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Corona maatregelen
Alle gebruikelijke maatregelen blijven van kracht: Kom niet naar het clubhuis bij
verkoudheidsklachten en /of koorts. Registreer je naam bij binnenkomst. Bewaar de
1 ½ meter onderlinge afstand, daarom is dubbelspel niet toegestaan. Maak gebruik
van de éénrichting looproute, desinfecteer handen na een gespeelde wedstrijd. Er is
regelmatig CO2 controle op luchtkwaliteit van het sportcafé en de speelzaal.
Het goede nieuws is: dat het wisselen van medespeler na elk samenspel is toegestaan.
Bij de tafeltennislessen op donderdagavond betekent het dat door-wisselen mag.
Afgelastte activiteiten vanwege Corona.
Snerttoernooi
Helaas moeten we de jarenlange traditie van het Snerttoernooi vanwege het Corona
Virus dit Corona jaar doorbreken. Als gezinnen en families 1e en 2e Kerstdag samen
komen, om Kerstmis te vieren, is het wellicht niet verstandig om daags daarna, het
Snerttoernooi bij Return te organiseren. Om elk risico te vermijden hebben we, met
pijn in het hart, besloten het druk bezochte Snerttoernooi uit te stellen tot na Kerst
2021.
Nieuwjaarsreceptie.
Helaas voelen we ons genoodzaakt ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie niet door te
laten gaan. Ons plan is om op een nader te bepalen datum in 2021 een “Back to
normal Party” of “Welcome back party” of i.d. op touw te zetten.
Daar zullen dan geen oliebollen bij zijn, maar het is wel een goed initiatief om elkaar
te zien en een mooie gelegenheid om de drie leden, die al 25 jaar lid zijn, te huldigen
en de Return ambassadeur(s) te benoemen.
Algemene leden vergadering.
We zouden natuurlijk een digitale Algemene leden vergadering kunnen organiseren.
Maar we vinden dat onpersoonlijk en niet echt bij Return passen. En omdat onze
statuten ons niet verplichten een tijdstermijn aan te houden, wachten we tot het
verantwoord is om zo`n 40 a` 50 belangstellende leden te ontvangen, om als bestuur
verantwoording af te kunnen leggen voor de gang van zaken en het beleid van
Return.

Ann van Haarlem vierde haar 96e verjaardag.
In goede gezondheid, vierde ons lid Ann van Haarlem op donderdag 19 november
haar 96e verjaardag. Return is trots op Ann, die vaak 2 keer per week vanuit Schaijk
in haar eigen auto, naar ons clubhuis komt om een partijtje te tafeltennissen.
Ann, nogmaals van harte gefeliciteerd!
Subsidies voor onze vereniging.
Heel wat leden hebben tijdens de Rabobank Clubkascampagne op Return gestemd.
Wij kregen 338,- euro overgemaakt, met dank aan de Rabobank leden die op ons
gestemd hebben. Hier en daar zijn er Corona subsidiepotjes, waarvan we dankbaar
gebruik van hebben gemaakt. 250,-Euro krijgen we van de gemeente voor het project
duurzaamheid en dat wordt binnenkort overhandigd door de wethouder van Sport. We
ontvingen al 2500,- euro van het ministerie VWS als tegemoetkoming voor de vaste
lasten en voor 75,- en 100,- euro is een aanvraag ingediend bij de wijkraad Ussen.
Voordracht nieuw bestuurslid
Zoals bij de leden in de Algemene leden vergadering van januari 2020 bekend is
gemaakt, was Leen van der Bijl voornemens in 2021 het stokje als penningmeester
over te dragen. Leen heeft jammer genoeg ook definitief besloten het bestuur te
verlaten. Dick Voskamp wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Hij zal de eerst volgende A.L.V. gekozen kunnen worden. Dick neemt vanaf januari
2021 de werkzaamheden over, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, tot hij
definitief gekozen is en als penningmeester kan functioneren.
Leen van der Bijl verzorgt tijdens, de later in het jaar te houden ALV de presentatie
van de resultaten in 2020 en de begroting voor 2021.
Opleiding tafeltennistrainer
Ondanks de Corona crisis gaat de Return tafeltennis sportschool zowel in het voorals in het najaar alle 60 tafeltennislessen van 5 kwartier met succes voltooien, met in
totaal 31 cursisten in het voor- en 28 in het najaar!
Door de ruime belangstelling van leden en niet leden voor de cursussen bij Return
tafeltennissportschool attenderen we geïnteresseerden op het volgende:
De NTTB is voornemens om in 2021 zowel in Tilburg als in Oss, bij voldoende
belangstelling, een cursus voor tafeltennistrainer te organiseren. Als hier ambities
voor je zijn weggelegd, neem dan eens contact op met Willie van Druten
van de Return tafeltennis sportschool, Telefoon 0412-633576.
Herinnering pas-avond op 16 december
Als je nog geen 'passend' cadeau hebt voor de Kerstdagen, kom dan Return shirt en
short passen, tijdens de pasavond op woensdag 16 december van 20.00 tot 21.00 uur.
Opzetten werkgroep Old Stars tafeltennis
Door de Corona ervaringen zijn er steeds meer ouderen die uit hun isolement gehaald
dienen te worden. Het Nationaal ouderfonds gaat zich samen met de NTTB sterk

maken om het succesvolle project 'Old Stars' uit te breiden met Tafeltennis.
TTV Return wil in Oss in 2021 graag meedoen samen met een pilot Old Stars
tafeltennis van de NTTB en het ouderen fonds.
Wat is het idee?
Om ouderen qua gezondheid weerbaar te maken en eenzaamheid tegen te gaan, wordt
Old Star tafeltennis in Oss bij Return overwogen. Return denkt hierbij om elke
vrijdagmorgen daarvoor het clubhuis beschikbaar te stellen.
Een bijeenkomst bestaat uit drie delen: A. 30 minuten warming up, oefeningen,
B. 30 minuten koffie of thee, voor het sociale contact en C. 30 minuten tafeltennissen.
Samen met Hans Willemse van het Sportexpertise centrum en Koen de Jong van het
Ouderen fonds en Willie van Druten van Return, is alvast een werkgroep geformeerd,
om het bestaansrecht te onderzoeken en daarna voorbereidingen te treffen voor een te
organiseren Kick Off. Wie voelt zich als mede kartrekker geroepen, om het team te
versterken, en ziet de mogelijkheden om hier iets moois van te maken.
Alle informatie bij Willie van Druten, telefoon 0412 -633576
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