Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In dat
kader vragen wij onze leden toestemming te verlenen op het inschrijfformulier om namens ttv TOGB
namen en foto’s te publiceren.
Het betreft publicaties op onze website, in de Nieuwsbrief en op onze Facebookpagina over externe dan
wel interne trainingen, competitie, toernooien en andere activiteiten en evenementen.
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Wanneer u dit boekje onder ogen krijgt, heeft u al interesse getoond
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Dit informatieboekje loodst u door onze vereniging, een ware
“omniclub” zoals u zult merken.
Blader het op uw gemak door en neem kennis van onze
geschiedenis, de hedendaagse club en wordt deelgenoot van onze
toekomst!
Want dat er voor elk wat wils is bij onze club moge duidelijk zijn, u
bent in ieder geval van harte welkom.
Met sportieve groeten,
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Robin Jordense,
Voorzitter tafeltennisvereniging TOGB
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TOGB historie

TOGB jeugd tafeltennis

De afkorting T.O.G.B. staat voor Tot Ons Genoegen Berkel.

De verschillende trainingsgroepen worden geleid worden door onze
deskundige trainers. Kijk op onze website www.ttvtogb.nl voor
actuele
informatie
over
trainingen
en
trainingstijden.
Geïnteresseerden kunnen de trainingen een keer of drie vrij
bezoeken. Bekijk de training vanuit de kantine of vraag de trainer of
je mee kunt doen.

1 juni 1954 besloot een aantal mensen een tafeltennisvereniging op
te richten; één van hen was zelfs tot 2003 actief lid. Vanaf 1960
speelde onze vereniging in parochiehuis “Willem Huygensz”, maar in
1972 ontstond het plan een eigen clubgebouw neer te zetten.
De heer Opdam Sr., destijds opperwachtmeester bij de Berkelse
politie, zorgde met het ophalen van lotto- en totogelden voor het
noodzakelijke beginkapitaal. Het huidige gebouw "den Opper" is dan
ook naar hem genoemd. Er moest grond gezocht, vergunningen
aangevraagd, bestemmingsplannen gewijzigd, tekeningen gemaakt
en een bouwonderneming ingehuurd worden. Op 19 februari 1983
werd de 1e paal geslagen door mevrouw Opdam en op 27 augustus
1983 kon het gebouw officieel geopend worden door de heer
Opdam Sr. en het toen jongste lid Ronald Vijverberg.
Tot op de dag van vandaag werkt de vereniging aan het clubgebouw
om het eigentijds te houden en aan de toenemende eisen te laten
voldoen. Zo stond 2017 voor een groot deel in het teken van
duurzame energie. Het gebouw beschikt nu over een batterij aan
zonnepanelen, die ons zal helpen de kosten voor energie te drukken.
De verlichting in de kantine, hal en kleedkamers is energiezuiniger
geworden en de zaalverlichting is vernieuwd volgens de geldende
normen. In juni is gestart met de renovatie van de bar.
Met de toenemende, drukbezochte activiteiten zijn er ook wensen
voor wat betreft de fietsenstalling. In 2019 zal bekeken worden wat
de mogelijkheden daarvoor zijn.

De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan de competitie in de regio
West. Een team bestaat uit minimaal 3 spelers. Per competitie speelt
een team 5 x thuis en 5 x uit. Per wedstrijd worden steeds
9 enkelspelen en 1 dubbelspel gespeeld. De jeugdcompetitie wordt
op zaterdag gespeeld. Ieder jaar is er een voorjaars- en een
najaarscompetitie. De teams die kampioen geworden zijn krijgen een
herinnering aan deze prestatie en spelen in de volgende competitie
een klasse hoger.
De huidige jeugdteams worden begeleid door ervaren coaches en
worden al geruime tijd gesponsord met het officiële
verenigingstenue door AFS Transport BV.
Voor de training zijn T-shirts beschikbaar gesteld door TTsport van
tafeltennistopper en hoofdtrainer Michel de Boer.
Naast training en competitie worden er ook allerlei toernooien in de
regio en in ons eigen gebouw gehouden. De clubkampioenschappen
en het Oppertoernooi zijn daar voorbeelden van. Ook kan
deelgenomen worden aan landelijke ranglijsttoernooien.
De clubkleuren zijn blauw/rood. Deze kleuren zijn terug te vinden in
het clubtenue. Deelnemers aan de competitie en toernooien zijn
verplicht in clubkleding te spelen.

Met zo’n 290 leden blijft Tafeltennisvereniging TOGB een bloeiende
vereniging.

Voor de jeugd worden er buiten de competitie ook andere
activiteiten georganiseerd. En op zaterdagmiddag is er, in de
competitievrije periode, gelegenheid om vrij te spelen.
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TOGB senioren tafeltennis

TOGB darts

Voor de seniorleden (18 jaar en ouder) is de donderdagavond als
clubavond tafeltennis gereserveerd. Er is dan gelegenheid om vrij te
tafeltennissen en een praatje te maken aan de bar.

Voor de darters is de zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur al jaren
gereserveerd. Ook zijn de darters aanwezig op donderdag vanaf
20.00 uur.
Er is dan gelegenheid om vrij te gooien op de 4 vaste dartbanen.

Naast recreatief tafeltennis is het natuurlijk ook mogelijk in
competitieverband te spelen. Er is een voorjaars- en een
najaarscompetitie op regionaal en landelijk niveau.
De thuiswedstrijden van de regionale teams worden op maandag-,
donderdag- of vrijdagavond gespeeld. Landelijk op zaterdag.
Er worden regelmatig allerlei toernooien binnen de vereniging
georganiseerd, zoals de clubkampioenschappen, een Onderlinge
competitie, het Ultimate toernooi, het Paaseierentoernooi en de
KerstKippenKup. Deelname aan officiële NTTB-toernooien is met de
aanvraag van een licentie ook mogelijk.
Deelnemers aan de competitie en toernooien zijn verplicht te spelen
in het clubtenue van de vereniging.
Tafeltennisleden kunnen kosteloos gebruik maken van de darts- en
de Jeu de Boulesbanen.
Heren 50+ ochtend en Damesochtend
Om bij TOGB te tafeltennissen hoeft men niet altijd lid te zijn.
Op dinsdagmorgen van 9 tot 12 uur worden de zaal en kantine
gebruikt door een grote groep 50+ heren, die graag sportief bezig
zijn. Op donderdagmorgen van 9 tot 12 uur zijn de dames, van jong
tot oud, aan de beurt.
Er wordt onder leiding getraind of vrij gespeeld en er worden ook
gezellige uitstapjes georganiseerd.
Zonder lidmaatschap kan aan deze ochtenden worden deelgenomen
tegen een vergoeding van € 3,00 per ochtend.
TOGB-leden kunnen uiteraard gratis deelnemen.
Loop gerust eens binnen, de koffie is warm en batjes liggen klaar.
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Er wordt met 5 teams in diverse divisies van september tot mei
competitie gegooid in de Rotterdamse Darts Organisatie (RDO).
Nog 1-tje dan! Speelt de thuiswedstrijden op donderdagavond en
Triple 1, 2fast4u, Opperbest en TOGB 1 spelen de thuiswedstrijden
op vrijdagavond.
Verder is er de mogelijkheid om mee te doen aan de Onderlinge
Darts.
Deze worden ongeveer 1x per maand gespeeld op vrijdagavond.
Na 10 ronden wordt de Onderlinge Darts wisselbeker uitgereikt aan
degene met de hoogst gemiddelde winstpercentage en minimaal 6x
meegedaan te hebben.
Ook bestaat de mogelijkheid mee te doen met de toernooien. Deze
worden op 7 borden gespeeld. In februari worden de
clubkampioenschappen gespeeld, deze zijn alleen voor leden.
Verder zijn er in maart het voorjaarstoernooi, in mei de open
Berkelse, in juni/juli het midzomertoernooi, in september het
koppeltoernooi, in november het herfsttoernooi en in december het
kersttoernooi. Met deze toernooien haalt de darter zoveel mogelijk
punten om het nieuwe jaar te beginnen met de TOGB Masters. Aan
de TOGB Masters doen de 15 beste darters met de meeste punten
mee en de winnaar van de clubkampioenschappen.
Genoeg te doen voor de darter bij de vereniging dus.
Check onze website: http://ttvtogb.nl/darts
of onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/TOGBdarts/
☺ Informatie juli 2019
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TOGB Jeu de Boules

TOGB activiteiten

In april 2011 is ons sportcomplex uitgebreid met 11 Jeu de Boulesbanen. Vanaf die datum wordt bij TOGB de Jeu de Boules-sport
beoefend. Op diverse dagdelen zijn de banen geopend en is er
begeleiding aanwezig die u zal verwelkomen. Place de l’Oppèr straalt
een gemoedelijk Frans sfeertje uit.

Kaarten
Iedere 3e woensdag van de maand wordt er in de kantine geklaverjast
met vaste maat en zo’n 9 keer per jaar wordt een pokeravond
georganiseerd. Zowel leden als niet-leden komen dan een kaartje
leggen. Aanvang 20.00 uur.

Het Jeu de Boulesseizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober en
er zijn de volgende openingstijden:
Dinsdagmiddag
13.30 – 17.00 uur
Donderdagmiddag 13.30 – 17.00 uur
Donderdagavond
19.30 – 23.00 uur
Zaterdagmiddag
13.30 – 17.00 uur

Fietstocht met barbecue
Voor alle leden en hun familieleden wordt er jaarlijks een fietstocht
uitgezet, waar jong en oud aan mee kan doen. Deze dag wordt altijd
afgesloten met een uitstekend verzorgde barbecue.
Deze fietstocht met barbecue wordt al meer dan 25 jaar beschouwd als
de aftrap van het nieuwe seizoen.

Ook buiten het (zomer-)seizoen wordt, indien het weer het toelaat,
menige Boule geworpen. Om actief te blijven wordt in het
winterseizoen op elke donderdagmiddag Koersbal gespeeld op een
speciale mat in de kantine.

Middag voor vrijwilligers
Ieder jaar worden alle vrijwilligers, bij wijze van dank voor hun inzet,
uitgenodigd voor een gezellige middag in eigen clubgebouw of ergens
anders.

Maandelijks wordt er op de laatste zaterdag van de maand een
toernooi georganiseerd en wordt er op de 1e of 2e vrijdagavond van
de maand een training verzorgd. Daarnaast zijn er ook enkele Funtoernooien op de zondag en vriendschappelijke ontmoetingen op
door-de-weekse dagen. Jaarlijks organiseert TOGB als lid van de
Regio zelf een Regio-toernooi, waar Jeu de Boules van hoog niveau
te zien is.

Andere activiteiten
De activiteitencommissie organiseert jaarlijks nog andere activiteiten,
zoals een jeugd-seniorentoernooi, lid-niet lid toernooi, jeugddagen en
een familietoernooi Jeu de Boules.
Met enige regelmaat worden scholen uitgenodigd voor een andere
invulling van de gymlessen of voor een toernooi.

Volop activiteit dus. Bij alle activiteiten staan genieten en plezier
centraal.
Voor niet-leden is er de mogelijkheid om een dagdeel te Jeu de
Boulen tegen een vergoeding van € 2,00 per keer.

Bezoekende organisaties
De vereniging 3B-Sociaal Belang maakt wekelijks gebruik van onze
faciliteiten voor ouderengym en Jeu de Boules.
Jaarlijks terugkerend is het bezoek van De Zonnebloem aan onze
vereniging.

De Jeu de Boulescommissie is bereikbaar voor vragen via
jdb@ttvtogb.nl

☺ Informatie juli 2019

-7-

☺ Informatie juli 2019

-8-

TOGB lidmaatschap

TOGB contributie 2019

Wil je meer weten of meespelen, kom dan gewoon eens langs.

(per jaar)
Senioren allround
Junioren allround
Kadetten allround
Pupillen allround
Welpen allround
Dartsleden
Jeu de Boulesleden
Zwerfleden (donateurs)

Beginnende tafeltennisjeugd (t/m 10 jaar) is van harte welkom
tijdens de beginnerstraining op woensdag. Voor de oudere en
gevorderde jeugd zijn er trainingsgroepen op maandag, dinsdag en
donderdag.
Donderdagavond, vanaf 20.00 uur, kunnen tafeltennissenioren
tijdens de clubavond een balletje slaan. Tafeltennisbatjes en
balletjes zijn voorradig.
Weet je na een aantal trainingen dat tafeltennis ook jouw sport is,
vul dan het inschrijfformulier in en geef het af aan de trainer.
De jeugd is ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.
Is jouw sport het darten, dan word je dartslid. Er kan in
competitieverband gespeeld worden, maar ook op de “Onderlinge”
avonden en de zaterdagmiddag.
De vereniging biedt ook de mogelijkheid lid te worden van onze
derde sporttak: Jeu de Boules. Het Jeu de Boules-seizoen loopt van
1 april t/m 31 oktober (als het weer het toelaat, wordt ook buiten
het seizoen gespeeld).
Het is ook mogelijk alleen zwerflid (donateur) te worden. Actief
deelnemen aan de sporten is dan niet toegestaan.
Natuurlijk ontvangt elk lid de digitale Nieuwsbrief.
Het tafeltennis lidmaatschap wordt tot wederopzegging halfjaarlijks
verlengd. Voor darts-, Jeu de Boules- en zwerfleden (donateurs)
geldt tot wederopzegging een jaarlijkse termijn.
Het inschrijfformulier kan gedownload worden van onze website of
verkregen worden aan de bar, bij de trainers of bij één van de
bestuursleden.

☺ Informatie juli 2019
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€ 135,00
€ 106,00
€ 106,00
€ 94,00
€ 94,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 41,50

Vrijspelen tafeltennis
voor niet-leden:
Senioren
€
Junioren
€

3,00
1,50

Vrijspelen Jeu de Boules
voor niet-leden: €
2,00
per persoon/per dagdeel

Op het inschrijfformulier machtig je de vereniging om contributie af
te schrijven. Voor tafeltennisleden innen we contributie per halfjaar
rond eind februari en eind september. De contributie voor darts-,
Jeu de Boules- en zwerfleden innen we per jaar rond eind februari.
Elk tafeltennislid wordt aangemeld bij de Nederlandse
Tafeltennisbond en is na inschrijving opgenomen in de
NTTB-sportverzekering. Als bewijs van inschrijving ontvangt het lid
de ledenpas van de NTTB.
De bondscontributie wordt tegelijk met de TOGB-contributie
geïncasseerd en bedraagt:
per jaar
€ 19,00
Daarbij voor competitie spelende senioren 1ste halfjaar € 26,00
2de halfjaar € 26,00
en voor competitie spelende jeugdleden 1ste halfjaar € 17,00
2de halfjaar € 17,00
TOGB draagt de bondscontributie af aan de NTTB.
Leeftijdstabel wedstrijdseizoen 2019 - 2020
Senior:
geboren vóór 01.01.2002
Junior:
geboren in de periode 01.01.2002 t/m 31.12.2004
Kadet:
geboren in de periode 01.01.2005 t/m 31.12.2006
Pupil:
geboren in de periode 01.01.2007 t/m 31.12.2008
Welp:
geboren in de periode 01.01.2009 of later
☺ Informatie juli 2019
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TOGB openingstijden

TOGB op Internet

Maandag 20.00-24.00 uur competitie senioren

In januari 1999 is een begin gemaakt met het ontwerpen van een
eigen internetsite. Na modernere versies in het jubileumjaar 2004 en
in 2008 is de nieuwste lay-out van de website in 2015 ontstaan in
samenwerking met “De Webwerkster” om nog meer aan de wensen
van onze leden en volgers te voldoen.

Dinsdag

09.00-12.00 uur heren 50+
13.30-17.00 uur Jeu de Boules

Woensdag 20.00-24.00 uur maandelijkse klaverjasavond
op de derde woensdag van de maand
Donderdag 09.00-12.00 uur
13.30-17.00 uur
19.30-22.30 uur
20.00-24.00 uur
20.00-24.00 uur

damesochtend
Jeu de Boules
Jeu de Boules
clubavond senioren
competitie senioren/dartscompetitie

De site biedt algemene informatie over de vereniging onder het
kopje “Informatie”. Zo wordt onder andere de historie van de club in
een notendop weergegeven. De routebeschrijving van uw
vertrekpunt naar clubgebouw “den Opper” is via het kopje “Contact”
heel eenvoudig op te vragen.

Vrijdag

20.00-24.00 uur competitie senioren
20.00-24.00 uur dartscompetitie of vrij spelen

Verder kan allerlei informatie worden nageslagen over tafeltennis,
darten en Jeu de Boules.

Zaterdag

13.00-16.00 uur competitie jeugd
13.30-17.00 uur Jeu de Boules
15.00-18.00 uur recreatie darten

Het laatste nieuws is er uiteraard te vinden en de website biedt ook
een podium aan onze sponsoren.

“Den Opper” is uiteraard ook geopend tijdens de jeugdtrainingen.
Informatie daarover is te vinden op www.ttvtogb.nl.

Documenten als dit informatieboekje en het inschrijfformulier
kunnen eenvoudig gedownload worden.

Voor tafeltennissenioren is de donderdagavond bij uitstek geschikt
om kennis te maken met de vereniging; voor nieuwe jeugd is de
zaterdagmiddag een mooie gelegenheid. Maar ook tijdens de andere
openingstijden kan, mits de tafels niet in gebruik zijn voor
competitiewedstrijden, zomaar een balletje worden geslagen.
Darters kunnen bij opening natuurlijk terecht om een pijltje te
werpen.

Onze webmasters werken er hard aan om de website te blijven
voorzien van actuele informatie.

Belangenvereniging 3B-Sociaal Belang maakt gebruik van ons
clubgebouw “den Opper” voor een Jeu de Boulesmiddag en een
gymnastiekochtend.
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Het internetadres is:

www.ttvtogb.nl
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TOGB adressen

TOGB opzeggen lidmaatschap

Tafeltennisvereniging TOGB is gevestigd in clubgebouw “den Opper”

In artikel 8 van de verenigingsstatuten is vastgelegd, dat het
beëindigen van het lidmaatschap schriftelijk (of via e-mail) dient te
geschieden bij de ledenadministratie.
De opzegtermijn is vastgesteld op 4 weken.

Bezoekadres:
Het Hoge Land 7
2652 EA Berkel en Rodenrijs
Tel. 010 - 5117131

Postadres secretaris:
Jonkerbos 78
2715 SM Zoetermeer

Afmeldingen van tafeltennisleden dienen de ledenadministratie ten
minste 4 weken vóór 1 januari of 4 weken vóór 1 juli te bereiken.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter & Dartszaken
Tel. 06-38731811

Darts-, Jeu de Boules- en zwerfleden (donateurs) dienen zich ten
minste 4 weken vóór 1 januari af te melden.

Robin Jordense
voorzitter@ttvtogb.nl

Ledenadministratie:
Secretaris & Vrijwilligersbeleid
Tel. 06-50468447

Hans van Rutten
secretaris@ttvtogb.nl

Penningmeester

Jolanda Janssen
penningmeester@ttvtogb.nl

Bestuurslid tafeltenniszaken
Tel. 010-5116586

Jan van den Driessche
info@ttvtogb.nl

Bestuurslid Jeu de Bouleszaken
Tel. 06-83160732

Harry Docter
jdb@ttvtogb.nl

Onderhoud
Tel. 010-4378770

Ton Kerver
info@ttvtogb.nl

Ledenadministratie & Barzaken
Tel. 06-13709059

Kirsten de Schepper
info@ttvtogb.nl
Postadres:
Het Hoge Land 7
2652 EA Berkel en Rodenrijs
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Kirsten de Schepper
Het Hoge Land 7
2652 EA Berkel en Rodenrijs
E-mail: info@ttvtogb.nl
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tot ziens bij
tafeltennisvereniging

