NIEUWSBRIEF JANUARI 2017
Een korte nieuwsbrief om 2017 te starten, echter dat betekent niet dat we weinig
om handen hebben. Lees maar even mee:

OTC TOERNOOI WEER BIJNA VOLGEBOEKT
De deelnemerslijst van ons OTC toernooi op zondag 5 februari begint weer
lekker vol te lopen. Op dit moment hebben we al 41 (van maximaal 48)
deelnemers mogen noteren dus het belooft weer een druk en gezellig evenement
te worden. Een mooi stukje reclame voor onze club, onze sport en ook voor
Spijkenisse.

OPZETTEN EN OPRUIMEN VAN TAFELS
Naar aanleiding van enkele beschadigingen aan tafels nog even een herinnering
aan de werkwijze bij het het opzetten en opruimen van tafels.
De ‘groene’ tafels moeten altijd met twee personen worden uit- en opgeklapt
omdat anders het scharniermechaniek afbreekt wat tot ernstige schade kan
leiden.
De ‘blauwe’ tafels moeten altijd eerst worden uitgeklapt voordat ze van de wielen
worden gehaald. Bij het opruimen moeten deze tafels eerst op de wielen worden
gezet alvorens de tafelbladen op te klappen.
Helpt iedereen mee om onze ‘bedrijfsmiddelen’ intact te houden?

ACTIVITEITEN VOOR DE KOMENDE MAANDEN
Nu de voorjaarscompetitie is gestart, hebben we ook een beter beeld op de
mogelijkheid tot planning van andere verenigingsactiviteiten in de komende
maanden. Op de volgende pagina 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 binnenkort op het mededelingenbord komt te hangen.
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering: Uitnodiging volgt
We zijn al een eind onderweg met het samenstellen van de verslagen over 2016
en de begroting 2017 en verwachten binnenkort ook de kascontrole te kunnen
laten houden. Daarna zullen we zo snel mogelijk een datum voor de
jaarvergaderingplannen en de uitnodiging daarvoor aan alle leden te zenden.
Paasklaverjas- en sjoel-avond: Vrijdag 14 april 19:30 uur.
Met enige voortvarendheid hadden we eerder een andere datum hiervoor
gekozen maar nu blijkt dat op die datum nog wedstrijden van de
voorjaarscompetitie zijn gepland. Daarom hebben we dit evenement verplaatst
naar vrijdag 14 april. En ja, we weten dat dit Goede Vrijdag is en dat normaliter
veel mensen dan weg zijn voor een korte Paasvakantie. Echter, omdat een ruime
week later Koningsdag is en dan voor de scholen ook de ‘mei-vakantie’
aanbreekt, geloven we dat er dan meer mensen weg zullen zijn dus houden we
nu deze datum aan.
Clubkampioenschappen: Zaterdag 6 mei en Zaterdag 20 mei 10:00 uur.
Naar aanleiding van feedback en suggesties vorig jaar gaan we dit jaar de
clubkampioenschappen verdelen over twee zaterdagen. Op 6 mei zijn de
senioren/veteranen dubbels en junioren aan de beurt. Twee weken later gaan de
senioren/veteranen in hun poules en in een knock-out ronde strijden om de te
verdelen prijzen.
Kortom, we hebben weer een aantrekkelijk programma voor de komende paar
maanden. Hiernaast gaan we ook in samenwerking met de Gemeente
Nissewaard weer een paar ‘snuffel-lessen’ verzorgen waarbij mensen op een
drietal van onze speeltijden eens kennis kunnen maken met onze sport en onze
vereniging. Er zijn hiervoor al enkele aanmeldingen binnen en we hopen
daarmee natuurlijk ook nog wat aanwas te kunnen kweken.
Voor onze junioren houden we in de gaten of er in het voorjaar weer eens een
‘opstap-toernooi’ komt, zodat zij ook eens kennis kunnen maken met jonge
spelers en speelsters bij andere verenigingen.

