NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
LEUK STUKJE OVER JEUGD IN COMPETITIE
Voor wie het nog niet heeft gezien: er is een leuk stukje over de junioren
verschenen op de website van het weekblad Groot Nissewaard:
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/sport/87128/tafeltennisjunioren-de-sprinten-de-repelaer-bundelen-krachten-in-competitie
Weten jullie trouwens ook al dat er een leuke website en Facebook pagina
bestaat onder de naam Sport op Voorne Putten waar iedere vereniging een
bijdrage voor kan leveren? Misschien leuk als onze teams ook eens een
verslagje van hun wedstrijden maken zodat we daar ook aan kunnen bijdragen.
Het verslagje dat ik hierboven noemde is ook op die site te vinden.

SEIZOENSPLANNING
De agenda’s kunnen weer worden getrokken want we hebben weer een aantal
data geprikt voor onze evenementenkalender. Hier komen ze:
Zwarte Pieten handicaptoernooi senioren: vrijdag 30 november 19:30 uur
Zoals al in een aparte mail aangekondigd, gaan Jan en Bert dit gezellige toernooi
voor ons verzorgen.
Roetveegpieten toernooi junioren: dinsdag 3 december 18:30 uur
Voor onze jeugd doen we natuurlijk ook iets in het kader van Sint Nicolaas. In
plaats van de gewone training maken we er ook een leuk toernooitje van.
Kerstklaverjas- en sjoelavond: woensdag 19 december 19:45 uur
Ter inleiding van de Feestdagen wordt er weer aangenomen, gepast, gesopt en
geschoven dat het een lieve lust is, met als altijd een leuk prijsje voor iedereen.
Nieuwjaarsbijeenkomst: vrijdag 11 januari 19:30 uur
En dan is het alweer 2019, het jaar waarin onze club het 60-jarig jubileum gaat
vieren. En dat trappen we af met een drankje en een hapje op onze
nieuwjaarsbijeenkomst.

OTC toernooi: zondag 17 februari 10:00 uur
Voor de zevende maal verlenen wij gastvrijheid aan dit veteranentoernooi en we
hopen ook deze maal weer een volle bak te trekken met deelnemers uit het hele
land en uit België hebben we al twee aanmeldingen ontvangen!
Snert toernooi: vrijdag 1 maart 19:30 uur
We hopen de winter 2018/2019 uit te luiden met dit gezellige clubtoernooi,
uiteraard onder het genot van een Gluhweintje en een kom hete snert.
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, datum nog te bepalen
Teneinde verslag te doen over het reilen en zeilen van de vereniging en met de
leden vooruit te kijken naar de komende periode, houden we onze
jaarvergadering; echter een datum kunnen we nog niet noemen.
Paasklaverjas- en Sjoelavond: woensdag 17 april 19:45 uur
Geen paasweekend zonder dat we eerst deze traditionele activiteit hebben
afgewerkt, dus op de woensdag voor Pasen staat dit weer op de kalender.
Herhalingstrainingen Reanimatie en gebruik AED: datum nog te bepalen
Voor deze twee trainingssessies is nog geen datum te noemen, dat is afhankelijk
van het einde van de voorjaarscompetitie en (uiteraard) de beschikbaarheid van
de trainer.
Clubkampioenschappen:
Zaterdag 18 mei 13:00 uur:
Junioren
Zondag 19 mei 10:00 uur:
Senioren dubbelspelen
Zondag 26 mei 10:00 uur:
Senioren enkelspelen
Oplettende lezers (en dat zijn jullie natuurlijk allemaal) zullen nu opmerken dat er
maar een week zit tussen de senioren enkel- en dubbelspelen. Dat klopt ook
want we zaten daar een beetje klem tussen allerlei andere feest- en
gedenkdagen. Immers, eind april zitten we met Pasen en het begin van de
meivakantie, 12 mei 1s Moederdag, eind mei het Hemelvaartsweekend, tweede
zondag in juni is Pinksteren en derde zondag in juni vaderdag. Dus je ziet wel dat
de opties nogal beperkt waren.
En dan zijn we al beland bij de zomerperiode 2019. Daarna staat als een van de
eerste activiteiten natuurlijk ons:

JUBILEUM
Op onze oproep om suggesties voor de viering van ons 60 jarig jubileum is tot nu
toe het verbluffende aantal van een (1) reactie gekomen. Daar wordt dus nu mee
gewerkt. Wat betreft een datum voor de bijbehorende festiviteit kunnen alvast
(met potlood!) de data van 21 en 28 september als opties worden aangestreept.

WOK AVOND
Op onze suggestie om eens met aan aantal leden van de vereniging te gaan
eten bij onze sponsor Sense of China zijn nog niet echt veel aanmeldingen in de
mail gekomen, dus gaan we dat nu anders doen.
Op het mededelingenbord in de kantine hangt een aanmeldingsformulier waarop
je kunt intekenen dat je interesse hebt om aan zo’n uitje mee te doen, al dan niet
met partner. Aan de hand van het aantal aanmeldingen kunnen we dit dan verder
uitwerken.

WIE KAN ER GOED TYPEN EN OVERWEG MET WORD?
Het document met onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement is nog
gemaakt in de periode dat elektronisch vervaardigen en opslaan nog niet
ingeburgerd waren. Dus hebben we eigenlijk alleen maar een papieren versie,
die we via PDF hebben opgeslagen. Het zou fijn zijn als we een echt document
in de moderne ‘huisstijl’ van de vereniging zouden hebben. Daarom zoeken we
iemand di in staat en bereid is om dit verhaal uit te typen in de vorm van een
Word document. We horen graag van je. En er staat natuurlijk wel iets tegenover.

EN NOG MEER VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Een van ons zat kortgeleden in een periode van spanning met betrekking tot zijn
gezondheid. Gelukkig dat dat niet nodig bleek te zijn. Maar het drukte ons wel
weer even met de neus op de feiten: we hebben niet het eeuwige leven en er
wordt vrij veel werk voor de club door slechts een handjevol mensen gedaan.
Vandaar dat we tot een iets meer evenwichtige taakverdeling willen komen.
Daarom willen we jullie vragen of er onder jullie leden zijn die ons willen helpen
bij de volgende activiteiten:
Jeugdcommissie
Hierover is al een bericht onderweg naar de ouders van onze junioren maar het
is natuurlijk leuk als we ook enthousiaste leden hierbij kunnen betrekken.
Zaaldienst coördinator
De zaaldienst coördinator zorgt ervoor dat iedereen op tijd volgens rooster aan
de beurt komt voor het lopen van zaaldienst, rekening houdend met al bestaande
wensen en afspraken en de competitieprogramma’s. De zaaldienst coördinator
wordt uiteraard terdege ingewerkt door Lex en kan ook een beroep op hem doen.
Barbeheerder
De barbeheerder draagt zorg voor de kantine en tijdige bevoorrading van het
assortiment dat we voeren. Voor speciale evenementen, zoals de kaartavonden
en toernooien, zorgt de barbeheerder voor aanvullende inkopen van snacks etc.
Hij/zij is ook aanwezig gedurende die evenementen en draagt – in samenwerking

met anderen – zorg voor de bemensing van de bar. De barbeheerder kan
rekenen op inwerken en steun van Rinus.
Evenementen/Toernooicommissie
Hier denken we aan een kleine commissie van twee of drie leden die zich bezig
houden met de uitwerking en organisatie van verenigingsactiviteiten zoals de
diverse interne toernooien, kaart/sjoelavonden en andere evenementen die zich
kunnen voordoen. De commissie werkt samen met bestuur en anderen voor de
invulling van zaken.
Materiaalcommissie
De materiaalcommissie draagt zorg voor de beschikbaarheid en onderhoud van
ons speelmateriaal (tafels, netcombinaties, telborden, teltafels, balletjes, etc.) en
adviseert het bestuur omtrent staat van onderhoud en eventuele vervanging van
materiaal.
PR/Media functionaris
Dit is de spin in het web van de communicatie tussen vereniging en onze
omgeving. Hij/zij onderhoudt contacten met en bijdragen aan o.m. lokale en
regionale media alsmede gemeentelijke instanties.
Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan een grote
modernisering van onze website. Hiernaast wordt ook overwogen om (meer)
gebruik te gaan maken van media als Facebook. Ook hier speelt deze
functionaris een belangrijke rol in de verdeling tussen het gebruik van de
verschillende media en doet dat in samenwerking met de beheerders van de
diverse media.
Als je interesse hebt om je club te steunen met een van deze activiteiten, of je
wilt meer informatie hierover, neem dan graag even contact op met een van de
bestuursleden!

NIEUWE VERENIGINGSSHIRTS
We moesten een tijdje geleden een nieuwe bestelling van onze verenigingsshirts
gaan maken en liepen prompt tegen twee problemen aan: de leverancier was
failliet en het model shirt wordt door Hummel niet meer gemaakt. Dus zijn we op
zoek gegaan naar een waardige – maar ook betaalbare – vervanger en kwamen
uit bij een Joola shirt via onze ‘huisleverancier’ Posno Tafeltennis.
Het shirt is van een uitstekende kwaliteit en ademt ook net zo goed als de shirts
die we al hadden, Wat het shirt in het bijzonder fraai maakt zijn de rode details in
de hals en aan de mouwen, precies in onze eigen clubkleuren.
Wat we dus nu moeten doen is een inventarisatie maken van hoeveel shirts we
nodig hebben en in welke maten. Natuurlijk zou het leuk zijn als alle leden (ook
de junioren) kunnen beschikken over een eigen clubshirt en wellicht zijn van
velen van jullie de huidige shirts zo zoetjesaan aan vervanging toe.

Dankzij de sponsorbijdrage hopen we de kosten voor iedereen laag te kunnen
houden, maar daar horen jullie meer van zodra we de offerte hebben. In die
tussentijd hangt op het mededelingenbord in de kantine een intekenformulier
waarop je kunt aangeven of je een of meerdere shirts wilt bestellen. Net als de
vorige keer krijg je het eerste shirt voor een deel ‘gesubsidieerd’ door de
sponsorbijdrage en het tweede en volgende tegen een prijs die rond de kostprijs
zal liggen. Hieronder zie je een afbeelding van het shirt.

Welnu, het is een heel verhaal geworden deze keer. We hopen op veel reacties!

