NIEUWSBRIEF JANUARI 2016
EEN NIEUWE LENTE, EEN VERTROUWD GELUID
Het klinkt wat tegenstrijdig om in januari al gelijk met een zinsnede over de lente
in huis te vallen, maar we wagen het er toch maar op, bij volstrekte afwezigheid
van winter tot heden toe.
Het vertrouwde heeft vanzelfsprekend betrekking op de wijze waarop we 2015
hebben uit- en 2016 hebben ingeluid, respectievelijk met de als altijd gezellige
Kerstklaverjas- en sjoelavond die goed werd bezocht met 24 klaverjassers en 8
sjoelers. En de niet minder gezellige nieuwjaarsbijeenkomst waarin we met een
aantal van jullie geproost hebben op een gezond en sportief jaar.
Het vertrouwde geluid heeft betrekking op tafeltennisballetjes. En natuurlijk de
perikelen omtrent de invoering van de plastic balletjes. Net nadat we deze
nieuwe knikkers hadden uitgedeeld aan de competitiespelende teams kwam het
ons ter ore dat – als je een vereniging bent die altijd met oranje balletjes hebt
gespeeld – je dispensatie kunt aanvragen om ook in de voorjaarscompetitie nog
met oranje celluloid te blijven spelen. Simpelweg omdat oranje plastic ballen nog
niet leverbaar zijn
Dus: met gierende vingers over het toetsenbord een verzoek tot dispensatie
ingediend. En gekregen! Derhalve mogen wedstrijdteams hun thuiswedstrijden
deze competitie nog met oranje ballen blijven spelen. We blijven de
ontwikkelingen in de ballentent volgen.

BELANGRIJK VERZOEK AAN ONZE ZAALDIENSTEN
Het volledig en juist invullen van de kantineformulieren laat de afgelopen
maanden in sommige gevallen te wensen over. Dat is jammer want het geeft een
boel extra werk om dan de goede aansluiting met de voorraden en afdrachten op
te vinden. Dus daarom alleen het formulier dat je van Sjaak krijgt gebruiken en
aan het begin en eind van de avond de voorraden tellen en de afdracht goed
invullen. Diegene die verantwoordelijk is voor het doen van de zaaldienst is
aanspreekbaar voor de juiste invulling en afdracht! Helpt iedereen mee om de
administratie goed te houden?

AANPASSSINGEN WEBSITE
Je hebt het misschien al gezien, maar we hebben een aantal pagina’s op onze
website een beetje opgefrist en in lijn gebracht met onze ‘huisstijl’ (zie de kop
van deze nieuwsbrief). Kijk anders nog eens even rond op de site en natuurlijk
horen we graag jullie opinie en suggesties voor verdere verbeteringen.

BALLETJE OF SATEETJE MET BROOD? DAT KAN!
Voor de liefhebbers van een lekker balletje gehakt of een sateetje hebben we
goed nieuws: we hebben een aantal witte casinobammetjes in de diepvries
gestopt. Dus als je er een boterhammetje bij wilt, laat er dan een de laatste halve
minuut mee ontdooien in de magnetron en je kunt even soppen in de satésaus of
eten bij het gehaktballetje.

EN NU ER WEER HARD TEGENAAN!
Na alle festiviteiten werd het natuurlijk tijd om weer ruim aandacht te gaan geven
aan zaken aangaande de tafeltennissport. Er staan immers de nodige activiteiten
op het programma en die sommen we snel even op:
Voorjaarscompetitie
Als je deze nieuwsbrief leest is de voorjaarscompetitie al uit de startblokken en
zijn eerste wedstrijden al gespeeld. We wensen al onze spelers veel sportief
plezier bij alle partijen.
OTC / De Repelaer toernooi
Dit toernooi, dat zal worden verspeeld op zondag 7 februari, belooft weer een
leuk evenement te worden. Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven is
het toernooi op twee aanmeldingen na volgeboekt! En leden die niet meedoen
komen toch zeker wel even kijken naar hoe gezellig het is en wat dit betekent
voor de goede naam van de vereniging in den lande?
Snert-toernooi: vrijdag 26 februari 19:30 uur. Inschrijven maar!
Omdat we even op het definitieve competitieprogramma moesten wachten om te
kijken wanneer de competitievrije week is, konden we nog niet de definitieve
datum voor dit gezellige club evenement noemen. Dat kan dus nu wel: we doen
het jaarlijkse snert toernooi op vrijdag 26 februari. Vanaf 19:00 is de zaal open en
Trappen we het toernooi af met een Gluhweintje en in de loop van de avond een
kop dampende snert. En vanzelfsprekend hebben we ook weer een leuk loterijtje
met een aantal fraaie prijsjes er in. Als je mee wilt doen, schrijf je dan snel in via
het formulier op het mededelingenbord, want bij 25 deelnemers stopt de teller!

Paasklaverjas- en Sjoelavond verplaatst
We hadden dit evenement oorspronkelijk op vrijdag 18 maart gepland, maar
daarbij hebben we buiten de waard – of beter, buiten de competitieleider –
gerekend. Want op die dag zijn wedstrijden gepland. Dus hebben we deze avond
verzet naar woensdag 23 maart, aanvang 19:45 uur. Binnenkort komt het
aanmeldingsformulier hiervoor ook op het mededelingenbord en ook hiervoor
geldt: vol is vol! Hou dat dus even in de gaten!
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Achter de schermen zijn we als bestuur alweer in volle gang om alle gegevens
en verslagen voor de ALV bijeen te krijgen. En we vorderen met
zevenmijlslaarzen! De kascontrole is al geweest en we gaan in onze
bestuursvergadering van 10 februari aanstaande onder meer de definitieve
agenda en inhoud van de verslagen bepalen. Daarna bepalen we de datum en
krijgt iedereen de uitnodiging met de vergaderstukken via de mail toegezonden.
We willen – in verband met beschikbaarheid van enkele bestuursleden – deze
vergadering uiterlijk begin april houden.
Naast al dit geweld gaan we ook de eerste drie dinsdagavonden in februari, in
samenwerking met de gemeente Nissewaard, weer een drietal zogeheten
‘snuffellessen’ houden voor kinderen die eens met tafeltennis kennis willen
maken. Op dit moment hebben we hiervoor zeven aanmeldingen in huis en we
hopen natuurlijk hiermee wat meer jeugdleden te krijgen.

