
NIEUWSBRIEF JANUARI 2020
De start van het jaar 2020 is zoals gebruikelijk een periode van veel activiteiten 
voor onze vereniging. Immers, de Afdelingskampioenschappen zijn er altijd in het 
tweede  weekend.  Ook  zijn  de  competitieprogramma’s  uitgekomen  en  op  het 
moment dat je deze nieuwsbrief ziet, zijn de eerste rondes van deze competitie 
al  onderweg.  Achter  de  schermen  wordt  al  druk  gewerkt  aan  de  nodige 
jaarverslagen  voor  de  Algemene  Ledenvergadering,  later  dit  voorjaar.  En 
uiteraard zijn we in de voorbereiding voor ons 8e OTC/De Repelaer toernooi op 
16 februari, waarvoor we de laatste nog beschikbare plekken aan het invullen 
zijn. Kortom, we gaan er weer ons best voor doen om er een mooi en sportief 
jaar van te maken,

PRIJSWINNAARS BIJ 
AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Een aantal  van onze leden heeft  deelgenomen aan dit  evenement,  dat  werd 
gehouden in het weekend van 11 en 12 januari. En niet zonder succes! Lees het 
uitgebreid verslag op de website van SportopVoornePutten:
https://www.sportopvoorneputten.nl/2020/01/12/jeugd-ttv-de-repelaer-in-de-
prijzen/

VOORJAARSCOMPETITIE
Met drie reguliere team, zes duo teams en een jeugdteam zijn we behoorlijk 
vertegenwoordigd in de voorjaarscompetitie van de Afdeling West.  Alle teams 
veel  plezier  en  succes  gewenst!  We  hopen  dat  de  teams  die  in  de 
najaarscompetitie  zijn  gepromoveerd,  zich minimaal  kunnen handhaven in  de 
hogere klasse en dat  de teams die zijn  gedegradeerd zich wederom kunnen 
terug knokken naar de hogere klasse.

JAARVERGADERING
Hoewel we nog geen datum kunnen noemen, wordt er al hard gewerkt aan alle 
verslagen en natuurlijk moet ook de kascontrole nog plaats gaan vinden. Zodra 
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we  alles  gereed  hebben  plannen  we  een  datum  en  zullen  we  iedereen  de 
uitnodiging sturen.

OTC TOERNOOI
Op zondag 16 februari organiseren we voor de achtste maal een OTC toernooi. 
Op dit moment hebben we bijna 40 inschrijvingen dus we hebben waarschijnlijk 
weer een volle bak.

OPKNAPBEURT KANTINE
Onze kantinecommissie is met het voorstel gekomen om onze kantine eens een 
goede opknapbeurt te geven. Terecht, want op sommige punten zit de ‘sleet’ er  
wel een klein beetje in. Het plan ziet re goed uit en dat gaan we in de komende 
periode verder uitwerken. Vanzelfsprekend gaan we proberen de ‘verbouwing’ 
met zo min mogelijk overlast voor onze leden en gasten te laten gebeuren. We 
houden jullie op de hoogte!


