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DONDERDAG 6 APRIL 2017
INTERNATIONALE DAG VAN HET
TAFELTENNIS 2017

AGENDA

Donderdag 6 april is uitgeroepen tot internationale dag van het
tafeltennis. Op deze dag worden alle tafeltennisverenigingen
opgeroepen om onze sport onder de aandacht te brengen. Ook onze
vereniging doet hieraan mee, door te trachten die dag zoveel
mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om te komen
kennismaken met tafeltennis. We doen dat door die dag tussen zes
en zeven uur ’s-avonds kinderen van 6 tot 12 jaar deel te laten
nemen aan spelletjes rondom het tafeltennis, door demonstraties
van onze jeugdleden en door een proeftraining te geven. Na afloop
van hun deelname, krijgen alle kinderen een goodiebag mee, met
o.a. een tegoedbon voor 6 gratis trainingen. We vragen onze leden
om dit evenement te promoten d.m.v. de flyers, die we hebben
laten maken en om buurkinderen, neefjes, nichtjes, vriendjes en
vriendinnetjes te vragen om ook te komen. Ze hoeven alleen een
paar schone zaalschoenen mee te brengen. Wij zorgen voor de rest!

DO 06-04-2017:
Dag vh Tafeltennis
met 18:00-19:00 uur
clinic voor kinderen
van 6 tot 12 jaar.
ZA 08-04-2017:
Klaverjassen.
ZO 09-04-2017:
Jeugd opstaptoernooi.
VR 21-04-2017:
Koningsspelen i.s.m.
school De Stelberg.
ZA 22-04-2017:

Afsluitavond
competitie jeugd.

MEDEDELINGEN
Op zondag open !
Ook in april is Matchpoint op
zondag open van 12:30 tot
16:00 uur.

Adreswijzigingen
Het komt helaas nog voor dat
leden vergeten om een
verhuizing of een gewijzigd
mailadres door te geven. Voor
onze administratie is het van
groot belang, dat we uw juiste
gegevens
hebben.
Denk
bijvoorbeeld aan contributiebrieven, nieuwsbrieven en de
bar-app. Meld wijzigingen dus
via secretaris@ttv-a66.nl.

A’66 COLUMN
TIJDELIJKE WS-DUO GEZOCHT
Ed van Nieuwenhuizen, onze wedstrijdsecretaris
voor de duo competitie, kan wegens persoonlijke
omstandigheden tijdens de komende najaarscompetitie zijn taken gedurende enkele maanden
niet uitoefenen. We zoeken daarom iemand, die dit
gedurende de maanden september t/m november
kan en wil overnemen. Uiteraard zal Ed je
informeren
over
de
inhoud
van
deze
werkzaamheden. Heb je interesse of ken je iemand,
die dit kan waarnemen, meld dit dan zo spoedig
mogelijk via ed.van.nieuwenhuizen@gmail.com of
rechtstreeks bij Ed zelf.

OUDERAVOND JEUGDLEDEN ?
De eind maart geplande ouderavond, een avond
waarop de ouders van onze jeugdleden
geïnformeerd zouden worden over de voortgang en
plannen, die onze vereniging met de jeugd heeft,
kon helaas niet doorgaan. Te weinig ouders hadden
zich hiervoor aangemeld. De commissie jeugdzaken
zal op een nader te bepalen tijdstip toch nogmaals
een poging wagen om de ouders te bewegen naar
zo’n informatie avond te komen. Het is immers van
groot belang om gezamenlijk te kijken wat er beter
kan en zo het beste uit onze jeugd te halen.

PRIMA OTC-TOERNOOI
Zondag 12 maart organiseerde John
Kiele onze versie van het OTC-toernooi,
een toernooi, waarbij de telling nog tot
21 gaat en de servicewissel om de 5. Het
zijn dan ook toernooien, waarvoor je
tenminste 40 jaar of ouder moet zijn om
te mogen deelnemen. Het zijn vooral
reuze gezellige toernooien waar leden
van diverse clubs elkaar regelmatig
tegenkomen. Bijna elke week is er wel
ergens in Nederland een OTC-toernooi.
Ook ons toernooi is zeker weer geslaagd
te noemen, compleet met een loterij
met heel veel prijzen, een door onze
vereniging aangeboden lunch en
natuurlijk fraaie prijzen voor de winnaars
in de 6 poules. Zie voor een uitgebreid
verslag www.ttv-alexandria.nl .
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Kijk voor meer nieuws regelmatig op www.ttv-alexandria.nl

Door Saskia Meijer
“Al ruim 10 jaar ben ik vrijwilliger
bij onze mooie club Alexandria.
Als spelend lid en, samen met
Theo, ouders van 3 van de 5
kinderen,
die
ook
gingen
tafeltennissen, leek het logisch
om mee te helpen bij de
trainingen en begeleiding. Van
het een kwam het ander en zo
werd ik eerst voorzitter van de
jeugdcommissie,
vervolgens
trainer en sinds 2011 voorzitter in
het dagelijks bestuur en lid van
de commissie Verenigingsondersteuning NTTB West. Regelen,
zorgen en tafeltennis is mijn
passie en dat wil ik graag delen.
Mijn wens is om met zoveel
mogelijk enthousiaste mensen
onze club goed draaiende te
houden en op een positieve
manier met elkaar in gesprek
blijven, ook als het even niet naar
ieders zin gaat.
Vrijwilligerswerk is heel leuk om
te doen, het geeft voldoening
vooral als je hierdoor leuke
contacten hebt en wat voor een
ander (en de club) kan
betekenen. ”

