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DANK!!! 

 
De clubkampioenschappen senioren enkelspelen op 10 juni kenden een 
vervelende start: De printer die Lex had meegenomen om eventueel nog 
aanpassingen in toernooischema te maken, poulebriefjes te kunnen printen etc. 
begaf het, alles onder de smurrie uit de inktcassettes, en de printer rijp voor de 
bruingoed container.  
Dankzij een donatie van ICERA, het bedrijf van Arjan van Noort en John 
Bornemann, beschikken we nu weer over een multifunctionele printer/scanner. 
Dank en hulde aan beide mannen voor dit fraaie geschenk! 

 
KORTE TERUGBLIK CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

 
Gedurende het weekend 26/27 mei en op zondag 10 juni hebben we onze 
clubkampioenschappen gespeeld. 
Op zaterdag 26 mei namen acht van onze jeugdleden deel aan de meerkampen 
en een finale vierkamp om de te verdelen prijzen. De dag daarna was er voor de 
senioren dubbels een volledige negenkamp opgezet. Op 10 juni stonden de 
enkelspelen bij de senioren op het programma, in de vorm van een aantal 
meerkampen en ’s middags de finale knock-out serie. Een meer uitgebreid 
verslag en foto’s vind je op deze site onder Interne Toernooien 

 
AVG IN WERKING GETREDEN  

 
We berichtten er vorige keer al over: de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) is inmiddels van kracht geworden en daarom hebben we 
ons ook ingespannen om op tijd een Privacyverklaring op te stellen en te 
publiceren. Een exemplaar hiervan hangt op het mededelingenbord in de kantine 
en staat ook op de website (Op dit moment nog onder de knop Formulieren in 
verband met technische beperkingen maar er wordt gewerkt aan een meer 
prominente plek, samen met nog wat andere vernieuwingen van de site). Ook 
hebben we van iedereen een akkoordverklaring gevraagd en die zijn op een 
enkeling na binnen. En dat moet ook want wij mogen geen gegevens bewaren of 
gebruiken van leden van wie wij deze toestemming niet hebben. 



 
VAKANTIE ONDERBREKING 

 
In verband met de zomervakantie gaat de vereniging even in ruststand en wel 
van zaterdag 14 juli tot en met zondag 28 augustus.  
 
Dat wil niet zeggen dat er gedurende die periode niet kan worden getafeltennist 
want enkele van onze leden hebben op eigen initiatief en op eigen kosten de 
zaal op een viertal avonden gehuurd om een balletje te gaan slaan. Wil je 
meedoen, kijk dan nog even op het mededelingenbord in de kantine voor verdere 
informatie. Hou er wel rekening mee dat de kantine is gesloten. 
 
Wij wensen al onze leden een zonnige en gezonde vakantie! 
 
Bestuur TTV De Repelaer 
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