LEX TILLEMANS BENOEMD TOT ERELID

Aan het eind van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 5 april 2017
richtte voorzitter Rinus van Lier het woord tot Lex met een samenvatting van
diens palmares, die teruggaat naar het begin van de jaren '70 van de vorige
eeuw. Lex meldde zich toen aan bij de voormalige vereniging TE '68 in
Rotterdam zuid, van welke vereniging Lex ook enige tijd penningmeester is
geweest.
Later stapte Lex over naar De Repelaer in Spijkenisse, waar hij vanaf begin jaren
'90 ook een aantal jaren het financieel beleid vorm gaf.
Hoewel hij de competitie in NTTB verband inmiddels heeft verlaten, hanteert Lex
nog steeds met vaardigheid het bat tijdens veteranentoernooien, interne
clubevenementen en als trainer van junioren. Hiertoe heeft Lex zijn 'papieren' als
jeugdtrainer behaald en is hij, met andere trainers, gedurende de 90-er jaren
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de junioren van De Repelaer, die tot
op landelijk niveau hun partijtje meespeelden. Jammer genoeg zijn die spelers
en speelsters doorgestroomd naar senioren of op andere wijze uitgestroomd en
moest in het begin van het nieuwe millennium de stekker uit de juniorengroep
worden gehaald.

Lex ontvangt de felicitatie met zijn benoeming tot erelid

Hierdoor kreeg Lex tijd en gelegenheid om enkele jaren later – toen de functie
van penningmeester weer vrij kwam – zijn oude metier weer op te vatten. Met
veel succes, want ieder jaar krijgt de vereniging van de kascontrolecommissie
een vlekkeloze aanbeveling tot decharge.
Toen zich begin 2011 een gelegenheid voordeed om weer met jeugd te starten,
was Lex degene die onmiddellijk bereid was om hieraan mee te werken.
Momenteel is er een groep van zo'n 15 junioren actief in de vereniging er wordt
er jaarlijks een leuke 'tafeltennisdag' georganiseerd met de Montessorischool en
onder meer deelgenomen aan de 'snuffellessen' die in samenwerking met de
gemeente Nissewaard worden aangeboden aan de bewoners om eens kennis te
maken met sportieve activiteiten.
Aan de andere zijde van het spectrum, bij de veteranen, is Lex ook actief als
aanvoerder van een groep 55+ leden, die op woensdagavond de sportieve en
sociale aspecten van dit leuke spel in evenwicht houden en op die manier een
hechte groep vormen.

… en daar horen natuurlijk bloemen , een kaart en een toepasselijke herinnering bij

Verder is Lex degene die verantwoordelijk is voor de 'inroostering' van de
zaaldiensten die onvermijdelijk bij het verenigingsleven horen.
Of dat allemaal nog niet genoeg is, is Lex ook betrokken bij de organisatie van
een aantal evenementen die door de vereniging worden georganiseerd, een
waarvan het jaarlijkse OTC veteranentoernooi is, waarvoor spelers uit heel het
land – en zelfs uit Belgie – komen om een sterk bezet toernooi te spelen.
Ook buiten de club vertegenwoordigt Lex – vaak samen met zijn maatje en
voorzitter Rinus – de vereniging zoals in het verleden op de doe-MEE dagen en
Sports on Sunday.
Meer dan genoeg aanleiding dus om deze duizendpoot de welverdiende titel van
erelid te verlenen. Natuurlijk ging dit gepaard met de nodige blijken van
waardering, onder meer een fraai horloge met inscriptie, en vanzelfsprekend
waren er ook de nodige fleurige en vloeibare blijken van waardering van zijn
clubgenoten en veteranengroep.

Ook namens ‘zijn’ veteranengroep bloemen en cadeau, aangeboden door Toos

Het horloge met de inscriptie ‘Erelid van TTV De Repelaer’

