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We mogen pas vanaf 1 september tafeltennissen!
Sinds onze voorzitter op 12 maart de leden informeerde over de gedwongen sluiting
van ons clubhuis i.v.m. het Corona virus, is er heel wat gebeurd in Oss, in ons land en
in de wereld. Iedereen heeft deze periode op z`n eigen manier beleefd.
Maar met z'n allen kijken we weer uit naar het normale leven, waar de wekelijkse
potjes tafeltennissen een ontspannen onderdeel van zijn. Teleurgesteld vernamen we
woensdagavond 6 mei van het landelijke Corona team, via Mark Rutten en Hugo de
Jonge, dat binnen sporten pas mogelijk is vanaf 1 september.
Maatregelen voor de 1 ½ meter afstand in het clubhuis liggen klaar.
Natuurlijk hebben we gedroomd om op 3 juni ons clubhuis weer te kunnen openen.
Alle daarvoor noodzakelijke maatregelen hebben we uitvoerig doorgesproken en in
een Corona 1 1/2 meter plan samengevat. Helaas leggen we dit nog even in de la.
Info voor de deelnemers van de Tafeltennis sportschool.
Hoewel we erg vroeg in het voorjaar zijn begonnen zijn de cursisten, door de Corona
omstandigheden, pas 4 keer in de gelegenheid geweest om de tafeltennislessen te
volgen op de donderdagavonden. Om er voor te zorgen alle cursisten de resterende
tafeltennislessen kunnen volgen, stellen we voor om in de maand september 2020 alle
dinsdagavonden en donderdagavonden, op de drie niveaus, tafeltennisles te geven.
Dat wil zeggen: op de dinsdagen 1, 8 en15 september en de donderdagen 3, 10 en17
september. In totaal dus nog 6 tafeltennislessen.
Dus van 18.45 tot 20.00 uur voor de spelers 'Basic' .
Van 20.00 uur tot 21.15 uur spelers 'For Fun' en van 21.15 tot 22.30 uur voor spelers
'Professional'. Dat wordt in de maand september dus 2 keer per week
tafeltennislessen, zowel op dinsdag- als op donderdagavond!

Jeugdleden.
Hoewel het voor de buitensporten voor de jeugd tot 18 jaar, onder een groot aantal
voorwaarden, is toegestaan om buiten te sporten, moeten we helaas constateren dat er
geen ruimte voor onze jeugd spelers geboden wordt om binnen te tafeltennissen.
Nieuwe jeugdactiviteit
Op woensdagmiddag 2 september beginnen we van 13.00 tot 16.00 uur met het
openstellen van ons clubhuis voor de jeugd om te tafeltennissen. Kom dan je hart op
halen en breng gerust vrienden en vriendinnen mee voor veel spelplezier.
Alle woensdagmiddagen in september gratis tafeltennissen voor de jeugd.

Afgelaste Return evenementen.
Door deze vervelende, maar begrijpelijke maatregel, kunnen een groot aantal
geplande Return activiteiten en evenementen niet door gaan.
Tafeltennisbedrijven toernooi donderdagavond 8 mei.
Wijnproeverij vrijdagavond 15 mei.
Jaarlijkse seizoen afsluiting met de jeugd op zaterdag 5 juli
Gezamenlijke jeugdactiviteit met Herpen, Schaijk, OTTC en Return uitgesteld tot in
het najaar.
BBQ voor de vrijwilligers zaterdagmiddag 22 augustus. In juli beslissen we of het
verantwoord is om de BBQ door te laten gaan.
Uitwisseling met Afferden vrijdag 29 mei
Bierproeverij vrijdag 28 augustus
In de volgende nieuwsbrief informeren wij over de nieuwe data van de alsnog te
houden activiteiten. Kijk ook regelmatig in de agenda op de Return Website
Verjaardagskaartje voor de jarigen.
Om toch met onze leden contact te blijven houden, sturen we naar alle leden die
tussen nu en 1 september 2020 jarig zijn, de felicitaties op hun verjaardag, namens
leden en bestuur, met een verjaardagskaartje.

100,00 euro voor Return van energieleverancier 'vandebron'.
Mocht een van jullie toch al willen overstappen naar de energieleverancier
vandebron, vraag dan even aan TTV Return (dat is de klant bij Vandebron, e-mail
adres: leen.vanderbijl@live.nl) om een link te sturen naar je E-mail adres, dan krijgt
T.T.V. Return Oss 100,- Euro korting op de energierekening, natuurlijk mits je een
overeenkomst sluit daardoor met energieleverancier 'vandebron'. Bovendien profiteert
u van lagere energie kosten.
Tot slot.
Natuurlijk zijn ook wij zeer teleurgesteld in deze wel erg late herstart datum. Zeker
begrijpen we dat voorrang wordt gegeven aan het opstarten van vitale economische
activiteiten. En ook dienen we begrip te hebben voor de zorg die er is, voor een
hernieuwde toename van patiënten van dit toch ook dodelijke virus.
We zullen ons bij de besluiten neer moeten leggen en zoals, door de deskundigen,
voorgesteld samen de last van het nieuwe normaal nog een poosje moeten dragen.
Alvast bedankt voor het begrip. Wij wensen jullie, ondanks het vervelende bericht
een mooie, maar vooral een gezonde zomer toe.
Namens het het bestuur,
Willie van Druten, Pr. en Communicatie TTV Return Oss
Informatie van de NTTB website:
Versoepeling maatregelen voor sport, maar niet voor binnensport .
Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus
verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18
jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Als het virus onder
controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten
zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan pas van het slot voor
tafeltennisverenigingen. Wedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek.
Voor tafeltennis een teleurstellende uitkomst. Wij sluiten ons dan ook aan bij de oproep
van Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, om ons best te doen om de
binnensport eerder dan 1 september te openen: “Wel hebben wij zorg om al die kinderen
en jeugd die vóór de coronacrisis in al die gymzalen, dansscholen, fitnesscentra,
sportscholen en andere binnensportaccommodaties zoals zwembaden wekelijks aan sport
deden. Laten we hen niet vergeten en onze uiterste best doen om ook die sporten de
ruimte te geven. Zou erg fijn zijn dat als de ontwikkelingen dat toelaten, de
binnensportaccommodaties eerder dan 1 september hun deuren in ieder geval voor de
jeugd van Nederland weer kunnen openen.”
Eerste reactie Jan Simons
Het bestuur van de NTTB gaat de nieuwe maatregelen en uitwerking daarvan bestuderen
en komt dan met een reactie. Bondsvoorzitter Jan Simons reageerde woensdagavond
tegenover TT Sport telefonisch teleurgesteld over de beslissing van het kabinet. Simons
zei onder meer: “We gaan contact opnemen mHet et NOC*NSF of dat we misschien
eerder buiten kunnen sporten. Tafeltennis is een sport die je op 1.5 meter kunt beoefenen
en spelers kunnen thuis douchen. De beslissing valt me tegen en dan druk ik me
voorzichtig uit. Het zal ook heel zwaar zijn voor verenigingen om tot 1 september de
deuren te moeten sluiten.” We staan klaar voor onze verenigingen en houden de
ontwikkelingen in de gaten. We werken met man en macht aan oplossingen.”

