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De vereniging. 
 
Op 8 november 1947 werd de personeels-tafeltennis-vereniging "De Vries 
Robbé" opgericht. Na een langdurig bestaan van 27 jaar, kon de vereniging 
geen gebruik meer maken van de door het toenmalige bedrijf "De Vries 
Robbé" beschikbaar gestelde tafeltennis-lokaliteit en werd de jaarlijkse 
subsidie stopgezet. 
Daar zij de enige tafeltennisvereniging in Gorinchem was, werd op 3 
september 1974 besloten deze vereniging te liquideren en een open 
tafeltennisvereniging op te richten. 
Zo is de huidige vereniging ontstaan, waarvan de officiële naam luidt:  
 
Tafeltennisclub Gorkum 
 
De officiële status werd verkregen op 3 februari 1978, waarbij de statuten 
notarieel werden vastgelegd en de vereniging werd ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel.  
 
De vereniging heeft per 1 januari 2020 75 leden, onderverdeeld in 19 jeugd 
leden (junioren, aspiranten, pupillen en welpen) en 56 senior leden.  
 
 
 

Speelgelegenheid. 

 
De vereniging heeft als thuishaven de gymzaal aan de 
 
 
Dr. Hiemstralaan 87 te Gorinchem.   Tel: 06-52622091 
 
 
Er wordt doorgaans op 6 tafels gespeeld, bij wedstrijden op 4 tafels. 
 
Ook is de vereniging in het bezit van een eigen baraccommodatie waar men, 
eventueel onder het genot van een drankje, kan uitrusten en men tegelijkertijd 
de mogelijk heeft vanuit deze accommodatie het tafeltennissen in de zaal te 
volgen. 
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Leeftijdsindeling. 
 
De leeftijdsgrenzen voor het wedstrijdseizoen 2020/2021 zijn als volgt: 
 
Senioren: Geboren voor 1-1-2003 
 
Junioren: Geboren tussen 1-1-2003 t/m 31-12-2005 
 
Kadetten: Geboren tussen 1-1-2006 t/m 31-12-2007 
 
Pupillen: Geboren tussen 1-1-2008 t/m 31-12-2009 
 
Welpen: Geboren op 1-1-2010 of later 
 
 
 

Verzekeringen. 
 
Alle leden van de NTTB waarvoor de verenigingen bondscontributie afdragen 
zijn automatisch verzekerd via de collectieve sportverzekering van de NTTB. De 
verzekering bestaat uit een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. De 
verenigingen hoeven dit dus zelf niet meer te regelen. 
 
Voor meer informatie: https://www.nttb.nl/vereniging/bestuur/verzekeringen 
 
 
 

Het aanmelden. 
 
Gegadigden hebben drie achtereenvolgende weken de gelegenheid kennis 
met de vereniging te maken en te trainen. Nadien kunnen zij zich als nieuw lid 
laten inschrijven door middel van een ingevuld en ondertekend 
aanmeldingsformulier. 
De aanmeldingsformulieren kunnen vanaf de site worden ingevuld. Daarnaast 
liggen er formulieren in de verenigingsruimte. Nadat het formulier is ingevuld 
dient het (per mail) te worden opgestuurd, dan wel ingeleverd te worden bij 
het secretariaat. 

https://www.nttb.nl/vereniging/bestuur/verzekeringen
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Recreatie-tafeltennis. 
 
De maandagavond is gereserveerd voor de recreatiespelers die vrijblijvend een 
balletje willen slaan.  
 
Op deze avond zijn namens het bestuur leden aanwezig om nieuwe leden 
wegwijs te maken, te begeleiden en eventueel de eerste tafeltennisbeginselen 
bij te brengen.  
 
 
 

Contributie en vergoedingen. 
 
De contributie voor senioren bedraagt per 01-01-2020 € 118,- per jaar.  
Voor junioren bedraagt deze € 100,- per jaar en de vergoeding, welke de 
vereniging aan de welpen, pupillen en aspiranten vraagt, bedraagt € 84,- per 
jaar. Deze bedragen dienen jaarlijks in januari / februari betaald te worden aan 
de hand van de factuur welke u zult ontvangen. 
 
 

Betaalwijze. 
 
Contributies en vergoedingen kunnen worden voldaan door gebruik te maken 
van ons rekening nummer, te weten: 
 
ABN-Amro bank: 
 
Rek.nr.: NL02 ABNA 0591 2230 90 
T.n.v.   Tafeltennisclub Gorkum  
 
 

Beëindiging lidmaatschap. 

 
Voor beëindiging van het lidmaatschap dient men een schriftelijke opzegging 
te zenden naar het secretariaat.  
Dit kan alleen per de 1e januari van elk jaar. 
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Wedstrijd- en trainingsschema. 

 
 
   Gymzaal Dr. Hiemstralaan 87 
 
 
Maandag: 
18.00 - 19.00 uur:  Training beginnende jeugd 
19.00 - 20.00 uur:  Training competitie spelende jeugd  
20.15 - 21.30 uur:  Vrije training senioren en recreanten 
 
 
Woensdag: 
20.15 - 23.30 uur:  Competitie senioren en vrije training 
 
 
Donderdag: 
15.30 - 16.30 uur:  55+ tafeltennis 
 
 
Vrijdag: 
15.30 - 19.30 uur:  Training jeugd + instroom 
20.15 - 23.30 uur:  Competitie senioren en vrije training 
 
 
Zaterdag: 
09.00 - 13.00 uur:  Competitie jeugd 
13.30 - 17.00 uur:  Competitie landelijke jeugd en senioren 
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N.T.T.B. 
 
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Tafeltennis Bond (N.T.T.B.) en 
is ingedeeld bij de afdeling West. 
 
 
 

Opgave competitie senioren.  

 
Senioren, die reeds deelnemen aan de huidige competitie, ontvangen tijdig 
een uitnodiging per e-mail voor deelname aan de competitie voor het 
volgende seizoen. Recreatiespelers, die competitie wensen te gaan spelen, 
dienen dit bijtijds kenbaar te maken bij het wedstrijdsecretariaat senioren.  
 
 
 

Opgave competitie jeugd. 
 
Jeugdleden, welke competitie wensen te gaan spelen, dienen zich op te geven 
bij het wedstrijdsecretariaat junioren.  
 
 
 

Basiscontributie N.T.T.B. 

 
De basiscontributie voor het lidmaatschap N.T.T.B. van de leden wordt door de 
vereniging betaald.  
 
Deze bedraagt € 19,52 per jaar. 
 
 

Competitiebijdrage N.T.T.B. 
 
De competitiebijdrage voor de N.T.T.B. bedraagt per jaar voor: 

- Senioren: € 72,52 (incl basiscontributie) 
- Jeugd: € 54,52 (incl basiscontributie) 
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Tenue. 
 
Het clubtenue bestaat uit een rood shirt en zwarte broek.  
 
De shirts worden uitgereikt door iemand van het bestuur. Hier staat wel een 
vergoeding tegenover. De kosten voor een shirt bedragen voor de senioren € 
30,- en voor de jeugd € 25,-. 
Men kan tegen betaling een 2e shirt aanschaffen. 
 
De zaalschoenen dient men zelf aan te schaffen. Bij de aanschaf van de 
zaalschoenen dient men er rekening mee te houden, dat de zaal niet betreden 
mag worden met schoenen die een zwarte zool hebben. Tevens mag de zaal 
niet betreden met schoenen welke buiten worden gedragen. 
 
Competitiespelers zijn verplicht het clubtenue tijdens de wedstrijden te dragen. 
Niet naleven van dit voorschrift wordt beboet door de bond, welke voor 
rekening van de speler komt. 
 
 
 
 

Een belangrijke algemene oproep. 

 
Het op- en wegzetten van de tafels dient door de leden zelf te geschieden. 
Het bestuur doet hierbij ten aanzien van dit punt een dringend beroep op uw 
sportiviteit.  
 
We willen u erop attenderen dat de kosten van de tafels en materialen niet 
gering zijn, te weten: 
 

- Tafeltennistafel: € 800,- 
- Netjes:    € 30,- 
- Balletjes:      € 1,- p/st.  

 
Alle materialen zijn eigendom van de vereniging en de vereniging zijn U en de 
andere leden. 
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Materiaal. 
 
Leden kunnen via de club korting krijgen bij het aanschaffen van 
tafeltennisbatje of -rubbers. 
 
Materialen kunnen worden aangeschaft bij Game 11. Een ieder kan hen 
rechtstreeks benaderen (info@game11.nl) dan wel dit laten lopen via Ronald 
Klein. Leden krijgen een korting van circa 10%. 
 
 
 

Vergoeding toernooi/landelijke competitie. 
 
Bij het vervoer van jeugdleden voor toernooien of de landelijke competitie 
geldt een vergoeding van € 0,19 per kilometer. 
 
 
 
 

Bardienst. 

 
Alle senioren zijn verplicht om bij toerbeurt (1x per half jaar) bardienst te 
verrichten. 
 
Aan bezoekers onder de 18 wordt geen alcohol geschonken. 
Bezoekers die alcohol bestellen, dienen zich op verzoek te kunnen legitimeren. 
 
 
 
 

Clubblad. 
 
In totaal wordt ons clubblad 3x per jaar uitgegeven.  
 
Middels dit blad worden de leden op de hoogte gehouden van allerlei 
activiteiten.  
Verspreiding aan leden is per email, adverteerders en sponsors krijgen het blad 

mailto:info@game11.nl
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nog op papier. 
Het clubblad is ook op de website in te zien. 
 
 
 

Website.  
 
Onze vereniging is te vinden via: www.ttcgorkum.nl 
 
Daarnaast zijn we ook actief via Facebook en Twitter. 
 
 
 
 

Whatsapp groep. 
 
Leden die dat willen, kunnen worden toegevoegd aan de Whatsapp groep TTC 
Gorkum.  

http://www.ttcgorkum.nl/
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Bestuursleden. 
 
Voorzitter 
Menno van der Wal 
Dr. Van Stratenweg 127  
4205 LB Gorinchem 
Tel: 06-52622091 
mcvdwal@hotmail.com 
 
Secretaris 
Koert. van der Wal 
Jip en Janneke 37 
4207 VE Gorinchem 
Tel : 06-20306719 
kwvdwal@hotmail.com 
 
Penningmeester 
Ronald Klein 
Dr. Schoyerstraat 119 
4205 KT Gorinchem 
Tel: 06-42758616 
ra.klein@ziggo.nl 
 
Algemeen bestuurslid 
Paul van den Brom 
Annie M G Schmidtlaan 81 
4207 VB Gorinchem 
Tel : 06-54363701 
pvandenbrom@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 jan 2020 
 
 

Wedstrijdsecretariaat. 
 
Wedstrijdsecretariaat Senioren 
Paul van den Brom 
Tel : 06-54363701 
pvandenbrom@gmail.com 
 
Wedstrijdsecretariaat Junioren 
Roelof Jansen 
Tel: 06-20565288  
roelofjansen@gastpunt.nl 
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