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In memoriam
Ad van der Maat (19-04-1932 / 01-09-2020)
Het droevige nieuws dat erelid Ad van der Maat op
dinsdag 01-09-2020 is overleden heeft ons onlangs bereikt en daarmee is een boegbeeld van
onze club wegevallen. Ad en ook zijn vorig jaar overleden echtgenote Sophia zijn zeer
bekende gezichten in het verenigingsleven van T.T.V. Irene geweest. Wij, (oud)leden
waarderen de inzet, die Ad van der Maat gedurende vele jaren heeft getoond en hij is
daarmee medeverantwoordelijk voor waar Irene nu toe is uitgegroeid. Actief in allerlei
functies in een periode die ongeveer 2/3 van het bestaan van de vereniging omvat, is de
reden dat hij tot het selecte rijtje van ereleden is benoemd.
Volgens betrouwbare bronnen is Ad van der Maat rond 1955 begonnen met tafeltennis
spelen in clubverband. Echter pas nadat deze vereniging is samengegaan met T.T.V. Irene
duikt de naam van Ad op in onze ledenadministratie en daarin staat vermeld dat hij per 0106-1962 lid geworden van en dat is gebleven tot aan zijn overlijden op 01-09-2020.
Ad van der Maat is zijn gehele leven sterk geweest in cijfers en getallen. Op de
boekhoudafdeling van zijn werk kwam deze kwaliteit prima tot zijn recht. Maar ook bij
tafeltennisvereniging Irene waar Ad vele jaren actief is geweest, was dat bijna altijd
organisatorisch en/of bestuurlijk in functie waarbij het goed en nauwkeurig rekenen van
groot belang was. In de jaren 60 en 70 was Ad te vinden in de wedstrijdleiding van elke groot
toernooi waar Irene bij betrokken was, waaronder de overbekende schooltoernooien en
diverse Tilburgse kampioenschappen tot en met de Brabantse Kampioenschappen. De
verantwoordelijkheid voor de accurate verwerking van alle uitslagen kon je gerust aan hem
overlaten en deelnemersaantallen van 100, 200, 300 of meer, was daarbij geen enkel
probleem.
Vanaf de jaren 90 tot ongeveer 5 jaar geleden is Ad vooral bestuurlijk actief geweest, waarbij
hij voor de meeste leden als penningmeester van de vereniging bekend stond. Ook hierin is
de correcte verwerking van allerlei declaraties, het betalen van de facturen van onze
leveranciers en dit alles verwerken in een financieel jaarverslag, een functie waarbij zijn
nauwkeurigheid en gevoel voor cijfers prima werd uitgevoerd. De laatste jaren van zijn
penningmeesterschap ontving hij bij het laatste onderdeel wat hulp van zijn zoon Rudy. Feit
is dat gedurende zijn penningmeesterschap de financiën altijd prima in orde waren en de
kascommissie bij de jaarlijkse controle weinig tot geen opmerkingen wist aan te voeren.
Het stoppen bij T.T.V. Irene viel hem zwaar, maar zijn gezondheid maakte het steeds
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moeilijker om voor vergaderingen naar de zaal te komen en de toenemende zorg voor zijn
echtgenote Sophie maakte het ook steeds lastiger om voldoende tijd aan de club te
spenderen. Het stoppen als penningmeester betekende echter niet dat Ad daarmee
helemaal uit het zicht was verdwenen. De feestcommissie, die belast was met de organisatie
van het 75-jarig jubileum, heeft veelvuldig gebruik gemaakt zijn parate kennis en persoonlijk
archief. Hierdoor konden allerlei feiten uit recent en ver verleden worden gepresenteerd en
vele oud leden na jaren worden opgespoord, zodat zij tijdens het oud leden toernooi op 1811-2018 aanwezig konden zijn. We zijn blij dat Ad en Sophia dit evenement nog mee konden
maken en vele aanwezigen waren blij met hen een praatje te kunnen maken.
We zullen om bovenstaande redenen Ad van der Maat altijd blijven herinneren en zijn hem
erg dankbaar voor wat hij voor onze club heeft gedaan.
Leden, oud-leden en bestuur van T.T.V. Irene

Datum ALV 2020
Zoals iedereen weet is de jaarlijkse ALV uitgesteld in verband met het coronavirus. Inmiddels
hebben we een nieuwe datum gekozen, namelijk donderdag 29 oktober om 20u. Tijdens
deze ALV komen weer belangrijke zaken naar voren over onze club, zoals de gesprekken
tussen de gemeente over onze hal. Verder treden Gijs van Mil en Rudi Hendriks af als
bestuursleden, Gijs heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en Rudi stelt zich wel
herkiesbaar. Inmiddels heeft 1 persoon zich aangemeld om Rudi op te volgen als
penningmeester. Andere tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV
aanmelden bij het bestuur.
Let op tijdens deze avond is er geen mogelijkheid om te trainen!

Corona protocol tijdens de competitieavonden
Hieronder is het corona protocol te vinden voor TTV Irene zoals dit is opgesteld in september
2020 door het bestuur. Hierbij zijn de adviezen vanuit de NTTB in acht genomen.
Algemene uitgangspunten
Tafeltennisvereniging Irene volgt voor zover van toepassing de algemene richtlijnen en
adviezen van de nationale overheid, het RIVM, het NOC-NSF, de NTTB, de TTL en de
gemeente Tilburg betreffende sportzalen, kantines en het sporten.
Het bestuur gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers bij het voldoen
aan gestelde richtlijnen, hygiënemaatregelen en het deelnemen aan de corona-registratie en
weg te blijven bij klachten of tijdens een quarantaine periode en te vertrekken bij grote
drukte.
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Aantal aanwezigen
Welkom tijdens onze reguliere openingstijden zijn: onze leden, vrijwilligers en huurders, mits
men zich houdt aan de hierboven genoemde uitgangspunten. Verder zullen onze zakelijke
relaties (leveranciers en monteurs) kort aanwezig kunnen zijn en incidenteel (in principe
enkel op uitnodiging) andere personen voor bijvoorbeeld een overleg/vergadering met het
bestuur.
Tafeltennisvereniging Irene streeft naar 33 (zitplaatsen horeca) / 50 (totaal aantal bezoekers)
personen als maximum. Bij het bereiken van dit aantal graag besluiten om zelf te vertrekken
anders volgt sluiting van de gehele hal door onze kantine medewerkers.
Tijdens de diverse tafeltenniscompetities is het ook toegestaan voor onze tegenstanders
(sporters van een andere vereniging) onze zaal te betreden.
Hiervoor gelden onderstaande criteria:
Competitie

Totaal aantal teams

Max. pers. per team

Totaal aanwezig

(Irene + Gasten)
NTTB Senioren

14

3

42 personen

NTTB Jeugd

8

4 volwassenen +
jeugd

32 volwassenen + jeugd

TTL Senioren

8

4

32 personen

Tafeltennisvereniging Irene heeft besloten het advies van de afdeling Zuid-West te volgen
om tijdens de wedstrijden niet van speelhelft te wisselen.
Overige maatregelen
Sportruimte: Volg aangegeven looproutes en houd 1,5 meter afstand. Gebruik aanwezige
middelen zelf voor desinfectie tafels e.d.. Gebruik eigen handdoek bij zweet en niet de tafel.
Kantine en horecaruimte in de zaal: Maximaal 33 zitplaatsen beschikbaar. Volg instructies op
in kantine (2 personen tegelijk bestellen). Tussen stoelen niet gaan staan en stoelen niet
verplaatsten.
Kleedruimten en douches: Maximaal betreden door 6 personen. Omkleden en douchen bij
voorkeur thuis. Geen bezittingen in kleedkamers achterlaten.
Corona registratie
Leden en vaste huurders: Registratie via maandelijkse presentie lijsten i.v.m. met mogelijk
bron- en contactonderzoek GGD. Volledige naam op lijst van het dagdeel met juiste activiteit
invullen met telkens kruisje of aanvangstijd in kolom met correcte datum.
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Gasten tijdens competitie: Registratie via corona teamformulier i.v.m. met mogelijk bron- en
contactonderzoek GGD. Verenigingsnaam en teamnummer met naam, telefoon / email van
de teamleden met begeleiders.
Corona gegevens zijn enkel bestemd voor hierboven genoemd doel en worden gedurende een
periode van 2 weken bewaard en daarna vernietigd.

Corona protocol van andere verenigingen
Tijdens de competitie spelen onze clubleden natuurlijk ook bij andere verenigingen. Het
advies hiervoor is om het coronaprotocol van de desbetreffende vereniging te raadplegen
alvorens u met uw teamgenoten vertrekt naar de vereniging.

Terrein achter Irene
Zoals jullie inmiddels al bemerkt zullen hebben, is het terrein aan de linkerkant en
achterzijde geschikt gemaakt om als busremise te dienen. De nieuwe eigenaar heeft ook een
notaris ingeschakeld om via een aanvulling in de koopovereenkomst onze erfdienstbaarheid
van overpad en riool formeel vast te leggen. De hiervoor geformuleerde passage ligt samen
met het jaarverslag ter inzage achter de bar in de kantine. Tijdens de A.L.V. kan deze dan
worden aangenomen. Dit betekent dat het omliggende terrein eigendom is van onze buren,
maar betreden mag worden door onze leveranciers, in verband met de bevoorrading van de
horeca en het B.A.T. ten behoeve van het legen van de afvalcontainers. Tevens is het terrein
ook een vluchtweg bij een noodsituatie, die tijdens een dergelijk voorval door de
nooddeuren naast de kantine kan worden bereikt.
Stadsbussen vertrekken en arriveren dagelijks (ook in de weekenden) van ’s ochtends vroeg
tot ongeveer 03:00 uur ’s nachts en maken daarbij gebruik van de ingang pal naast onze hal.
Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren met passerende bussen en leden/bezoekers
van TTV Irene en omdat het terrein eigendom is van de buren geldt: het betreden van de
terrein van de buren voor te roken of buiten een drankje te nemen is daarom niet meer
toegestaan! Het is van belang dat wij ons hieraan houden, zodat er geen gevaarlijke situaties
ontstaan en zo voorkomen dat via klachten van buschauffeurs problemen ontstaan met onze
nieuwe buren. Rokers kunnen dus de buitenruimte aan de voorzijde bij de entree gebruiken,
zoals in het verleden ooit is bepaald.
HET BESTUUR VAN T.T.V. IRENE
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