
                                       
 
Korte Corona informatie woensdag 22 april 2020 
 
Allereerst willen we als bestuur laten weten dat we, gelukkig, nog geen enkel bericht 
ontvangen hebben dat door het Corona virus een van de leden ons ontvallen is. 
 
Gisteren, dinsdag 21 april, tijdens de persconferentie heeft onze premier Mark Rutte 
zijn  plannen bekend gemaakt voor een stapsgewijze aanpak van het nieuwe normaal: 
de '1 ½ meter regel ”. Voor wat de sport betreft is er een uitzondering gemaakt om 
vanaf 28 april dat kinderen weer mogen sporten met behoud van de 1 ½ meter regel. 
Over de herstart van het jeugd tafeltennis trainen was al een overleg gepland met 
Nicky en Pierre Schreuders,  Sandra van Leeuwen en Willie van Druten op 
woensdagavond 22 april. Peter Scheffers is vanwege verhuizing verhinderd. 
Het spreekt voor zich dat we hierbij ook het advies van de NTTB (Nederlandse 
tafeltennisbond)  afwachten. Als de training weer start zullen we hier onze jeugdleden 
bijtijds over informeren.  
 
In de persconferentie van 14 april riep Mark Rutte bedrijven en verenigingen  op om 
alvast na te gaan denken over de herstart na de heftige Corona periode. In eerste 
instantie hebben we rekening gehouden met een sluiting van het Return clubhuis tot 1 
juni 2020. Zoals het er nu naar uit ziet komt de regering  op 20 mei met plannen hoe 
het verder gaat. Intussen heeft het bestuur van Return al nagedacht hoe we weer gaan 
opstarten in de nieuwe 'anderhalve meter wereld', rekening houdend met alle goed 
bedoelde en noodzakelijke maatregelen.  
Immers de gezondheid van al onze leden staat voorop, maar we weten ook dat vele 
leden graag weer een partijtje willen tafeltennissen. Wanneer we weer precies kunnen 
opstarten kunnen we pas inschatten op basis van de adviezen en richtlijnen die het 
RIVM aan de regeringsleiders geeft. 
De NTTB geeft tot op heden ook aan de verenigingen richtlijnen mee, die in lijn zijn 
met de overheid. Uiteraard zullen we als Return deze opvolgen. Zodra het licht om te 
herstarten op oranje komt te staan, zullen wij het niet nalaten om jullie te informeren, 
wanneer en hoe we de draad op een verantwoorde en veilige manier weer oppakken.  
De plannen hiervoor hebben wij tijdens de ingelaste bestuursvergadering van 
maandagavond 20 april eendrachtig uitgewerkt. 
De verwachting is dat wij jullie hierover direct na de persconferentie van  20 mei  
met een extra Corona nieuwsbrief informeren. Daarna zullen we stap voor stap 



bekijken welke Return evenementen en activiteiten we kunnen hervatten. Tot 1 
september 2020 pas op de plaats voor grote sport evenementen en activiteiten, 
volgens het advies. Volg daarvoor ook de agenda op de Return Website! 
 
YouTube filmpjes op de Return Website. 
De redactie van de Return Website heeft een aantal YouTube filmpjes geselecteerd 
over tafeltennissen en op de website gezet onder 'berichten'. Leuk om te bekijken. 
 
 
Return Tafeltennissportschool 
Vooralsnog proberen we de lessen van de tafeltennissportschool in juni  in te halen.  
 
Technische informatie  
Vanaf 23 april wordt er gewerkt aan de installatie van Ziggo bellen, televisie en WIFI 
in ons clubhuis, ter vervanging van de huidige infrastructuur. Daarna zal er besloten 
worden hoe we het incasseren aan de bar  per pin automaat mogelijk gaan maken. 

 
Nieuwe banieren bij het Return clubhuis 
Door de harde wind en de verschillende stormen  hebben de 2 banieren het in de 
voorbije winter zwaar te verduren gehad. Intussen zijn er 2 nieuwe banieren besteld, 
die binnenkort gehesen worden. Allebei met een leuke boodschap voor passanten.  
 
Tot slot 
Als bestuur waarderen wij het enorm dat alle leden onze vereniging tot heden trouw 
zijn gebleven; dit is de beste wijze om onze mooie vereniging door deze moeilijke 
tijd heen te helpen. 
Ook uit de flinke opkomst van onze leden bij het overnemen van de bestaande 
barvoorraad blijkt ook de betrokkenheid van jullie allemaal, waarvoor onze oprechte 
dank. 
 
Deze Return nieuwsbrief wordt binnenkort vervolgd 
 
Pas goed op jezelf en blijf bewegen!  
 
Namens het bestuur, 
 
Willie van Druten 
Pr. en Communicatie TTV Return Oss 


