
NIEUWSBRIEF MAART 2019

VERSLAG SNERT TOERNOOI 1 MAART
Voor een verslag van dit clubtoernooitje verwijzen we naar de website:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/03/verslag-snerttoernooi-
2019.pdf

DE NIEUWE SHIRTS ZIJN ER
Zoals jullie al in de eerdere mail hebben kunnen lezen, zijn de nieuwe clubshirts  
binnen. Voor degenen die er al een of twee hebben besteld: ze kunnen worden 
afgehaald. Wie er nog geen heeft besteld en er wel een zou willen hebben: geen 
nood,  we  hebben  een  voorraad  en  het  eerste  shirt  kost  –  dankzij  de 
sponsorbijdrage – slechts € 15.00.

PAASKLAVERJAS- EN SJOEL-AVOND, WOENSDAG 17 
APRIL

Ook  die  aankondiging  is  inmiddels  al  per  aparte  mail  gestuurd.  Het 
aanmeldingsformulier voor  deze avond hangt  op het  mededelingenbord in de 
kantine. Houd er echter wel rekening mee dat – in verband met de capaciteit – 
het  aantal  klaverjassers  maximaal  24  is  en  dat  we  –  na  vele  jaren  –  het 
inschrijfgeld hebben verhoogd naar € 3.00 per deelnemer.

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
WOENSDAG 1 MEI

Onze jaarlijkse ALV vindt plaats op woensdag 1 mei. Het wordt een belangrijke 
vergadering dus we hopend dat iedereen er bij kan zijn. Nadere details, agenda 
en jaarverslag krijgen jullie binnenkort via de mail toegestuurd. Maar noteer in elk  
geval deze datum alvast even in je agenda

http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/03/verslag-snerttoernooi-2019.pdf
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/03/verslag-snerttoernooi-2019.pdf


CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
En nu we toch even met datums aan het strooien zijn, noemen we nog even de 
komende clubkampioenschappen: 

- Zaterdag 18 mei 13:00 uur Junioren
- Zondag 19 mei 10:00 uur Senioren dubbeltoernooi
- Zondag 26 mei 10:00 uur Senioren enkeltoernooi

LANCERING LADDERCOMPETITIE
Een erg leuk initiatief van enkele van onze enthousiaste leden: we gaan starten 
met een laddercompetitie! Het idee hierachter is om iedereen die dat wil – maar 
met een maximum van 25 leden – te laten spelen op een ladder met natuurlijk 
het doel om op de hoogste trede te komen.

SLUITINGSTIJD ZAAL
Een avondje tafeltennis is natuurlijk altijd leuk en – zoals een oude zegswijze ons 
leert – kent gezelligheid dan geen tijd. Toch moeten we jullie nog even wijzen op 
het feit dat we op onze avonden de zaal tot 23:00 mogen gebruiken en dat na dit 
tijdstip  de  zaal  opgeruimd  moet  zijn.  Natuurlijk  kan  het  voorkomen  dat  in 
incidentele gevallen een competitiewedstrijd iets uitloopt maar 23:15 uur behoort 
alles toch wel leeg te zijn. We willen immers een goed huurder zijn. Ook na de 
‘nazit’ in onze kantine vertrouwen we er op dat er geen overlast voor onze buren 
ontstaat. Doet iedereen mee om deze regels na te volgen?


