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Gegevens

Oktoberfest?

Mexicaanse sferen?

Led verlichting?

Tuin winterklaar maken?

Weekendje Rome?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

Voor je ligt het nieuwe clubblad... Het
heeft mede door mijn ziekte (bestuur

en leden dank voor de attentie (een opbeu-
rend drankje met 43 geheime ingredienten))
en het herstel daarvan langer geduurd voor
deze af was.

Buiten de persoonlijke perikelen speelde het
ook mee dat er maar weinig copy aan-
geleverd is, waardoor ik genoodzaakt was
om zelf een aantal verslagen te schrijven.

Door het ontbreken van copy zijn in deze
editie niet alle ledenmutaties opgenomen,
de datum voor de heropening van de hal,
mist de team indeling van de jeugdteams,
ontbreekt een verslag van de zwemmiddag
van de jeugd, het verslag van de jeugd
trainings (mid)week, de opvolgers van de
afgetreden penningmeester en voorzitter
van de jeugd en alle zaken welke ik niet
toevallig in de wandelgangen heb gehoord.

Gelukkig kwam op de valreep nog wel het
barrooster en de datum en aanvullende info
over de algemene ledenvergadering binnen.

Op woensdag 8 oktober vindt er (voor het
eerst dit jaar) weer een gezamelijk overleg
plaats van een afgevaardigde van de
meeste commissies om daarmee de
communicatie te verbeteren. Ik hoop op een
positieve avond, maar (geleerd uit het
verleden) heb ik er niet al te veel verwach-
tingen van.
Voor diegene die zich geroepen voelt om
het clubblad te gaan dragen mogen zich
melden bij Jonn van Zuthem ik verwacht dat
dit mijn laatste bijdrage aan het clubblad is
geweest.

Er is wel een positieve bijdrage deze editie,
namelijk dat de gymdames een 2-tal ver-
slagjes hebben gemaakt (voorzien van
foto’s).

Mirko Egbers
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Oktober 2014

08 oktober
Gezamenlijke commissievergadering,

aanvang 20.00 uur in de bestuurskamer

15 oktober
Mexicaanse avond recreanten

18 oktober
vrijwilligersmiddag A.L.T.C.  14:30

30 oktober
Algemene ledenvergadering

November 2014

01 november
Viering 30 jaar A.L.T.C

02 november
Landelijke dag van het talent (Papendal)

15 november
Algemene ledenvergadering club van 100

met aansluitend een coctail workshop

December 2014

27 december
Oliebollentoernooi

Januari 2015

17 januari
Jan Ubels Toernooi (Jan Wissinkhal)

Memo
Notitie
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 18 - 19 Pagina 22 Pagina 27 - 28 - 29 Pagina 33 - 34
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Van het bestuur

Donderdagavond 30 oktober 2014 staat
de jaarlijkse Algemene Leden-

vergadering (ALV) op het programma. Ook
dit keer worden jullie van harte uitgenodigd
deel te nemen aan deze plenaire vergade-
ring. Plaats van handeling: de kantine van
de Jan Wissinkhal. De koffie staat vanaf
20.00 uur klaar. Klokslag 20.15 uur begint
de vergadering.

Op de agenda staan onder meer het jaar-
verslag van het bestuur en de jaarverslagen
van de verschillende commissies, het
verslag van de kascommissie en de
(her)verkiezing van bestuursleden.

Ondergetekende en Jeanette Jeurissen
hebben verklaard te willen stoppen en zich
niet dus niet herkiesbaar te stellen. Het
bestuur draagt Ronald Swaters en Bert
Boers voor als nieuwe bestuursleden.
Wellicht komen daar de komende dagen
nog één of twee voordrachten bij. Eventuele
tegenkandidaten kunnen zich tot een week
van tevoren schriftelijk bij mij melden.
Minstens drie leden moeten hun kandida-
tuur ondersteunen.

Het bestuur hoopt ook dit jaar weer op een
zo groot mogelijke opkomst. Een actieve
participatie van de leden wordt in hoge
mate gewaardeerd. Tijdens de afsluitende
rondvraag wordt eenieder dan ook van
harte uitgenodigd vragen te stellen over de
plannen van het bestuur voor het komende
jaar en/of suggesties/voorstellen te doen.

De definitieve agenda, het jaarverslag van
het bestuur en de lijst met kandidaten voor
de vacante bestuursfuncties worden bin-
nenkort per e-mail verstuurd. Voor de leden
zonder een dergelijk mailadres zullen
kopieën worden gemaakt.

Namens het bestuur van L.T.T.C. De Toe-
komst, Jonn van Zuthem (secretaris)

De recente verhoging van de dranken
prijzen heeft inmiddels tot de nodige

commotie geleid. Uiteraard is dit nooit de
bedoeling geweest.

Het bestuur is zich terdege bewust van het
feit dat ze op dit punt beter had kunnen
(lees: moeten) communiceren. Zo had de
reden van de aanpassing duidelijk uitgelegd
moeten worden om te voorkomen dat dit
een eigen leven kan gaan leiden.

Dat de drankenprijzen nu zijn verhoogd,
heeft dan ook niets, maar ook werkelijk
niets te maken met de financiering van de
verbouwing. De werkelijke reden is dat
reeds in de voorgaande jaren prijsverhogin-
gen doorgevoerd hadden moeten worden.
Aangezien dit niet is gebeurd heeft dit
bijvoorbeeld geleid tot een minimaal prijs-
verschil tussen glas en fles bier. De inkoop-
prijzen zijn de laatste jaren echter zoveel
hoger geworden dat aan deze prijs-
aanpassingen niet valt te ontkomen om zo
de vereniging financieel gezond te houden.

Tijdens de komende ALV zullen alle kosten
en de baten van de kantine in een financieel
overzicht worden gepresenteerd alsmede
de inkomsten en uitgaven van de verbou-
wing.

Het bestuur van L.T.T.C. De Toekomst.
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Schenktijdenreglement

Het bestuur van De Toekomst heeft naar aanleiding van een wijziging van de Drank- en
Horecawet en de daaruit voortvloeiende uitbreiding van de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning van de gemeente Lochem in de bijzondere vergadering van 11 juni 2014 besloten de vol-
gende tijden voor het schenken van alcohol in onze kantine vast te stellen:

Maandag 19:30 – 24:00 uur Vrijdag 19:30 – 24:00 uur
Dinsdag 19:30 – 24:00 uur Zaterdag 09:00 – 24:00 uur
Woensdag 19:30 – 24:00 uur Zondag 09:00 – 24:00 uur
Donderdag 19:30 – 24:00 uur

In afwijking van bovengenoemde tijden is het schenken van alcohol toegestaan bij toernooien
als de ‘Nacht van De Toekomst’, feestavonden en andere bijzondere clubactiviteiten. Voor der-
gelijke gelegenheden wordt altijd een vergunning bij de gemeente aangevraagd.

Indien er trainingen, wedstrijden of andere activiteiten van onze jeugd plaatsvinden of als meer
dan de helft van de aanwezigen in de kantine bestaat uit jeugd onder de 18 jaar wordt in geen
geval alcohol geschonken.

BARROOSTER RECREANTEN
WOENSDAGAVOND 2e helft 2014

Datum  20 tot 22 uur 22 uur tot einde

01/10Remco Zieverink Chris Wenneker
08/10Laus Halsema Mark Boot
15/10Liesbeth Kok Marco Schepers
22/10Henk Lubberding Henk Harmsen
29/10Marjan Hoentjen Bert Boers
05/11 Jaantje Fleming Jaantje Fleming
12/11 M. Bisschop M. Bisschop
19/11 S.Schoolderman S. Schoolderman
26/11 Laus Halsema Chris Wenneker
03/12Remco Zieverink Albert Enterman
10/12Jos Jeurissen Gert Mogezomp
17/12Riet Pongers Mark Boot

Mocht je onverhoopt een keer verhinderd
zijn, ruil met iemand anders!! Svp. tafels en
ander materiaal opruimen enweer op de
gebruikelijke plaatsen zetten. Tijdens of na
de bardienst de grijze afvalcontainer bij de
paaltjes bij de oprit naar de hal zetten.

BARROOSTER COMPETITIEAVONDEN

vr 03 -10 A. Horstman / J. Schrijver
za 04-10 J. van Zuthem
ma 06-10 J. Bouwmeester
vr 10-10 M.Boot / S. Schoolderman
za 11-10 C. Wenneker / E.Pater
vr 31-10 N. Horstman / R. Veninga
za 01-11 R. Broeke
ma 03-11 R. Jorritsma
vr 07-11 B. kl Teeselink / G. Oudt
za 08-11 B. Bosch
vr 14-11 F. Bruggeman / M. Adolfsen
ma 17-11 G. Mogezomp
vr 21-11 J. Veldmaat
vr 28-11 E. Driessen / M.Bisschop

Barrooster
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Mexicaanse avond
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Verslag fietstocht gym dames

Op donderdag 10 juli hebben we (de gymdames) in plaats van gym een fietstocht ge
maakt van 25 kilometer. Het was een mooie tocht via allerlei binnendoor weggetjes.

De koffie / cappuccino stop met appelgebak met slagroom was bij Kerkemeijer in Ruurlo.
Heerlijk!

Daarna zijn we weer verder gegaan en binnendoor via Bleekvliet kwamen we in Zwiep weer
uit.

Het was een mooie tocht, welke in elkaar was gezet door de man van Hetty Steg.
Gertie bedankt.

Jennie Hofman
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Beste competitie speler,

Namens de Technische Commissie doe ik jullie deze tekst toekomen omdat wij het idee
hebben dat er enige onduidelijkheid is omtrent een tweetal zaken, te weten:

• BOETES
• WAT TE DOEN BIJ HET NIET VOLLEDIG AAN TAFEL VERSCHIJNEN VAN HET TEAM

VAN DE TEGENSTANDER OF JE EIGEN TEAM;

Om te beginnen wil ik het gerucht dat opgelopen BOETES door de teams zelf betaald moe-
ten direct ontkrachten voordat dit een eigen leven gaat leiden.
Wij zijn ons ervan bewust dat er altijd per ongeluk een foutje gemaakt kan worden bij het
invullen van het wedstrijdformulier. Dat is ook mij wel eens gebeurd. De boetes die wij hier-
voor krijgen van de afdeling Oost of de NTTB zullen, zoals je gewend bent, door de vereniging
betaald worden.

We hebben echter in het verleden ook te maken gehad met het moedwillig foutief invullen van
het wedstrijdbriefje en dat brengt me op het tweede punt: WAT TE DOEN BIJ HET NIET
VOLLEDIG AAN TAFEL VERSCHIJNEN VAN HET TEAM VAN DE TEGENSTANDER OF JE
EIGEN TEAM.

Indien je eigen team of het team van de tegenstander onvolledig aan tafel verschijnt, werd er
nog wel eens een naam toegevoegd aan het formulier om op deze wijze een boete te ontlo-
pen. Uiteraard werd dit gedaan met de beste bedoelingen maar realiseer je dat dit een vorm
is van fraude en ook zo gezien wordt door de afdeling Oost en de NTTB en onze vereniging !

De straffen die hiervoor staan zijn:
• Een boete van  22,50 euro voor beide teams en/of;
• 10 punten in mindering en/of;
• Uitsluiting van de competitie.

Je zult begrijpen dat de consequenties (incl. de boete) van het moedwillig verkeerd invullen
van het wedstrijdformulier voor rekening komen van het team.

Wat dien je in het geval van een onvolledig team wel te doen:
• Laat het vakje met de naam van de ontbrekende speler(s) leeg;
• Vul bij de setstanden 3 keer 11-0 of 0-11 in;
• Maak een aantekening op de achterzijde van het wedstrijdformulier m.b.t. de reden van

afwezigheid. Dit kan voor de bond een reden zijn geen boete op te leggen;
• NOOIT MEEWERKEN AAN FRAUDULEUZE ACTIVITEITEN !

Hopelijk heb ik hiermee enige onduidelijkheid weg kunnen nemen en vertrouw ik erop dat
iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in deze.

Namens de Technische Commissie,

Ronald Swaters

Competitieregels incompleet team
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Teamindeling najaar 2014 Senioren (1)

Team: Bondsnr: Naam: Speeldag en klasse:
1 1 3640427 F. Bruggeman Zaterdag 1

2 3521291 M. Adolfsen 2e divisie
3 2993518 T. Bleumink

2 1 2282470 B.J.G. Klein Teeselink Vrijdag 1
2 3822118 G. Oudt Hoofdklasse
3 3623637 R. Voppel
4 3007718 F.W.H.M. Helmich

3 1 1963463 R.P. Swaters Vrijdag 1
2 3820409 J.J. de Boer Promotieklasse
3 3553947 B. Veenstra
4 3820394 J. Hofland

4 1 1909930 E. Driessen Vrijdag 2
2 2672366 M. Egbers 2e klasse
3 2282488 S. Bouck
4 2205931 F.P. Snijder

5 1 2083795 R. Broeke Vrijdag 1
2 2674091 M. Fleming 2e klasse
3 3590509 B. Bosch
4 3521194 J.M. Roelofs

6 1 3007255 J.B.H. Schoolderman Maandag 1
2 3608239 S. Beekman 3e klasse
3 3554626 R.J. van Mourik

7 1 3712525 E.J. Pater Vrijdag 1
2 3961027 S. Schoolderman 3e klasse
3 3961035 M. Boot
4 2921286 J. Veldmaat

8 2 3554799 R. Boesveld 3e klasse
3 3061801 N. Horstman
4 3456103 R. Veninga

9 1 813209 W. Wilgenhof Vrijdag 1
2 2083779 J.J.J. Hoffman 4e klasse
3 2083753 R. Otten
4 2623765 J. Bouwmeester

9 1 813209 W. Wilgenhof Vrijdag 1
2 2083779 J.J.J. Hoffman 4e klasse
3 2083753 R. Otten
4 2623765 J. Bouwmeester
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Teamindeling najaar 2014 Senioren (2)

Team: Bondsnr: Naam: Speeldag en klasse:
10 1 0108052 A. Horstman Maandag 1

2 0237924 J. Schrijver 4e klasse
3 1102601 G.W.J. Hofland

11 1 3992230 G.Pot Maandag 1
2 3553997 S. Landsheer 4e klasse
4 3712208 M. Zonneveld
4 2248793 H. Stegeman

12 1 3793165 G. Mogezomp Vrijdag 2
2 4073495 B. Boers 4e klasse
3 4073487 H. Lubberdink

13 1 4027672 K. Munk Vrijdag 2
2 3519799 T.J.A. Wensing 5e klasse
3 3133420 R.B. Jorritsma
4 4086375 J.A.M. Jeurissen

14 1 2772344 C. Wenneker Vrijdag 1
2 3961019 R. Zieverink 5e klasse
3 4001448 M. Schepers
4 3956975 J. van Zuthem

15 1 1956725 J.C. ten Bokkel Maandag 1
2 1789819 A. Hofland-Franssen 5e klasse
3 3061330 A. Pater

16 1 3193585 A. Enterman Maandag 1
2 3831353 A.J. Harkink 6e klasse
3 3831337 G.H. Brunsveld
4 1762697 J.G.B. van de Lande

17 1 2828226 E. Eilers-Kraan Vrijdag 2
2 3853135 L.H. Halsema 6e klasse
3 3521160 J. Stokvisch

18 1 3979088 E. Kamphuis Vrijdag 1
2 3993537 T.M. Bisschop 6e klasse
3 4001456 S. Schepers
4 4098940 M. van der Krol

Toekomst 19 bestaande uit Geert Zeelte, Lienke Freriks en Erwin Stegeman heeft zich terug-
getrokken uit de competitie.
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WK-voetbal Toto

Beste leden van L.T.T.C. De Toekomst,

Ook dit jaar heeft de recreanten een WK-Voetbal  tot georganiseerd. Helaas viel de deelname
een beetje tegen aangezien 33 mensen de moeite hebben genomen een toto formulier aan te
schaffen en in te vullen.

Ondanks dat werd de stand (mede door het digitaliseren van de formulieren door Marlies en Tim
Fleming) wel bijgehouden na elke ronde op De Toekomst website (www.lttcdetoekomst.nl).

De top 5 lag heel dicht bij elkaar en is als volgt:

1) 555 punten E. Veldmaat 4) 500 punten Bert Boers
2) 545 punten Erna Eilers 500 punten Angela Leusink
3) 510 punten Marlies Fleming 1

Donderdagavond 30 oktober 2014 staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op
het programma. Ook dit keer worden jullie van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze

plenaire vergadering. Plaats van handeling: de kantine van de Jan Wissinkhal. De koffie staat
vanaf 20.00 uur klaar. Klokslag 20.15 uur begint de vergadering.
Op de agenda staan onder meer het jaarverslag van het bestuur en de jaarverslagen van de
verschillende commissies, het verslag van de kascommissie en de (her)verkiezing van be-
stuursleden.

Ondergetekende en Jeanette Jeurissen hebben verklaard te willen stoppen en zich niet dus niet
herkiesbaar te stellen. Het bestuur draagt Ronald Swaters en Bert Boers voor als nieuwe be-
stuursleden. Wellicht komen daar de komende dagen nog één of twee voordrachten bij. Even-
tuele tegenkandidaten kunnen zich tot een week van tevoren schriftelijk bij mij melden. Minstens
drie leden moeten hun kandidatuur ondersteunen.

Het bestuur hoopt ook dit jaar weer op een zo groot mogelijke opkomst. Een actieve participatie
van de leden wordt in hoge mate gewaardeerd. Tijdens de afsluitende rondvraag wordt eenieder
dan ook van harte uitgenodigd vragen te stellen over de plannen van het bestuur voor het ko-
mende jaar en/of suggesties/voorstellen te doen.

De definitieve agenda, het jaarverslag van het bestuur en de lijst met kandidaten voor de va-
cante bestuursfuncties worden binnenkort per e-mail verstuurd. Voor de leden zonder een der-
gelijk mailadres zullen kopieën worden gemaakt.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van L.T.T.C. De Toekomst,
Jonn van Zuthem (secretaris)

Algemene ledenvergadering
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Aankondiging 30-jaar A.L.T.C.

In April 1984 kwamen Iet Wissink †, Erna Eilers-Kraan en Bep Geverink- Beumer) van de
L.T.T.C. De Toekomst op een idee om een afdeling aangepaste sport op te richten. In

Lochem was er op sportgebied voor mensen met een beperking heel weinig mogelijk. Voor
deze drie mensen was het een uitdaging om hier mee te starten om te kijken of er interesse
voor was.
Het project werd mede mogelijk gemaakt door de N.E.B.A.S voorheen N.I.S., deze naamsver-
andering heeft plaatsgevonden in 1992.
Het idee van Iet, Bep, en Erna werd in oktober 1984 werkelijkheid. Bep en Erna beiden werk-
zaam in de zorg begonnen met twee van hun eigen cliënten.
Een grote stap in de toekomst voor de Lochemse Tafeltennisvereniging. Na 30 jaar is het een
begrip geworden dat we alle maal kennen.

De groep speelt mee met allerlei wedstrijden zoals het Enno Wijsbeek toernooi, nu het Jan
Ubels toernooi, een toernooi dat bestaat uit vier wedstrijden in de regio Gelderland en Overijs-
sel. Het begint altijd in Januari en de laatste wedstrijd is dan in April.
Verder wordt er meegespeeld in ons jaarlijks eigen toernooi en de toernooien die andere
verenigingen organiseren.
Een aantal spelers van deze groep hebben meegespeeld met de “Special Olympics wereld
summer games” en zijn met veel prijzen thuis gekomen.
Het aantal leden van de A.L.T.C. is momenteel 20 spelers en een geweldig aantal van 23
vrijwilligers.
De training werd op woensdag gegeven door Hennie Vels † en momenteel door Arie Pater
De vrijwilligers zijn een groepje mensen die zich bezig houden met het ballen oprapen en
andere hand- en spandiensten verrichten.
Het schuiftafeltennis is in de loop der jaren veel meer in de belangstelling  gekomen, in Juni
2000 hadden we het eerste toernooi voor schuivers georganiseerd wat een groot succes
werd.
In de afgelopen 30 jaar hebben we ook diverse feesten van het  5,10, 15, 20 en 25 jaar ge-
vierd.
Nu dus ons dertig jarig bestaan.
Dit gaan we vieren op zaterdag 1 november 2014.
Deze zal gevuld zijn met in de morgen diverse spelletjes die iets te maken hebben met tafel-
tennis en de middag een feest met live muziek.
De vereniging L.T.T.C. De Toekomst bestaat al langer dus de meeste inwoners van Lochem
weten ons wel te vinden.
Ons adres is wel veranderd, maar we zijn niet verhuisd. Het adres is nu Runmolenlaan 17
7241 VE Lochem. ( voorheen Koedijk 64) .
Hierbij nodigen wij iedereen uit om ook eens een kijkje te komen nemen op onze trainings-
avond (iedere Woensdagavond vanaf 19:30 uur) en natuurlijk op 1 november tijdens ons
jubileum feest.

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Verslag uitje gymdames (1)

Op donderdag 26 juni hebben we ons jaarlijks uitje met de gym dames gehad. We gingen
vanuit Lochem met de trein naar Oldenzaal en toen met de bus naar Ootmarsum.

We hadden een allerliefste chauffeur, want hij stopte bij het centrum voor ons waar helemaal
geen bushalte was. TOP!

We zijn natuurlijk eerst begonnen met koffie of cappuccino met iets lekkers erbij. Dat was
heerlijk.
Daarna hebben we Ootmarsum verkend en leuke dingen gezien.
We zijn ook naar het school museum geweest. Je waant je helemaal weer in de kindertijd
met aap, noot, mies, enz en dan de houten schoolbanken, helemaal leuk en daar ga je dan
ook even in zitten natuurlijk.
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Verslag uitje gymdames (2)

De lift deed het niet en Gerrie Vels kon helaas niet mee naar boven.

We zijn ook nog in een Zweeds kledingzaakje geweest, welke niet voor ons budget was,
maar wel mooi om te zien.
Trees heeft nog even een hele kleurrijke jas aan gepast. Het stond haar heel leuk, maar ja…
450 euro is toch wel een beetje teveel van het goede.
’s Avonds hebben we ook weer heerlijk gegeten in Ootmarsum en daarna zijn we langzamer-
hand weer richting de bushalte gelopen.
In Oldenzaal weer met de trein naar Lochem en om 21:15 uur waren we weer thuis en daar-
mee precies 12 uur weg geweest.

Jennie Hofman
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Gert Mogezomp (voorzitter) 0573-258655
Jonn van Zuthem (secretaris) 0573-459750
Sandra Schepers (penningmeester) 06-15178426
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jeanette Jeurissen 0573-769037
Ronald Swaters (a.i.) 0573-253022

Kascommissie: (ovv: Sandra Schepers)
Wim Wilgenhof 0573-251821
Sandra Bouck 0573-256420
Frank Bruggeman (reserve) 0548-361667

Recreantencommissie: (ovv: Sandra Schepers)
Chris Wenneker (voorzitter) 0573-256260
Marco Schepers (penningmeester) 0573-259704
Henk Franssen 0575-514207
Liesbeth Kok 0573-253146
Riet Pongers 0575-256103
Mathea Bisschop 0573-460085

Dinsdagmorgengroep: (ovv: Sandra Schepers)
Liesbeth Kok 0573-253146
Gerrie Vels 0573-257963

Redactie Meppers:  (ovv: Jonn van Zuthem)
Mirko Egbers (lay-out clubblad) 0573-789260
Frans Snijder (corrector) 0573-254961

Jeugdcommissie: (ovv: Jeanette Jeurissen)
onbekend (voorzitter)
onbekend (penningmeester)
Kaj Munk (wedstrijdsecretaris) 0573-280978

of  06-40954860
Marten Adolfsen (toernooien) 06-26456241
Boris Bosch (feestactiviteiten) 0573-250145
Mathilde de Groot (lid) 0573-402299

A.L.T.C.-commissie: (ovv: Gert Mogezomp)
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Rob van der Zee (secretaris) 0575-521736
Gerrie Vels 0573-257963
Geert Zeelte 0573-257524
Riet Pongers 0573-256103
Rieki Brunsveld 0573-254644

Sponsorcommissie: (ovv: Gert Mogezomp)
Gert Mogezomp 0573-258655
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jeroen Hoffman 06-20137779
Joop Stokvisch 0573-250991
Jan Wissink 0573-252630

Club van 100: (ovv: Gert Mogezomp)
Jan Wissink (voorzitter) 0573-252630
Chris Wenneker (secretaris) 0573-256260
Wim Wilgenhof (penningmeester) 0573-251821

Accomodatie & Beheer: (ovv: Gert Mogezomp)
Bert Boers (contactpersoon) 06-12181775
Jochem Veldmaat (planning/verhuur zaal) 06-41838474
Rob van der Zee 0575-521736
Raymond Boesveld 0573-259499
Marco Schepers 0573-259704
Nico Horstman 0575-517667

Technische commissie: (ovv: Jeroen Hoffman)
Chris Schuiling 0573-258813
Gerrit Hofland 0573-251216
Ronald Swaters 0573-253022
Jeroen Hoffman 06-20137779
Sander Schoolderman 06-20401004

Wedstrijdsecretariaat: (ovv: Jeroen Hoffman)
Sander Schoolderman (senioren) 06-20401004
Kaj Munk (jeugd) 0573-280978

of 06-40954860

Barcommissie: (ovv: Jeroen Hoffman)
Jan Bouwmeester 0573-252678
Chris Schuiling 0573-258813

Technisch beheer Website:  (ovv: Jochem Veldmaat)
Mirko Egbers (webmaster) 0573-789260

Jazz-gymnastiek:  (ovv: Jochem Veldmaat)
Gerrie Vels 0573-257963

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Wendela Vos 06-10274433

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Jarigen

Oktober
01-10 Richard Otten
02-10 Rob Snelders
04-10 Piotr Uchnanowicz
06-10 HenkSloesarwij
06-10 Cor ten Bokkel
09-10 Jos Jeurissen
12-10 Levi Munk
14-10 Jan Bouwmeester
18-10 Erik Ernst
22-10 Hetty Hoffman
22-10 Crista Smit
24-10 Jitske Aarsen
25-10 Lars Wildenborg
25-10 Marten Adolfsen
26-10 Jeroen Hoffman
26-10 Romy Stroeve
28-10 Gerrit Brunsveld
29-10 Jeroen Brouwer
31-10 Sander Peters

November
01-11 Huberto Schrijver
02-11 Herbert Smeenk
02-11 Olivier Pot
05-11 Erna Eilers-Kraan
09-11 Mimi Zweers-Jansen
09-11 Charlotte Enterman
13-11 Sandra Schepers
14-11 Annie Pongers
16-11 Jan-Willem Eilers
17-11 Sander Landsheer
24-11 Gerard Nijhof
25-11 Sander Schoolderman
27-11 Gerrit Hofland
27-11 Albert ten Hoopen
27-11 Jolanda Hofland
29-11 Henk Brinkerink

December
01-12 Peter van Ark
02-12 Jan Schrijver
08-12 Wilco Brunsveld
09-12 Mirko Egbers
12-12 Ton Knevel
16-12 Rutger Carelse
17-12 Alie Hofland-Franssen
17-12 Jonas Kersten
20-12 Liesbeth Kok
21-12 Bep Fisscher-Bonhof
22-12 Mathilde de Groot
24-12 Roos Kouwenhoven
25-12 Albert Enterman
27-12 Henri Wittenberg
28-12 Darjan Wamelink
28-12 Frank Bruggeman
30-12 Johan Scholten

Ledenmutaties

Nieuwe leden Jeugd:
Kevin Pan,
Molendijk 1  Lichtenvoorde

Rutger Carelse
Haverkamp 6  Lochem

Nieuwe leden Senioren:
Frans Helmich
Heeckerenlaan 17  Zutphen

Herbert Bekman
Marinus Naefflaan 18  Lochem

Lid af:
Ayten Ceyha
Jan Peerik
Gerrie Wolferink
Guido van Zwieten
Sanne Boesveld
Tim Sinninghe
Remy Beelen
Guus Giovanella
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ALV Club van 100

ZATERDAG 15 november 2014

Algemene Ledenvergadering Club van 100 L.T.T.C. De Toekomst

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Jan Wissink
6. Rondvraag
7. Sluiting

Aansluitend geven Cocktail & Cocktail een workshop cocktails maken.
Aanvang 19.30 uur!!!

Aanvullende info:

Vind je het leuk om zelf de fijne kneepjes van het cocktail maken te leren? Cocktail & Cocktail
organiseert workshops voor groepen vanaf 15 personen. Zo'n workshop duurt ongeveer 2,5
uur en kan ook als teambuilding een prima onderdeel zijn van een bedrijfsuitje en/of
personeels- vriendenfeest. Als deelnemer wordt je ontvangen met een welkomst cocktail.
Vervolgens bestaat de workshop uit een theoretisch gedeelte, waarin onder meer het ont-
staan van de cocktail uit de doeken wordt gedaan, de verschillende manieren van bereiden
(blenden, builden, shaken en stirren), het herkennen en gebruiken van de verschillende dran-
ken als ingrediënt en het snijden en samenstellen van een garnituur uit vers fruit. De deelne-
mers zullen hun eigen bijdrage leveren aan de workshop met een zelfontworpen Cocktail of
Longdrink.
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Uitje A.L.T.C.

Op woensdag 16 juli vond het jaarlijkse uitje plaats van de aangepaste sporters en hun
vrijwilligers. Ondergetekende werd, doordat hij al een aantal jaren zich ook bezig houd

met deze groep, gevraagd om die dag ook mee te gaan. Het kwam de organisatie goed uit,
aangezien ik meteen mijn auto ter beschikking kon stellen om een 3 mensen mee te nemen.

's Ochtends vroeg (tegen een uurtje of 9) werd verzameld bij de hal en niet veel later vertrok-
ken we per auto richting Ruurlo. Café Mentink (tussen Ruurlo en Groenlo) om precies te zijn.
Hier werd iedereen voorzien van een kop koffie en een gebakje. Hier werd bekend gemaakt
wie de Kei van De Toekomst 2014 (een titel voor iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt
voor de aangepaste sporters). Ik was totaal verrast toen bleek dat mijn naam werd genoemd.
Geheel overrompeld nam ik de prijs (een oorkonde, een beker en VVV bonnen) in ontvangst.

Niet veel later gingen we naar een grote huifkar. Nadat iedereen in de huifkar zat en Marniek
Vrijman op de bok plaats mocht nemen maakten we (voortgetrokken door 3 paarden) een rit
door het Ruurlose landschap. Ergens onderweg was er een "picknick", hadden de paarden
even rust... nou ja rust; er waren een hoop blinde vliegen die zich te goed deden aan het
bloed van de paarden. De meeste vliegen werden gelukkig door de koetsier te pakken geno-
men. Na de pauze vervolgden we de tocht om weer te eindigen bij café Mentink. Iedereen
kreeg een consumptie van de organisatie en op een later moment ook nog van de kersverse
Kei van De Toekomst.
Ondertussen werd er een warm en koud buffet klaar gezet en iedereen liet zich het eten goed
smaken. Aan het einde van de middag keerden we weer huiswaarts en kon de organisatie, de
sporters en hun begeleiders terugkijken op een geslaagde dag.

Mirko Egbers
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Schoonmaakrooster
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Recreantenuitje

De Recreantencommissie heeft op 5 juli jongstleden weer een uitje georganiseerd. Ieder-
een werd verzocht om om 7.45 uur aanwezig te zijn bij de Jan Wissink-hal zodat we

exact om 8.00 uur kunnen vertrekken.
Zo gezegd zo gedaan en konden we exact op tijd vertrekken. Om 9.15 uur arriveerde de bus
bij Emsflower-Emsbüren (Dld) kregen de deelnemers koffie met gebak. Hierna volgde een
rondleiding door het complex onder leiding van een gids.

Na de rondleiding  was er nog tijd om iets te drinken en vertrokken we per bus naar het Duitse
Lingen, alwaar een ieder een lunchpakketje ontving, met daarin 2 broodjes, een krentenbol,
pakje drinken en een stuk fruit.
Deze kon men aan de rand van het water nuttigen om vervolgens plaats te nemen op de
Santa Maria voor een boottocht over de rivier de Ems.

Er waren 2 reisgenoten (te weten Jessica Klein Nulent en Tijs Groot Wesseldijk) mee die dag
die op de boot de muziek middels 2 accordeons verzorgde met vooral meezing nummers. Na
een uurtje op cq in de boot te zijn verbleven meerden we weer aan in Lingen en gingen we
per bus naar King’s Wok in Beckum alwaar we van een chinees wok buffet konden genieten.
Om 21.00 uur eindigde de dag na aankomst bij de Jan Wissink-hal.

Mirko Egbers
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Een seizoen om te leren, genieten en strijden

Na een heerlijke zomer is op 15 september de najaarscompetitie begonnen voor ditmaal
niet als het tweede team, maar als het eerste team van L.T.T.C. De Toekomst.

Na een fantastisch debuut in de 3e divisie mochten Tom Bleumink, Frank Bruggeman en
Marten Adolfsen hun opwachting in de 2e divisie maken. Ze zouden de opengevallen plek van
het oude eerste team gaan overnemen. Voor hun een waanzinnige kans om een hoop erva-
ring op te gaan doen.

De poule bevat een aantal nieuwe teams voor hun (die ze eerder hebben zien spelen tegen
het oude eerste), maar ook een aantal bekende gezichten, zoals de mannen van De Veluwe
1. Maar laten we vooral het bekendste gezicht niet vergeten, Remi Beelen, die bij het team
van Westa 2 ingedeeld staat. (Wij hopen dat hij meespeelt tegen ons)

2e divisie Poule C:
Vriendenschaar 1 (Gouda)
VVV 1 (Leidschendam)
Wijzenbeekkled/Westa 2 (Wessem)
De Veluwe 1 (Apeldoorn)
De Toekomst 1 (Lochem)
Never Despair 1 ('s-Hertogenbosch)

Het zal een lastig seizoen gaan worden wat betreft punten, maar een seizoen waarin we veel
gaan leren en toch willen laten zien wat we waard zijn. Het wordt een seizoen waarvan wij
enorm gaan genieten. En bovendien zal het een seizoen worden waarin zal worden gestre-
den voor elk punt!

Alle support, van senioren tot jeugd, van gevorderde speler tot tafeltennisliefhebber, van
serieuze kijker tot biljartspeler en gezellige drinker, wij hopen dat jullie ons weer komen aan-
moedigen op de zaterdagavonden. Wij vonden dit vorig seizoen fantastisch en waarderen dit
enorm. Wij hopen dat het net zo als vorig seizoen gezellige, fanatieke en volle zaterdagavon-
den gaan worden. We kunnen alle extra beetjes gebruiken om punten te gaan pakken!

Inmiddels heeft het team al een aantal punten te pakken, te weten:
4 punten tegen De Veluwe 1 (op 13-09-2014)
3 punten tegen VVV 1 (op 20-09-2014)
4 punten tegen Vriendenschaar 1 (op 27-09-2014)
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Uitje van de club van 100

Op zaterdag 6 september vond het jaarlijkse uitje van de club van 100 plaats. Ondanks
alle inspanningen van met name Chris  Wenneker vielen op het laatste moment nog een

aantal deelnemers weg, waardoor we met een man of 25 vertrokken richting Arcen. Onder-
weg was er een koffie/gebak stop bij het Van der Valk Hotel nabij Cuijk. Aangekomen bij de
tuinen van Arcen kon iedereen van 10.30 t/m 13.15 uur genieten van de tuinen en natuur.

Bij de uitgang stond oud lid Marcel Snijder met zijn kinderen als verrassing met name Frans
en Totie Snijder op te wachten. Alhoewel de ontmoeting van korte duur was vond met name
Totie dit geweldig. Om 13:15 uur vertrok de bus om ons te brengen naar bierbrouwerij Hertog
Jan. Daar kregen we een rondleiding van een uur waarbij alle ins-en outs over het bereiden
van het bier en de brouwerij te horen kregen en konden we daana genieten in/op het terras
van het café tegenover de brouwerij.

Tegen 16.15 vertrokken we weer per bus naar Lochem, alwaar Poelier 't Vöske weer een
geweldige maaltijd in de vorm van een BBQ had klaar gezet.

Mirko Egbers
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Geen subisdie voor ledverlichting

Onze verenging had een aanvraag bij het Rabobank Coöperatiefonds ingediend oor het
project 'Met minder energie meer toekomst!' Nadat de aanvraag was goedgekeurd en

we op de site stonden (inclusief een you tube-filmpje met 'commentaar' van onze jeugdcoach
Erik Ernst) kon er tot 17 juli gestemd worden.
In totaal hebben 45 mensen gestemd op De Toekomst, maar bleek niet genoeg om in aan-
merking te komen voor een subsidie.
De eventuele subsidie (De Rabobank had in totaal 56.471,00 euro te vergeven)  zou ten
goede komen om eind dit jaar de energieverslindende TL-lampen te vervangen door
spiksplinternieuwe en uiterst zuinige LED-verlichting.

Camping tafeltennistoernooi

Ter afsluiting van het recreantentafeltennis seizoen organiseerde de reacreanten commis
sie op de laatste woensdagavond voor de zomerstop ( 16 juli jongstleden) een camping

tafeltennistoernooi.
Er stonden een 8-tal tafels buiten opgesteld en was er een kleine BBQ waar Chris Wenneker
een warm hapje klaar maakte voor de spelers die hier behoefte aan hadden. Hoewel er een
poule-indeling was gemaakt heeft toch niet iedereen alle partijen gespeeld en daardoor was
er ook geen uitslag bekend gemaakt. Dat gaf dan ook niks, aangezien gezelligheid en lekker
een avondje ontspannen buiten pingpongen het doel was van deze gezellige avond.

Mirko Egbers
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Verbouwing (1)

Na maandenlange voorbereiding door de commissie Accomodatie & Beheer (Bert Boers,
Jochem Veldmaat, Rob van der Zee,Raymond Boesveld, Marco Schepers en Nico Horst-

man) was het eind mei eindelijk zo ver en kon gestart worden met de renovatie van de Jan
Wissinkhal in het algemeen en het vervangen van de vloer in de Wil Vorenkampzaal in het
bijzonder.

De commissie kon dit niet alleen, vandaar dat hulp werd gevraagd van vrijwilligers. Er hadden
zich een 40 tal vrijwilligers opgegeven, maar niet elke vrijwilliger was niet in de gelegenheid
om 1 of meerdere dagen/ avonden mee te helpen en kwam het gros van het werk uit de
handen van (zonder namen te noemen) een kleine groep vrijwilligers.

Gelukkig kwam er ook hulp uit onverwachte hoek, namelijk van een aantal vrijwilligers die
geen lid waren van de vereniging, maar die de vereniging wel een warm hart toedraagt, cq de
vader bij het tafeltennis zit of de vriend/vriendin van een lid.

Eind mei was het zover er werd er gestart met het verwijderen van de bovenlaag van de vloer.
Aangezien de ondervloer (zoals verwacht, maar niet zoals gehoopt) ook niet meer bleek te
voldoen, werd deze dan ook verwijderd. Gelukkig kon dit worden gedaan door een aantal
vrijwilligers, zodat daarmee enigzins op kosten kon worden bespaard. Ook moesten de
toiletten en kleedkamers eraan geloven.
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Verbouwing (2)

 Het oude gedeelte van de hal zag er daarmee dan in korte tijd uit alsof er een bom was
ontploft.

Onder kundige leiding van Bert Boers (waar zou de vereniging zijn geweest zonder zijn
leiding) verliep de afbraak volgens planning en kon er langzamerhand weer begonnen worden
met de opbouw. Zo werden er een 4-tal hekken geplaatst, werden nieuwe toegangsdeuren
geplaatst en werd er een nieuwe ondervloer aangebracht en buiten werd er aan de rechter-
zijde van de hal een stenen vluchtpad gemaakt. De afgebikte muren in de heren en dames
douches waren inmiddels weer uitgevlakt, met daaronder niet meer zichtbaar de nieuwe
leidingen voor de douches.

Op zaterdag 21 Juni zijn ook de kleuren voor de wanden, deuren en kozijnen definitief bepaald
(na onder andere een aantal verenigingen die zijn bezocht door een aantal leden), wanden
heel lichtblauw, waarvan de  onderzijde op ca 80 cm hoogte in een donker blauwe kleur wordt
gebracht. Deuren lichtblauw identiek als de wanden met donkerblauwe kozijnen.

Midden juni was al gestart met in de grondverf zetten van de vele deuren en kozijnen en niet
te vergeten het raamkozijn van de kantine. Na het bepalen van de uiteindelijke kleuren werd
gestart met het aflakken van alle kozijnen, deuren en het sauzen van alle wanden.
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Verbouwing (3)

Door een spontane actie van 1 van onze leden (tevens fanatiek schilder) is voorgesteld dat zij
de kosten voor de materialen voor rekening neemt om de schroten wand boven het kantine-
raam van gipsplaten te voorzien. Als reactie daarop is in team 4 het idee ontstaan dat zij de
kosten voor een mogelijke beschildering / graffiti op zich neemt (Dit moet ten tijde van het
uitkomen van het clubblad nog gerealiseerd worden).
Ook zijn van de heren en dames kleed en doucheruimtes de wanden betegeld, leidingen voor
zover mogelijk weggewerkt of opnieuw aangelegd. Nieuw plafond is aangebracht en rekening
gehouden met nieuwe verlichting.

Op zaterdag 12 juli
was er een barbeque
voor de vrijwilligers
die zich tot dan toe
hadden ingezet. Deze
werd gesponsord
door Poelier 't Vöske
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In de weken na de bbq heeft het heren toilet een nieuw urinoir gekregen en vrijhangende wc
pot. En ook hier een nieuw plafond. Bedoeling is om ook de dames toiletruimte van nieuw
plafond en tegels te voorzien.
Voor 9 augustus moest al het het schilder en sauswerk in de hal klaar moeten zijn, de gehele
hal vrij gemaakt zijn van aanwezige spullen waarna het geheel een laatste grondige schoon-
maakbeurt heeft gekregen en werd de toplaag op de vloer aangebracht.

Alle eerder genoemde werkzaam heden waren op tijd klaar zodat GO-FISH de zaal in de
weken van 9 t/m 23 augustus konden gebruiken. De werkzaamheden kwamen in die periode
op een lager pitje te staan. Na die periode was er nog voldoende te doen en werd dan ook
gedaan door Bert en consorten. Op het moment van schrijven zijn de meeste werkaamheden
afgerond of in een afrondende fase.

Hulde aan Bert en “zijn” vrijwilligers.              Mirko Egbers

Verbouwing (4)
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Jeugd Trainingsgroepen en tijden

Het nieuwe seizoen is alweer begonnen er zijn een aantal belangrijke veranderingen te
melden. Als eerste hebben we een nieuwe trainer kunnen aantrekken in de persoon van

Johan Scholten. Johan is een zeer ervaren trainer uit Zwolle. Hij zal op maandag de A en B
groep gaan trainen.
Een andere wijziging is dat we de trainingsdagen hebben aangepast. Ipv woensdagmiddag
wordt er nu op maandagavond tot half acht getraind door de jeugd. Daarna wordt er competi-
tie gespeeld door de senioren dus is het wel zaak om de boel met z'n allen netjes achter te
laten!

Als laatste valt te melden dat we een nieuwe speelvloer hebben en dat de kleedkamers zijn
opgeknapt. Natuurlijk zijn we ontzettend blij met alle verbouwingen. Chapeau aan alle vrijwilli-
gers die hier veel vrije tijd in hebben gestoken!

Rest me nog jullie de nieuwe trainingstijden en -groepen te melden.

Groep A

Levi
Fabian
Pjotr
Bjarne
Siebe
Bernhard
Carl
Jeroen B
Sarah
Tessel
Romy
Tess
Toine (donderdag)

Groep B

Ellen
Jesse
Rico
Sander
Jeroen S
Olivier
Rogier
Anouk
Jonas
Emine
(Jolijn)
(Jessa)
Rutger

Groep C

Emine
Jolijn
Jessa
Rutger
Frank
Tom
Marten
Annemiek
Boris
Jolanda
Brenda

De trainingstijden zijn als volgt:

Maandag o.l.v. Johan Scholten/Kaj Munk
Groep A 16.30 tot 17.45 uur
Groep B 18.00 tot 19.30 uur

Dinsdag o.l.v. Erik
Groep C 18.00 tot 20.00 uur

Donderdag o.l.v. Erik, Jolanda en Nico
Groep A 16.30 -17.45 uur
Groep B 18.00 -19.30 uur
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Volgende maand verwacht...

n Eindstanden competitie najaarscompetitie 2014?

n Verslag van de Algemene  ledenvergadering?

n Verslag van het 30-jarig jubileum van de A.L.T.C.?

n Verslag van de Mexicaanse avond?

n Affiche nieuwjaarsreceptie

n Aankondiging Jan Ubelstoernooi?

n Verslag ALV Club van 100 (met workshop coctail  maken)?

n Verslag dag van het Talent?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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