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Return clubhuis gaat weer open.
Vanaf woensdag 1 juli mogen de sportscholen weer open en dus ook ons clubhuis om
te tafeltennissen. Om de vertrouwde sfeer weer terug te krijgen beginnen we om de
oude openingstijden weer in ere te herstellen.
Met uitzondering van de jeugd, die spelen voortaan zowel op maandag- als op
woensdagavond in 2 groepen: Van 18.00 tot 20.00 uur voor de jongste leden en van
19.00 tot 20.00 uur voor de oudere leden tot 18 jaar. Dat betekent dat de volwassen
leden, weer als vanouds, vanaf 20.00 uur op woensdagavond kunnen tafeltennissen.
Om de veiligheid voor de spelers optimaal te waarborgen neem we een aantal
maatregelen. Om de 1 ½ meter regel goed uit te kunnen voeren, plaatsen we 4
tafeltennistafels binnen, en afhankelijk van de drukte 3 a` 4 tafels buiten, als het weer
het toelaat. Op die manier kunnen telkens 14 a` 16 leden gelijktijdig tafeltennissen.
Dubbelspel is nog niet toegestaan.
In het sportcafé staan meerdere tafels, waaraan telkens aan de 'kopse kant' genoten
kan worden van koffie, thee of fris, etc. en een praatje. Bij meer dan 10 bezoekers in
het sportcafé is er voldoende ruimte om op 1 ½ meter van elkaar de wedstrijden te
bekijken, vanaf de tribune in de zaal.
De bar gaat weer open!
Een scherm op de bar zorgt voor een veilige afstand. Er kan zowel met gepast geld
betaald worden als ook met je pincard.
Met deze opzet van maximaal 30 bezoekers per dagdeel is het reserveringssysteem
overbodig en kunnen we op de oude vertrouwde spontane manier weer vrij
tafeltennissen. Het spreekt voor zich dat leden met klachten zoals hoesten, niezen,
koorts, en /of benauwdheid, thuis dienen te blijven.
In het clubhuis zorgen we er voor dat tafeltennistafels, klinken, trapleuning etc.
gedesinfecteerd worden. Iedereen desinfecteert zelf de handen bij binnenkomst. De
ventilatie normen zijn gecontroleerd. In de zomer zetten we de deur van de
nooduitgang, voorzien van een hordeur, open voor voldoende frisse lucht. De
toegangsdeur naar de speelzaal komt te vervallen, zodat optimale ventilatie binnen
geregeld is. Bovendien is er i.v.m. de 1 ½ meter regel, éénrichting loopverkeer van
het sportcafé naar de tafeltenniszaal. Mocht het aantal spelers vaker de 30 overtreffen
bestaat de mogelijkheid om de speeltijd uit te breiden met de dinsdagmorgen. We
geven er sterk de voorkeur aan om thuis de sportkleding aan te doen, thuis gebruik te
maken van het toilet en de douche. Het kan zijn dat de regelgeving t.a.v. het douchen

nog wordt aangepast. Van schone sportschoenen wisselen kan in het sportcafé of op
de tribune van de speelzaal. Mocht desondanks gebruik gemaakt worden van een van
de kleedkamers boven, heeft dalend trapverkeer voorrang. Wij vertrouwen er op dat
met bovenstaande maatregelen, en de eigen verantwoordelijkheid van de leden, de
maximale veiligheid gewaarborgd is.
De nieuwe banieren wapperen al.
Door de hevige stormen van de voorbije winter waren de banieren kapot gewaaid.
Intussen wapperen 2 nieuwe banieren, fier in de wind, alsof ze de leden vanaf 1 juli
weer willen verwelkomen.

Return tafeltennissportschool hervat de lessen.
Hoewel alle cursisten van de tafeltennisschool al persoonlijk zijn geïnformeerd, laten
we weten dat de resterende 6 tafeltennis lessen, die door de Corona maatregelen zijn
vervallen, worden ingehaald op de dinsdagen 7, 14 en 21 juli en de donderdagen, 9
16 juli en 23 juli. Van 18.45 tot 20.00 uur 'Basic' les. Van 20.00 tot 21.15 uur 'For
Fun' en van 21.15 uur 'Professional'
Return jeugd tafeltennist vanaf 1 juli ook weer binnen.
Zoals vermeld splitsen we, door de groei van het aantal jeugdleden, de jeugd
trainingen in 2 groepen. Van 18.00 tot 19.00 uur voor alle jongste spelers en van
19.00 tot 20.00 uur voor de oudere jeugdleden tot 18 jaar.
Duurzaamheidscommissie presenteert de plannen.
In een extra bestuursvergadering van 25 april heeft Jan Stekelenburg de plannen

ontvouwd die de duurzaamheidscommissie van Return heeft uitgewerkt.
In een dertig pagina`s tellend rapport stelt de commissie, die bestaat uit Carel Cox,
Henk de Reus, Frans Merkx en Jan Stekelenburg, het duurzaamheidsplan van de
accommodatie van Return voor. Het betreft voorstellen over vervangen C.V. door
infra roodverwarming, warmwatervoorziening en zonnepanelen.
Alvorens de plannen aan de leden voor te leggen zal nu worden onderzocht wat de
investeringen als financiële besparingen opleveren, en wat de subsidie mogelijkheden
zijn van de lokale- en landelijke overheid. Aan de hand van een financieringsplan
wordt een haalbaarheidsplan en vervolgens het stappenplan voor uitvoering
geformuleerd.
Doorgaan van alle andere activiteiten en evenementen bij Return
Op maandagavond 20 juli vergadert het bestuur over de mogelijk te houden
tafeltennis activiteiten en evenementen in het najaar van 2020.
In de Return nieuwsbrief van augustus, voor zover mogelijk, meer nieuws hierover.
Voorbereiding herstart tafeltennissen
Frans Merkx organiseert op maandagavond 29 juni een overleg met alle
barmedewerkers om de herstart van het binnen/buiten tafeltennissen van 1 juli goed
voor te bereiden.
Onderwerpen zijn: Corona virus maatregelen, instructie barbetalingen, gepast
contant, barbriefjes en/of pin transactie, instructies gebruik en schoonmaak
koffiezetapparaat, instructie pinapparaat en wifi wachtwoord.

