NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017
OTC TOERNOOI WAS WEER LEUK!
Het eerste lustrum van het OTC / De Repelaer toernooi heeft inmiddels
plaatsgevonden en was wederom een leuk evenement. Dat ons toernooi – met
de gebruikelijke kom snert en hartig broodje – kennelijk letterlijk ‘in de smaak’
valt bleek wel uit het feit dat de lijst aanmeldingen snel vol liep en we zelfs even
met een ‘wachtlijst’ moesten werken. Uiteindelijk hoefde niemand te worden
teleurgesteld en konden we er een sportieve en gezellige dag van maken. Voor
een verder verslag zie onze website:
http://www.ttvderepelaer.nl/OTC%2005-02-2017.pdf
Ook de lokale pers heeft hier enige aandacht aan gegeven. Het weekblad Groot
Nissewaard besteedde er een kolom op hun sportpagina aan, een kopie daarvan
hangt op het mededelingenbord in de kantine.

‘SNUFFEL’ LESSEN I.S.M. GEMEENTE NISSEWAARD
Ook dit jaar hebben de eerste weken van februari in het teken gestaan van de
‘snuffel’ lessen welke de door de gemeente Nissewaard in samenwerking met
aanbieders worden georganiseerd. Doel is om inwoners in beweging te krijgen
en kennis te laten maken met activiteiten op het gebied van sport, cultuur, milieu,
etc. Net als vorige jaren doen wij ook weer mee met aanbod van tafeltennis voor
junioren, senioren en veteranen. Bij de junioren kregen we een aantal
aanmeldingen binnen die de afgelopen weken met enthousiasme hebben
meegedaan met onze jeugdtrainingen, We hopen dat dit ook zal leiden tot wat
aanwas bij onze jeugd. Zie ook de Facebook pagina van de gemeente:
https://www.facebook.com/actiefinnissewaard/photos/pcb.1252072721508268/12
52071901508350/?type=3&theater

ACTIVITEITEN VOOR DE KOMENDE MAANDEN
Voor de komende maanden hebben we zoals gebruikelijk nog een aantal
activiteiten op het programma staan. Hieronder geven we even een overzicht van
wat we zoal op de planning hebben:

SNERT TOERNOOI: VRIJDAG 3 MAART, 19:00 UUR
We luiden (hopelijk) het winterseizoen uit met het jaarlijks Snert-toernooi. We
starten de avond met een heerlijk glaasje Glühwein om op te warmen. Na een
eerste ronde wordt het tijd voor een kop hete snert (uiteraard met bijlage) om
energie te geven voor de volgende ronde. Ook deze maal hebben we weer een
tombola met een aantal leuke prijsjes. Ook als je niet meedoet met het toernooi
ben je natuurlijk van harte welkom maar laat dat dan wel even weten via het
aanmeldingsformulier dat op het mededelingenbord hangt.

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING:
WOENSDAG 5 APRIL, 20:00 UUR
Alle jaarverslagen zijn gereed en de kascontrole is gepland, daarom kunnen we
nu reeds de datum van de jaarvergadering aan iedereen doorgeven. De
uitnodiging met alle bijlagen kun je binnenkort in je mail verwachten.

PAASKLAVERJAS EN SJOEL AVOND:
VRIJDAG 14 APRIL, 19:30 UUR
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld is het dit voorjaar een beetje lastiger
dan anders om te plannen omdat er vrij veel lange weekends, vakanties en
andere speciale dagen kort na elkaar gebeuren, maar we hebben toch voor deze
datum moeten kiezen. Het aanmeldingsformulier komt binnenkort op het
mededelingenbord in de kantine.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN: LET OP GEWIJZIGDE
DATA !!
We kondigden in de vorige nieuwsbrief aan dat we mikten op de zaterdagen 6 en
20 mei. Tikkeltje te enthousiast want we vonden dat er op zaterdagochtend al
activiteiten in de zaal zijn. Dus we moesten even langs ‘af’ en hebben nu de
volgende data gereserveerd en geboekt:
- Zaterdag 6 mei 13:00 – 16:00 uur: Juniorenkampioenschappen
- Zondag 7 mei
10:00 – 17:00 uur: Dubbels Senioren en Veteranen
- Zondag 21 mei 10:00 – 17:00 uur: Enkels Senioren en Veteranen

AED (HERHALINGS)TRAININGEN: BEGIN MEI
Joop Gunneweg is in samenwerking met de gemeente en AED Solutions alweer
druk doende om de jaarlijkse AED/Reanimatietrainingen te plannen. Deze zullen
zoals gebruikelijk plaatsvinden in twee groepen: een op de woensdagmiddag en
een op de woensdagavond. Er wordt gemikt op woensdag 3 mei, dus houders
van certificaten die aan de trainingen mee willen doen, kunnen deze datum
alvast reserveren (onder voorbehoud). Zodra de definitieve datum bekend is,
zullen we dat met betrokkenen verder afspreken.
Indien er leden zijn die ook belangstelling hebben om deze belangrijke en
mogelijk levensreddende handelingen te leren toepassen, neem dan even
contact op met Joop

OPBERGEN NETPOSTCOMBINATIES
Omdat veel van de hoesjes waarin onze netcombinaties werden opgeborgen,
stuk zijn, hebben we deze vervangen door dozen van PVC, die prima in de
vakken in de materiaalkast passen. We zullen nu opnieuw alle netcombinaties en
dozen nummeren en we rekenen er op dat dit nieuwe ‘opbergsysteem’ zal
bijdragen tot zorgvuldiger opbergen en minder schade aan de netcombinaties.

TENSLOTTE
We hadden laatst een vergadering, maar helaas zijn de notulen hiervan
zoekgeraakt. Gelukkig zijn de beelden hiervan bewaard gebleven en die willen
we, in het kader van openbaarheid van bestuur, graag met jullie delen…….

