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Inhoudsopgave: 
 

1. We mogen weer binnen tafeltennissen 
2. Wat zijn we de komende tijd verder van plan? 
3. Buiten tafeltennis voor een select gezelschap 
4. Zonnepanelen 



 

1. We mogen weer binnen tafeltennissen  
 

Zoals het er nu naar uitziet mogen we vanaf woensdagmorgen 19 mei 
weer binnen tafeltennissen. 
We moeten nog wel even wachten op groen licht op maandagavond.  
Mark Rutten zou, afhankelijk van het aantal besmettingen, nog op de 
pauzeknop kunnen drukken.  
Dus hopelijk tafeltennissen we op dinsdagmorgen 18 mei voor de laatste 
keer buiten.  
 
Return treft intussen alle voorbereidingen om de draad weer op te pakken. 
Op 10 en 17 mei is het schoonmaakteam actief om het sportcafé en de 
tafeltenniszaal weer “spic en spannend' te maken.  
De tafeltennistafels komen binnen weer op z`n plaats.  
De countdown clock op de website is afgesteld op woensdagmorgen 19 
mei om 9.00 uur.  
Uiteraard respecteren we de gangbaar regels:  

• thuis blijven bij verkoudheid  

• onderlinge afstand 1 ½ meter  

• alleen enkelspel 

• geen gebruik van de douchegelegenheid  

• handen regelmatig ontsmetten    

• éénrichting loopverkeer 
  

We willen, bij goed weer, gebruik maken van het terras door enkele tafels 
en stoelen buiten te zetten. Dat biedt de mogelijkheid om weer een kop 
koffie of cappuccino te serveren. 
Reserveren is niet meer nodig, als we het maximaal aantal spelers van 30 
in acht nemen. Wel moeten we registreren wie aanwezig zijn geweest  in 
het gebouw en op het terras.   
 

2. Wat zijn we de komende tijd verder van plan ?   
 

Zeer binnenkort komen we uit met een speciaal nummer van het Return 
clubblad om jullie te informeren welke activiteiten er na de lock down gaan 
plaats vinden bij Return.  



3. Buiten tafeltennis voor een select gezelschap. 
 

Van de mogelijkheid om buiten te tafeltennissen werd veelvuldig gebruik 
gemaakt. 
De twee tafeltennistafels waren constant bezet. Wel was de bezetting 
beperkt tot zo`n 30 vaste tafeltennissers, een select gezelschap dus.  
Ook de opkomst van de jeugdspelers tijdens de buitensport `s-avonds, was 
bijzonder goed. 
 
 

4. Zonnepanelen  
 

Ruim 50 leden hebben gereageerd op de vraag van het bestuur of ze het 
eens waren met de aanleg van zonnepanelen en het aangaan van een 
lening daarvoor.  
Al deze leden waren positief over dit initiatief. Het bestuur is blij met deze 
grote response en de instemming met het voorstel. Het heeft daarom 
besloten opdracht te geven tot het installeren van de zonnepanelen.  
Ook werd een lening aangevraagd bij de gemeente Oss. Hierover is nog 
geen definitief antwoord gekomen. Hopelijk volgt dat snel. 
Jan Stekelenburg is nu met een aantal vrijwilligers bezig de extra 
bekabeling binnen het gebouw aan te leggen die nodig is.  
We verwachten dat de zonnepanelen begin juni op ons dak te bewonderen 
zijn. Weer een grote stap in ons duurzaamheidsplan, na de toepassing van 
LED verlichting en de plafondisolatie. 
 
De commissie duurzaamheid werkt nu aan een voorstel om volgende 
stappen te zetten. Hierover willen we jullie direct na de zomervakantie 
informeren. 
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