NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016
ACTIVITEITEN SEIZOEN 2016-2017
In onze bestuursvergadering van enkele weken geleden hebben we ons
gebogen over de activiteitenlijst die we voor dit seizoen in gedachten hebben en
wanneer we deze willen gaan organiseren. Hieronder volgt een overzicht:
Zwarte Pieten Handicaptoernooi
Na het prachtige najaarsweer van de afgelopen tijd lijkt het nog een heel eind
weg, maar toch schrijven we alweer eind oktober en voor je het weet staan de
feestdagen voor de deur, met uiteraard het Sinterklaasfeest als opmaat. Bij dat
traditionele feest hoort een dito toernooi dat als altijd wordt georganiseerd door
Jan de Koning en Bert Kriesz. Dit zal plaatsvinden op woensdag 30 november,
aanvang 19:45 uur. Het aanmeldingsformulier hangt op het mededelingenbord
in de kantine en wees er snel bij, want vol is vol en de ervaring heeft geleerd dat
dit erg snel is!
Kerstklaverjas- en sjoelavond
Een goede twee weken later staat het volgende evenement op de kalender, de
Kerst klaverjas- en sjoelavond. Om precies te zijn op vrijdag 16 december,
aanvang 19:30 uur. Ook hiervoor komt het aanmeldingsformulier binnenkort op
het mededelingenbord.
Zaalsluiting in verband met de Kerstvakantie
Dan gaan we er even uit voor de Kerstvakantie en onze zaal is dan gesloten van
en met 24 december tot en met 8 januari 2017. Vanaf maandag 9 januari zijn
we weer volledig in bedrijf.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op vrijdag 13 januari luiden we het nieuwe jaar in met de beste wensen onder
het genot van een drankje en een hapje in onze kantine.

5e OTC / De Repelaer veteranentoernooi
Op zondag 5 februari 2017 organiseren wij het eerste lustrum (jawel al weer
voor de vijfde keer!) OTC / De Repelaer toernooi. Dat we hiermee een leuk
evenement hebben blijkt al uit het feit dat de eerste aanmelding al binnen is en er
op andere toernooien al belangstelling is getoond om mee te komen doen.
Snert-toernooi
Het jaarlijkse Snert-toernooi zullen we uiteraard ook niet vergeten; alleen kunnen
we hier nog geen datum aan toekennen omdat we dat pas kunnen doen zodra
het programma voor de voorjaarscompetitie bekend is en we dit toernooi dan in
de competitievrije week kunnen houden. Dat zal waarschijnlijk dus ook ergens in
de tweede helft van februari gaan gebeuren.
Algemene Ledenvergadering
Teneinde iedereen verslag te kunnen doen van het reilen en zeilen van de
vereniging zal op een nog nader te bepalen datum in het eerste kwartaal de
jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden.
Paasklaverjas- en sjoelavond
Dan gaan we alweer in de richting van het Paasfeest en dat betekent de Paas
klaverjas- en sjoel avond op vrijdag 7 april 2017.
Clubkampioenschappen
En dan is het weer de beurt aan de clubkampioenschappen. Die zullen –
verspreid over twee zaterdagen – worden gehouden na de voorjaarscompetitie.
Dus zodra we meer zicht hebben op die planning en we ook geen andere drukke
weekends (Hemelvaart, Pinksteren) in de weg zitten, kunnen we dat ook op de
kalender zetten.
Uitgeraasd?
Eh …. Nee.
Wat we hierboven hebben genoemd zijn hoofdzakelijk de activiteiten waarbij de
leden van de club direct betrokken kunnen zijn. Maar er zijn ook nog wel een
handjevol andere zaken waar we mee te maken hebben. In het kort:
- Ook bij de afdelingsvergaderingen van de NTTB afdeling West (de
eerstkomende op 17 november a.s.) en andere bijeenkomsten van de
Bond zullen we acte de presence geven waar dat toepasselijk is.
- Voor een aantal groepen van de bovenbouw van de Montessorischool
zullen we weer eens een leuke tafeltennisochtend gaan houden. Wie weet
levert dat weer een paar nieuwe jeugdleden op.
- Ook van onze sponsor, restaurant Sense of China, hebben we een
verzoek gekregen om voor het personeel van dit bedrijf eens een
toernooitje te organiseren, bi wijze van team building voor die groep
mensen. Hoe we dat precies in het vat gaan gieten gaan we nog
uitwerken.

-

Samen met de gemeente Nissewaard gaan we in Februari 2017 weer
enkele ‘snuffellessen’ houden om inwoners van de gemeente kennis te
laten maken met onze activiteiten en die van andere verenigingen in de
gemeente.

En zo zullen er vast nog wel wat andere zaken zijn waarover we benaderd zullen
worden. Kortom, we hoeven als club en als bestuur ons niet te vervelen!

SCHOOLVAKANTIES
Vlak voor de herfstvakantie kregen we – met name van de ouders van onze
junioren – de vraag of er gedurende de schoolvakanties ook wordt gespeeld.
De enige schoolvakanties die we – verplicht – stil liggen zijn de Kerstvakantie en
de Zomervakantie. Alle andere vakanties zoals Herfst- en Meivakantie, wordt
gewoon doorgespeeld.

