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TAFELTENNISVERENIGING ODT
Tafeltennisvereniging ODT (Onder De Toren) is een moderne 
tafeltennisvereniging met een brede stabiele basis en een sterke, 
ambitieuze top. Wij hebben een mooie en ruime tafeltenniszaal en een 
prachtige kantine met prima zicht op alle tafeltennistafels in de zaal. ODT 
heeft zo’n 110 leden, waarvan ongeveer 25 jeugdleden.  
Tafeltennis is een binnensport voor jong en oud, te beoefenen op alle 
niveaus. Alle trainingen worden begeleid door gediplomeerde en ervaren 
trainers. Voor alle leden zijn er dus mogelijkheden om vrij te spelen of, 
onder begeleiding, te trainen.  
Er zijn voor alle leden mogelijkheden om mee te doen aan toernooien of 
competitie. Jeugdleden kunnen competitiewedstrijden spelen bij de 
Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Senioren kunnen competitie-
wedstrijden spelen bij de NTTB of bij de recreantenbond RRTC. 
Je kunt altijd vier keer gratis komen meespelen of -trainen. Daarna mag je 
beslissen om lid te worden en vragen we je het inschrijfformulier in te 
vullen. 

Hiernaast staan de speel- en trainingstijden vermeld. De beginnerstraining 
op woensdag is geschikt voor nieuwe, beginnende jeugdleden. Nieuwe 
senioren (18+) kunnen terecht op woensdag om 20.00 uur, op 
donderdagavond of, afhankelijk van je leeftijd, op woensdagmiddag of 
zaterdagochtend bij de 50+ groep. 

Enkele belangrijke gegevens van tafeltennisvereniging ODT: 

Accommodatie  Gymzaal Red Band Sportpark 
  Buijenstraat 14  
  4705 RD Roosendaal 
  Tel: 0165-397091 
 
Postadres  Frits Knobel (Secretaris) 
  Citroenberg 227 
  4707 DB  Roosendaal 
  Tel: 0165-553124 
  e-mail: secretaris@ttv-odt.nl 
 
Website  www.ttv-odt.nl 
E-mail  info@ttv-odt.nl 
 
Bank  NL72 INGB 0006890574   
KvK   20100907 

Dinsdag   Jeugdtraining 18:30 - 19:30u 
   Seniorentraining 19:30 - 20:30u 
   Vrij spelen (senioren) 20:30 - 23:00u 
Woensdag   50+ groep 13:00 - 16:00u 
   Beginnerstraining jeugd 18.00 - 19.00u  
   Jeugdtraining 19:00 - 20:00u 
   Senioren alle niveaus 20:00 - 21:30u 
Donderdag    Senioren recreanten  20:00 - 24:00u 
Zaterdag   50+ groep 09.00 - 12.00u 
Competitie   Jeugd op zaterdag 13:00 - 16:30u 
   Senioren op vrijdag 20:00 - 24:00u 
   Recreanten op donderdag 20:00 - 24:00u 
Contributie   Jeugdleden € 54,00 per half jaar 
     Senioren € 64,25 per half jaar 
   Recreanten € 64,25 per half jaar 
   50+  € 64,25 per half jaar  
Inschrijfgeld   € 7,50 eenmalig voor nieuwe leden 

 
Op het moment dat een lid gaat deelnemen aan de competitie wordt een 
competitietoeslag doorberekend.  
 
De contributie wordt per half jaar geïnd via automatische incasso. 
Als u geen prijs stelt op automatische incasso ontvangt u ieder half jaar 
een rekening. Hiervoor wordt € 1,50 per half jaar berekend. 
Beëindiging van een lidmaatschap kan plaatsvinden met ingang van  
1 januari of 1 juli. Dit moet minimaal één maand voor deze datum per  
e-mail of brief bij de secretaris kenbaar worden gemaakt. 
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