NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019
AANMELDEN VOOR KERSTKLAVERJAS EN SJOEL
De aanmeldingsformulieren voor de Kerstklaverjas en sjoelavond op woensdag
18 december hangen op het mededelingenbord in de kantine. Als je mee wilt
doen meld je dan snel aan want met name de klaverjas loopt snel vol en er is
maar plek voor 24 deelnemers.

CLINIC VOOR SCHOOL DE WEGWIJZER
Afgelopen juni hebben we een leuke middag verzorgd voor een aantal
medewerkers van de gemeente Nissewaard ter gelegenheid van hun jaarlijkse
personeelsdag. (Zie voor het verslag de nieuwsbrief juni).
Om dit te kunnen doen hebben we van de school De Wegwijzer een aantal
gymles uren mogen ‘afsnoepen’. En voor wat hoort natuurlijk iets: een
tafeltennisdag in plaats van de reguliere gymlessen voor die school. Lees verder:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/12/Clinic-voor-school-DeWegwijzer.pdf

SINTERKLAASTOERNOOI SENIOREN WAS WEER LEUK
EN GEZELLIG DRUK
Op woensdag 27 november speelde de senioren en veteranen van onze club het
jaarlijks Sinterklaastoernooi. Lees het verslag hiervan hier:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/12/Sinterklaastoernooi2019-senioren.pdf

NIEUWE MATERIALEN
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, hebben we een aantal nieuwe
spullen besteld en geleverd gekregen: namelijk nieuwe netpostcombinaties en
telborden. Zoals Mr. Frank Visser in zijn televisieprogramma zou zeggen: “Doe er
uw voordeel mee” – en wees er zuinig op.
Nieuwe scheidsrechtertafels staan ook nog op het verlanglijstje en daarover
hopen we binnenkort meer te kunnen vertellen.

CONTRIBUTIES EN TARIEVEN 2020
De Bondsraad van de NTTB heeft de Bondscontributies voor 2020 vastgesteld.
Deze zijn:
Basislidmaatschap
€ 19.50 per jaar
Competitiebijdrage senioren
€ 26.50 per competitie
Competitiebijdrage junioren
€ 17.50 per competitie
Behalve de gebruikelijke 2 procent indexering hoeven we onze
verenigingscontributies niet verder aan te passen,
Dit betekent dat onze contributies voor het komend jaar dus als volgt zijn:
Senioren
€ 34.85 per kwartaal
€ 127.75 per jaar
Junioren
€ 12.60 per kwartaal
€ 50.40 per jaar
Veteranen
€ 26.20 per kwartaal
€ 96.10 per jaar

VAN DE VOORZITTER
Meestal de opener van een verenigingsorgaan maar deze keer sluit ik deze
editie ermee af.
Op de komende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (voorjaar 2020) zal ik het
voorzitterschap van onze club neerleggen.
Laat mij direct kristalhelder zijn: er is geen enkele vorm van onvrede met iets of
iemand in het spel; maar ik vind dat na een periode van in totaal 25 jaar (19821992 en 2005-2020) het nu een mooi moment is om de hamer door te geven en
weer eens wat vaker het tafeltennisbat te gaan hanteren.
Bovendien mag onze club zich gelukkig prijzen met een aantal leden die
gedurende de afgelopen periode met leuke, innovatieve en goede ideeen zijn
gekomen en die moeten nu ook de ruimte krijgen om die verder te ontwikkelen
en ik wil op geen moment de indruk wekken aan de bestuurderspositie
vastgekleefd te zitten.
Uiteraard blijf ik ten nauwste betrokken bij de initiatieven waaraan ik mijzelf in het
verleden ‘schuldig’ heb gemaakt, zijnde de begeleiding van onze jeugd en het
organiseren van het jaarlijkse OTC toernooi.
Ik hoop dat er met deze mededeling nu binnen de club een gezonde orientatie en
discussie gaat starten over wie – naar ieders inzicht – geschikte kandidaten
kunnen zijn om het van mij over te nemen. Het is beslist een leuke en eervolle
positie in een prima bestuursteam om te bekleden, dat kan ik in ieder geval
beloven!
Rinus van Lier

