NIEUWSBRIEF MEI 2019
GEZOCHT: LEDEN VOOR DE
KASCONTROLECOMMISSIE
Omdat alle leden van de kascontrolecommissie jaarlijks reglementair aftredend
zijn, hebben we tijdens de algemene ledenvergadering gevraagd naar
kandidaten voor het komende jaar. Alleen Ruud Germeraad had zich (per e-mail)
voor een tweede termijn beschikbaar gesteld maar tijdens de vergadering
meldden zich geen verdere kandidaten. Kortom: we zijn nog op zoek naar twee
leden die lid, respectievelijk reservelid van deze commissie willen worden. Wie –
met enige kennis van een huishoudboekje – mogen we verwelkomen om het
huishoudboekje van onze club eens door te lichten na de jaarafsluiting van het
lopende jaar? Het kost hooguit een middag of avond en Lex’ echtgenote zet een
puik kopje koffie! Geef even een seintje aan voorzitter@ttvderepelaer.nl om je
aan te melden, waarvoor bij voorbaat dank!

GEVONDEN: LEDEN VOOR DE
KANTINEBEHEER COMMISSIE
We zijn blij om te kunnen melden dat aan de ‘ad interim’ periode van slechts vier
jaar die Rinus onze kantine heeft bestierd, nu een einde komt. Er komt een
driemanschap dat het beheer van de kantine op zich gaat nemen: Jeffrey
Tempelman, Marcel van der Sterre en Danny van der Wal gaan ervoor zorgen
dat het in het nieuwe seizoen ons niet zal ontbreken aan ons natje en droogje.
Dat gaat zeker goed komen!

HERHAALDE OPROEP: ZET JE FIETS GOED OP
(KABEL)SLOT !
Nog maar weer een keer naar aanleiding van eerdere diefstal en (afgelopen
maandag) poging daartoe: als je met de fiets naar de zaal komt, zet ‘m dan goed
op een kabelslot vast aan de fietsbeugels of desnoods het hek. De ingang van
de zaal ligt aan een smal en onoverzichtelijk straatje waar eventuele
fietsendieven gemakkelijk hun slag kunnen slaan. Let wel op dat binnen zetten
van fietsen niet is toegestaan.

BALLEN UITGIFTE REGELING
Naar aanleiding van een observatie uit de algemene ledenvergadering: tot voor
enkele jaren hadden we een goed gebruik: alle wedstrijd spelende leden en
recreanten kregen jaarlijks een setje van 6 balletjes. Het staat immers een beetje
knullig als je gastheer bent en je hebt geen beschikking over balletjes. De 55+
groepen en junioren putten uit een algemene voorraad voor de respectievelijke
groepen.
Op een gegeven moment is dat verwaterd omdat de vervanging van celluloid
balletjes door non-celluloid materiaal aan de orde kwam met allerlei kwaliteitsissues rond de introductie van het nieuwe materiaal en dispensatieregelingen om
nog met oranje celluloid balletjes door te mogen gaan in de competitie. Een
nogal langdurig verhaal en dito proces.
Om een lang verhaal kort te maken: er zijn nu voldoende kwalitatief goede
‘plastic’ balletjes op de markt om weer van verenigingswege balletjes
beschikbaar te maken. Alleen gaan we dat op een andere manier aanpakken dan
voorheen.
Er komt een ‘ballenkoker’ met een voorraad voor afdelingscompetitie
goedgekeurde balletjes (Three Ball P40), waaruit kan worden geput voor
trainingen en wedstrijden, echter niet met de bedoeling om daar een privé
voorraad van te gaan aanleggen, dus na de wedstrijden of training wel even de
balletjes terugleggen, he?
En… er is nog meer goed nieuws: VDS Projectrealisatie, het bedrijf van Marcel
van der Sterre, wordt sponsor van onze balletjes!!

ED POORT BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 mei hebben we aftredend
wedstrijdsecretaris Ed Poort benoemd tot Lid van Verdienste van onze
vereniging.
Behalve de functie van wedstrijdsecretaris, die Ed vele jaren heeft bekleed, gaan
zijn verdiensten voor de club nog wel wat verder: hij heeft ook jarenlang de
website van de vereniging beheerd en is in het verleden onder meer als
jeugdtrainer aan de club verbonden geweest. Iemand met zoveel verdiensten
verdient dan ook het bijbehorend predikaat!

Overigens is Ed niet de eerste binnen de familie Poort die we als lid van
Verdienste hebben, zijn echtgenote Marian ging hem een aantal jaren geleden al
voor na de vele verdiensten die ze voor ons als Penningmeester heeft verricht.

Ed Poort met de standaard ter gelegenheid van zijn benoeming tot Lid van Verdienste

VERSLAGEN VAN DIVERSE ACTIVITEITEN
Gedurende de maand mei zijn we lekker bezig geweest met de club. We
begonnen de maand gelijk op 1 mei met onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering, waarvan jullie de notulen toegezonden krijgen met de
uitnodiging van de volgende vergadering, dus dat duurt nog even.
Op 16 mei hadden we met een aantal leden, al dan niet met partner, een dinertje
bij onze sponsor Restaurant Sense of China in Hoogvliet. Een verslagje hiervan
vind je hier:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/05/Etentje-bij-onzesponsor.pdf
Ook nog leuk om te vermelden dat Sense of China ook voor dit jaar weer onze
shirtsponsor is en naast hun financiële steun ook nog eens tien dinercheques
van € 25.00 beschikbaar hebben gesteld.
Twee dagen later, op zaterdag 18 mei, stonden de clubkampioenschappen voor
onze junioren op de agenda en daar hebben we een erg leuke middag van
gemaakt. Lees maar hier:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/05/Clubkampioenschappen2019-junioren.pdf
De volgende dag, op 19 mei, mochten maar liefst twaalf (!) koppels aan de bak
voor een volledige twaalfkamp bij de senioren dubbelkampioenschappen. Lees
over deze slijtageslag (voor sommigen van ons) meer op:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/05/Clubkampioenschappen2019-senioren-dubbelspel.pdf

Uitrusten? Welnee. Ruim 20 van onze leden hebben op woensdag 22 mei met
succes deelgenomen aan de herhalingstraining Reanimatie met behulp van een
AED. Het verslag staat op:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/05/AED-Reanimatietraining2019.pdf
De halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering van de NTTB Afdeling West stond
voor de volgende dag op de agenda. Traditiegetrouw in Rinus daarheen
geweest. Er zijn geen sensationele dingen aan de orde geweest en wie het wil
kan meer informatie vinden op de website van de afdeling www.nttb-west.nl
Als laatste vermeldenswaardige activiteit van de maand kunnen we melden de
clubkampioenschappen voor het enkelspel bij de senioren. Je vindt dat hier:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/05/Clubkampioenschappen2019-senioren-enkelspel.pdf
Lekker bezig geweest…. ‘you can say that again’

