoor, werd
bekend waar we moesten spelen. Het kon óf Wateringen worden, óf
Deventer. Nu was voor mij persoonlijk wel de voorkeur voor
Wateringen, dat is voor mij op loopafstand van mijn huis. De rest wilde
ook wel hier spelen, want Deventer is toch niet naast de deur. Om het
nog zwaarder te maken had Dames 2 de dag ervoor een uitwedstrijd in
Dalfsen, daar om de hoek. Nu vraag je je af… dan blijf je daar toch
slapen, maar ons team was dus opgesplitst: Willemien moest daar
spelen, Nadia en ik mochten ‘thuis’ spelen.
Willemien was een bikkel en begon zondagmorgen aan een lange
reis naar het verre oosten (en Sandra vanuit haar eigen woonplaats).
Of de wedstrijden van zaterdag Willemien nog in de weg zaten weet ik
niet, maar na een tussenstand van 1 voor en 3 tegen en Sandra een 2-2
aan wedstrijden eindigden Willemien als vijfde en Sandra als vierde.
Nadia en ik speelden zoals gezegd in Wateringen. Na, zoals
gebruikelijk, héél kort ingespeeld te hebben, konden wij aan onze
partijen beginnen.
Nadia zat in een poule van 8 met o.a. Charell Schoonbrood (FVT),
Kelly van Zon (Shot ’65 en deelneemster Paralympics) en Christa Benit
(Scylla). Ik zat in een poule van 8 met o.a. Janine Huiden (SKF), Anissa
Schoonbrood (FVT) en Merel Broers (Togb).
Na de nodige winst en verliespartijen moesten er punten geteld
worden. In Nadia’s poule was Charell 1e geworden en er moest geteld
worden wie 2, 3 of 4 was geworden. Kelly was 2, Christa was 3 en Nadia
4.
In mijn poule was het een strijd tussen Janine en Anissa. Anissa
was uiteindelijk 1e (maar ik moet wel zeggen dat ik als enige van haar
had gewonnen, met 3-0 nog wel!). Janine was 2e, en ik uiteindelijk 5de.
Maar omdat ik bij de beste nummers 5 behoor mag ik ook in de halve
finales aantreden. Samen met Sandra en Nadia. De halve finale wordt
op 9 november gespeeld en wij, Sandra, Nadia en ikzelf) mogen naar
Deventer.
Groetjes Claudia
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Jeugdstanden
KLASSE 4A
SCYLLA 7
RIJNSOEVER 4
PECOS 3
PLAY FAIR 2
ATTC-FREEPACK 4
DOCOS 5

6- 43
6- 36
6- 30
6- 27
5- 17
5- 17

PUPILLEN A
SHOTT 65 9
RIJNSLEUTELS 1
PAPENDRECHT 6
DOCOS/Bubbeljungle 6
AA-DRINK FVT 6
DE SALAMANDERS 4

6- 54
6- 44
5- 36
6- 34
6- 8
7- 4

LANDELIJK A GROEP 3
DOCOS-WOLKYSHOP 1 6- 47
DESTATEC 1
6- 33
GETAVE 1
6- 31
HOTAK '68 1
6- 30
ELAN 1
6- 21
ATC NIJMEGEN 1
6- 18

PUPILLEN BC
TTVN NIEUWKOOP 1
DE TREFFERS (R) 4
DHC 10
DOCOS/Bubbeljungle 7
RIJNSOEVER 6

3- 26
3- 23
4- 17
5- 17
5- 17

PROMOTIEKLASSE B
SHOT 65 2
DORDRECHT 2
AA-DRINK/FVT 3
COMBAT 1
TOV 2
DOCOS 3

6- 38
6- 29
6- 29
5- 27
6- 26
5- 21

PUPILLEN CC
NOAD 8
SCYLLA 9
TOV 5
DOCOS/Bubbeljungle 8
ALEXANDRIA 66 6
SALAMANDERS 6

6- 47
6- 38
6- 33
6- 32
6- 21
6- 9

KLASSE 3B
DOING 2
DHC 4
SCYLLA 6
DOCOS 4
VVV 3
PYNACKER 2

5- 37
5- 31
6- 31
6- 24
6- 20
4- 17

PUPILLEN CF
VVV 5
ST H/TSB 4
PLAY FAIR 4
DOCOS/Bubbeljungle 9
AVANTI 8

5- 43
5- 26
4- 22
4- 15
4- 4

LANDELIJK A GROEP 1
OPENLINE/WESTA 1
5- 41
Docos-WOLKYSHOP 1
5- 32
HILVERSUM 1
5- 25
SLAGVAARDIG (R) 1
4- 12
FLASH 2
5- 10
LANDELIJK C GROEP 1
DOCOS 2
6- 36
TOV 1
6- 34
ST.HOGER/TSB 1
6- 33
DORDRECHT 1
6- 32
BREDA 1
6- 24
NOAD (S) 2
6- 21
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Enkele maanden geleden heb ik een oproep geplaatst om stemmen te
krijgen voor een wens, ingediend door de Zeeverkenners Jan van Galen
in Leiden.
We hebben zoveel stemmen verzameld dat een grote wens in
vervulling komt. We mogen een nieuwe warmeluchtinstallatie laten
plaatsen in het clubhuis Poseidom. De kachel was behoorlijk aan
vernieuwing toe. Niet alleen het verbruik was hoog maar ook de
veiligheid liet te wensen over.
Hub

Sudoku
-Sudoku wordt gespeeld op een veld van 9x9 vakjes, verdeeld in
blokjes van 3x3 vakjes
-Een Sudoku begint met enkele reeds met nummers ingevulde vakjes
-Het doel van de Sudoku is alle lege vakjes te vullen met de getallen 1
tot en met 9 (1 getal in ieder vakje) volgens het volgende principe:
ieder getal mag slechts 1 keer in iedere rij, kolom of blokje voorkomen.

Bestuur Docos
Wim Vreeburg:
Voorzitter
voorzitter@docos.info
Grotiuslaan 33
2353 BS Leiderdorp
tel. 071-5892931

Yu Ling Wu:
wedstrijdsecretaris senioren
wedstrijdsecretaris@docos.info
Bilderdijkstraat 79M
1053 KM Amsterdam
tel. 06-48188617

Nadia Huizer:
Secretaris
secretaris@docos.info
Joseph Haydnlaan 84
2324 AV Leiden
tel. 071-5769835

Steven van den Berg:
Reclame & sponsoring
sponsoring@docos.info
Michiel de Ruijterstraat 40
2182 XP Hillegom
tel. 06-28761929
Ria van Cassel:
Barbeheer
barbeheer@docos.info
Carneoolstraat 10
2332 KB Leiden
tel. 071-5790792

Ferry Veijgen:
Penningmeester
penningmeester@docos.info
Luchtmansplein 31
2332 PR Leiden
tel. 06-14324323

Veel puzzelplezier!
Sebastiaan Veijgen:
Jeugdzaken, wedstrijdsecretaris
jeugd en training
jeugdzaken@docos.info
training@docos.info
Luchtmansplein 31
2332 PR Leiden
tel. 06-40256097

Sabrina Mac Mootry:
Evenementen
evenementen@docos.info
Michiel de Ruijterstraat 40
2182 XP Hillegom
tel. 06-14266672
Sonja Riemersma:
Jeugdevenementen
Golfstroom 6
2221 XM Katwijk
tel. 06-51820536

Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624
Jeugd recreatie: € 21,25
Jeugd competitie: € 25,25 per kwartaal
Senioren competitie: € 36,50 per kwartaal
Senioren recreatie: € 29,50
Sport overdag: € 22,25 per kwartaal of € 2,60 per keer.
Lidmaatschap aanmelden, wijzigen of opzeggen kan uitsluitend schriftelijk:
administratie Docos, Hoge Morsweg 201, 2332 RX Leiden of
administratie@docos.info Formulieren hiervoor zijn achter de bar
verkrijgbaar.
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