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Voorwoord van voorzitter Twan Roelands met de Nieuwjaarswens
Wat is er te doen tijdens de nieuwjaarsreceptie?
Terugkijken op een geslaagd snerttoernooi.
Veel inschrijvingen voor de presentatie van Gerald van Grunsven op 22 januari.
Game 11 event een mooie gelegenheid om de tafeltennis spullen te controleren.
Barcommissie vergadering ook op woensdag 22 januari.
Tafeltennislessen in het voorjaar vroeger van start.
Steeds meer belangstelling om sportcafé Return, al dan niet met tafeltenniszaal, te huren.
Bezoek Algemene Ledenvergadering van groot belang vanwege goedkeuring statuten wijziging.
Agenda Algemene Ledenvergadering.

Voorwoord voorzitter Twan Roelands
Beste leden,
Allereerst wens ik u een gezond, sportief en mooi 2020 toe !
2019 was een goed jaar voor onze mooie club. Na ons jubileumjaar 2018 hebben we dit jaar, als
bestuur, gekozen om noodzakelijke veranderingen in te zetten. Ons clubgebouw wordt, onder de
bezielende leiding van Jan Stekenburg, steeds meer energie neutraal. Onze website heeft het
afgelopen jaar een compleet nieuwe uitstraling gekregen en deze is tijdens de zeer geslaagde
wijnproeverij gepresenteerd. Hier zijn we Damiaan van Vliet zeer dankbaar voor.
Dankzij een gezond en realistisch financieel beleid kunnen we nog steeds aflossen op de
hypotheekschuld die rust op ons gebouw.
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zal onze penningmeester Leen van der Bijl hier
toelichting opgeven. Het afgelopen jaar zijn we helaas door overlijden enkele leden verloren en zijn
enkele leden gestopt. Daar tegenover staat dat we weer er nieuwe leden bij hebben gekregen en nog
steeds krijgen.
Dir kan alleen als we met z`n allen onze fijne clubsfeer vasthouden en overbrengen op nieuwe
leden. We zijn tenslotte allemaal Return Ambassadeur.
Uw Voorzitter, Twan Roelands
Wat is er te doen tijdens de nieuwjaarsreceptie?
Behalve dat we elkaar het allerbeste wensen en gezellig onder elkaar nog eens herinneringen van
het voorbije jaar op kunnen halen, is er nog meer te doen.
Om 19.30 uur is het clubhuis al open. Koffie, thee en de oliebollen zijn gratis. Alle andere
consumpties zijn voor eigen rekening. Om 20.30 uur spreekt onze voorzitter Twan Roelands zijn
Nieuwjaars wens uit, en proosten we op het nieuwe jaar. Welk lid, of leden, verdienen de titel
ambassadeur 2019? We maken het bij de nieuwjaarsborrel bekent. Maar we staan ook stil bij de
leden die ons in 2019 ontvallen zijn. Het is spannend of we het ledenverlies van 2019 kunnen
compenseren of zelfs kunnen groeien in aantal leden. Kortom is het 125e lid al in ons midden ?
We rekenen op uw komst, het wordt een gezellige avond

Terug kijken op een geslaagd snerttoernooi.

Op vrijdag 27 december 2019 kwamen er vele leden van TTV Return naar het clubhuis om mee te
spoelen om de prijzen van het traditionele snerttoernooi op 3e kerstdag. Na enkele afmeldingen, zijn
we gestart met 34 deelnemers. Na de indeling in 3 klassen en 6 poules door de wedstrijdleiders
Robert Morel en Twan Roelands werd er vol overgave gestart door alle deelnemers. Er waren
helaas weinig deelnemers uit de A-klasse maar door de indeling bij de B-klasse spelers en een 5-0
achterstand per set tegen die spelers, was er toch veel strijd, maar vooral veel plezier. In de D klasse
won Koos Roozeboom voor zilveren An van Haarlem en bronzen Frank Elfrink.

In de C klasse was de winnaar Richard Boeijen met Otto de Vree als tweede en Aike van der Putten
als derde.

In de B klasse werd uiteindelijk Robert Morel de winnaar met runner up Ralf van Hoof en Twan
Roelands als derde.

Veel inschrijvingen voor de presentatie van Gerald van Grunsven op 22 januari.
Er is buitengewoon veel belangstelling voor het verhaal dat Gerald van Grunsven te vertellen heeft
op woensdagavond 22 januari. Uniek dat Gerald, Herpen, gemeente Oss op de kaart kan zetten, als
deelnemer van de wereld kampioenschappen Para tafeltennissen in Tokyo.
Ook de tafeltennisdemonstratie met zijn zoon Jelco, onze tafeltennisleraar, mag je niet missen.

Game 11 event een mooie gelegenheid om de tafeltennis spullen te controleren.
Op woensdag 22 januari houdt Game 11 in ons clubhuis een event waar nieuwe, gevorderden en
competitie spelers, de de kans krijgen om hun tafeltennis spullen aan te vullen en hun bestaande
materialen kritisch te laten beoordelen.
Vlak voor het nieuwe competitie seizoen een mooie gelegenheid om batje en sportschoenen mee te
brengen voor de jaarlijkse controle.
Barcommissie vergadering ook op woensdag 22 januari.
Bij toeval vergadert de barcommissie op woensdag 22 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de
multifunctionele ruimte of wel de ruimte tussen sportcafé en tafeltenniszaal.
Met een beetje goede wil hoeft dit geen storende factor te zijn voor de presentatie van Gerald van
Grunsven. Als de woensdagavond spelers er, met een beetje begrip, ook rekening mee houden bij
binnenkomst en gedurende het tafeltennissen, kunnen al deze activiteiten 'geruisloos' met elkaar
omgaan.
Tafeltennislessen in het voorjaar vroeger van start.
Om te voorkomen om de laatsten van de 10 tafeltennislessen in de mei vakantie te moeten spelen,
beginnen we al vroeg in het voorjaar van 2020 aan de eerste lessen voor beginners, gevorderden en
competitie spelers. De eerste lessen wordt gehouden op donderdagavond 13 februari 2020
En de gratis proef tafeltennisles is al op donderdagavond 30 januari!
Door het succes van de tafeltennislessen heeft Return het plan om de lessen nog beter te
positioneren voor bewoners van Oss en wijde omgeving.
Kom luisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 16 januari hoe de vork
aan de steel zit.
Steeds meer belangstelling om sportcafé Return, al dan niet met tafeltenniszaal, te huren.
Het blijkt dat steeds meer leden de weg hebben gevonden om gebruik te maken van onze fraaie
accommodatie om samen met vrienden en kennissen een middag of avond te tafeltennissen, al dan
niet voor een speciale gelegenheid als een verjaardag of een ander te vieren feest. Vraag eens bij de
bar naar de mogelijkheden.

Bezoek Algemene Ledenvergadering van groot belang vanwege goedkeuring statuten
wijziging.
Niet alleen voor het nieuws van de aanpak van de tafeltennislessen en het jeugdbeleid maar uw
bezoek wordt door het bestuur ook zeer op prijs gesteld vanwege de goedkeuring van de aanpassing
van de statuten van onze vereniging. De concept statuten staan in de map achter de bar en worden
met deze nieuwsbrief mee gestuurd. Ook het huishoudelijk regelement moet stevig aangepast
worden.
Volgens de huidige statuten dient 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn om de statuten wijziging
goed te keuren. Bij 120 leden zijn dat 80 verplichte stemmers. Terwijl we in normale
omstandigheden maximaal 50 leden tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering verwachten.
We verwachten een grote opkomst.
Agenda ALV 16 januari 2020
Opening 20.00 uur
Twan Roelands
Mededelingen
Twan Roelands
Notulen 14-2 -2019
Twan Roelands
De voorzitter memoreert de hoogte punten uit 2019 en kijkt alvast vooruit Twan Roelands
Bestuurszaken
Twan Roelands
Voorstel tot aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
Paul Spijkers en Ben Baars
Verslag accommodatie clubhuis
Jan Stekenburg
Verslag Financiële zaken
Leen van der Bijl
Stand van zaken leden werving en -behoud
Willie van Druten
Tafeltennislessen bij Return
Willie van Druten
Plan van aanpak Jeugd in het najaar van 2019
Willie van Druten
Verslag Barcommissie
Leen van der Bijl
Verslag wedstrijd commissie
Leen van der Bijl
Verslag wedstrijd commissie NTTB competitie
Twan Roelands
Rondvraag
Twan Roelands
Bijlage: concept statuten en huishoudelijk reglement

