NIEUWSBRIEF MAART 2016
TERUGBLIK JAARLIJKSE LEDENVERGADERING
Wij doen als bestuur en medewerkers veel moeite om onze vereniging een goed
draaiende en gezellige club te laten zijn. Wij doen ook ons best om jaarlijks
daarover een degelijk verslag te doen. Naast het overzicht van de gedane
activiteiten kan iedereen gedetailleerd zien of we netjes met jullie contributie zijn
omgesprongen. Ook wordt gekeken of er zaken zijn die nog beter kunnen en of
we nog verdere leuke kunnen ontwikkelen. Dat doen we in de vorm van de
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Als dan vanuit de op 16 maart aanwezige leden wordt opgemerkt dat de opkomst
bij deze bijeenkomst wel dramatisch laag is, dan geeft dat wel te denken over de
belangstelling – laat staan waardering – of beter: het gebrek daaraan - die er
onder de leden bestaat voor de vele uren die wij besteden aan het wel, en soms
ook het wee, van onze club.
Wij weten dat jaarvergaderingen bij de meeste verenigingen niet de best
bezochte evenementen zijn, en dat geldt zelfs voor onze eigen afdeling van de
NTTB, maar is het nu echt zo hinderlijk om een keer per jaar eens even te
komen luisteren en meedenken over het reilen en zeilen van onze vereniging?
Wij denken van niet. Gelukkig was er vanuit de aanwezigen luid en verstaanbare
bijval voor ons werk; dat stellen we reuze op prijs! Voor wie er niet was: we
rekenen de volgende keer op je!

PAASKLAVERJAS- EN SJOEL AVOND
Meer belangstelling was er een week later voor de traditionele klaverjas- en
sjoelavond voor Pasen. Met 6 tafels voor de kaarters en twee bakken voor de
schijvenschuivers (leuke taaloefening voor de Oosterburen…) hebben we er
weer een leuke avond van gemaakt. Lex had wederom een aantal leuke prijsjes
georganiseerd en – als altijd – ging niemand met lege handen naar huis. We
hopen dat iedereen ook weer een leuke avond heeft gehad en natuurlijk fijne
Paasdagen. Als alleen nu de lente nog eens lekker wil doorbreken….

BELANGRIJK: ZAALTIJDEN
Volgens ons contract met de gemeente is onze zaal op maandag, dinsdag en
vrijdagavond gehuurd tot 23:00 uur, en in principe behoort de zaal dan
opgeruimd te worden.
Natuurlijk gebeurt het dat een competitiewedstrijd iets uitloopt omdat de laatste
partijen moeten worden uitgespeeld, en daarover zal ook in het algemeen niet
moeilijk worden gedaan.
Maar we moeten natuurlijk geen aanleiding tot klachten geven. Kortgeleden werd
er nog tot na middernacht doorgespeeld en dat kan natuurlijk niet! Bedenk dat
iedere voorbijganger kan zien dat er nog activiteit aan de gang is en ook de
mensen van accommodatiebeheer van de gemeente doen regelmatig hun ronde
langs de gebouwen. Dus: Om 23:00 uur de zaal leeg, tenzij er nog een wedstrijd
moet worden uitgespeeld.
Hetzelfde verhaal geldt voor de kantine. Natuurlijk is het wel gezellig om op de
vrijdagavond nog even een gezellige ‘zesde game’ te hebben, zeker omdat de
volgende dag niet hoeft te worden gewerkt, maar ook dan moeten we bedenken
dat we midden in een woonwijk zitten en we liever geen oorzaak van klachten
willen zijn. Dus hou ook hier even de tijd in de gaten en ook bij het vertrek uit de
zaal dat we ons als goede buren gedragen. Helpt iedereen mee?

OPEN ZHE KAMPIOENSCHAPPEN
HELLEVOETSLUIS – 16 APRIL 2016
Nog even ter herinnering: op zaterdag 16 april organiseert Hellevoet’s Effect
wederom en Open Zuid Hollandse Eilanden Kampioenschappen in sporthal De
Eendraght te Hellevoetsluis.
Informatie en aanmeldingsformulier voor dit leuke toernooi kun je vinden op het
mededelingenbord in de kantine. Een aanrader om aan mee te doen!

AED / REANIMATIE TRAINING
RESERVEREN DATUM 11 MEI 2016
Voor alle leden die in aanmerking komen voor de AED / Reanimatie (herhalings)
Training: zet alvast de datum 11 mei in je agenda want dan zullen deze
trainingen worden gehouden. Er zijn twee sessies: ’s middags van 13:00 tot
14:30 uur en een ’s avonds van 20:30 tot 22:00 uur. Nader bericht krijg je
binnenkort van Joop Gunneweg, die deze trainingen al jaren samen met AED
Solutions organiseert.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De zaal is gereserveerd: in het weekend van 28 en 29 mei spelen we de
clubkampioenschappen en wel als volgt:
Zaterdag 28 mei: Junioren enkel en Senioren dubbel
Zondag 29 mei:
Senioren enkel poules en algemeen
Vanaf 29 maart hangen de inschrijflijsten op het prikbord in de kantine.
En: we zeggen het nog maar eens een keer: het zou leuk zijn om er ook echt een
‘club’ kampioenschapweekend van te maken, dus zijn ook onze recreanten en
veteranen met nadruk uitgenodigd om deel te nemen, zodat we er een goed
bezet weekend van kunnen maken.

MATERIAAL NODIG?
BESTEL HET VIA DE CLUB EN PROFITEER VAN
10 PROCENT KORTING
Heb je een nieuw bat, frame of rubbers nodig? Laat het weten aan Lex en dan
kunnen we het via de club bij Posno Sport bestellen. Wij bestellen onze
materialen daar ook en correcte en snelle levering is gegarandeerd! Bovendien
profiteer je dan van 10% korting (op niet afgeprijsde artikelen) die je door middel
van je aanschaf via de vereniging krijgt. Mooi meegenomen!

