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1. Corona maatregelen
Hoewel de meeste van onze leden zijn gevaccineerd, blijven we ons nog zo
goed mogelijk aan de Corona maatregelen houden.
Hou je daarom nog altijd aan de volgende regels:
•

Blijf thuis als je klachten hebt (ook al zijn deze mild): neusverkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheidsklachten.

•

Blijf thuis al iemand in jouw huishouden genoemde klachten
heeft.

•

Vul het registratieformulier in bij binnenkomst.
Ben je geen lid van onze vereniging, dan graag je telefoonnummer vermelden op het registratieformulier.

•

Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
In de hal bij binnenkomst en op de tribune van onze speelzaal
staan flacons met desinfectie-gel.

•

Volg de met pijlen aangegeven éénrichting looproute voor het
betreden en verlaten van de speelzaal.

Met 3 openstaande buitendeuren tijdens het tafeltennissen proberen we
de luchtkwaliteit op peil te houden. Dat houden we ook in de gaten door
regelmatig het CO2 gehalte in de speelzaal te meten.
Tot op heden heeft nog niemand in ons clubhuis het nare virus opgelopen.
2. Ter herinnering: ALV op 9 september
Hopelijk staat het al in je agenda: op 9 september houden we onze
Algemene Leden Vergadering (ALV) in de sportzaal. Vorig jaar kon die niet
doorgaan, dit jaar nodigen we je uit aanwezig te zijn om het reilen en
zeilen van Return te bespreken. De agenda volgt.
3. Ter herinnering: barbecue op zondag 12 september
Ook deze traditie willen we weer voortzetten: een gezellige barbecue voor
leden met hun partners. Dit jaar op zondagavond 12 september.
Je ontvangt e.d.d. nog een nadere aankondiging en uitnodiging.

4. Tafeltennis school begint weer
Op donderdagavond 16 september is er van 18.45 tot 20.00 uur een gratis
proefles tafeltennissen. Ongetwijfeld een duwtje in de rug om van de
tafeltennislessen in het najaar een succes te maken.
5. Foto galerij wordt herstart
Op veler verzoek hebben we aan Leen van der Bijl gevraagd om de foto
galerij van de leden weer up to date te maken. Dat wil zeggen dat foto`s
van oud leden worden verwijderd en dat van nieuwe leden foto`s worden
toegevoegd. Leden kunnen dan weer zien welke gezichten er schuilgaan
achter de namen van medeleden van Return.
6. Weer nieuwe leden na de Corona periode
Gelukkig hebben maar weinig leden van Return hun lidmaatschap
opgezegd in de Corona periode. Nieuwe leden meldden zich echter niet
veel aan. Toch kunnen we nu al melden dat nieuwe leden de weg naar
Return gevonden hebben.
Op 1 augustus 2021 telde Return 124 betalende leden. Op 1 januari 2020
waren dat er 128.
7. Vriendenloterij/bankgiroloterij
Naast de contributie en de baropbrengst, heeft Return nog een paar
(kleinere) inkomstenbronnen. De grootste hiervan is de Vriendenloterij.
Als je via Return meedoet aan deze loterij wordt ongeveer de helft van
jouw inleg bestemd voor Return, de rest wordt uitgekeerd als prijzen.
In 2020 ontvingen wij op deze manier maar liefst ruim 1360 euro.
Binnenkort gaat de Vriendenloterij samen met de bankgiroloterij onder de
naam Vriendenloterij.
Hou je van een gokje en wil je tegelijkertijd jouw club ondersteunen: door
deelname aan de Vriendenloterij kan dat.
Op 21 september 2021 houden we met een paar Return vrijwilligers een
belronde naar alle leden om te vragen mee te doen met een lot van de
Vriendenloterij of deelname aan een bestaande loterij om te zetten naar
de Vriendenloterij. Vragen? Bel gerust naar Dick Voskamp: 06-37430466.

8. TTV Return introduceert Old Stars tafeltennis in Oss
Op 15 oktober starten we het programma Old Stars Tafeltennis.
Dit programma richt zich op een wat oudere doelgroep.
In wekelijkse bijeenkomsten wordt een aantal activiteiten aangeboden in
de speelzaal:
• een halfuur sportief bewegen
• een half uur tijd voor 'n praatje onder het genot van een koopje
koffie of thee
• een halfuur tafeltennissen
We prijzen ons gelukkig met een sterk team vrijwilligers dat hier de
schouders onder gaat zetten:
• Anja de Been, yoga docente,
• Victor Poppelaars, fysiotherapeut,
• Nicky Schreuders tafeltennisbegeleider
Behalve dat we hiermee bereiken dat ouderen meer bewegen en
weerbaarder worden, vertrouwen we er op ook een aantal nieuwe leden
te mogen verwelkomen.
Deelname aan het programma kost 48,00 euro per kwartaal, waarin 12
bijeenkomsten plaatsvinden. Hierbij is inbegrepen een gratis kop koffie,
cappuccino of thee. Return leden ontvangen 50% reductie.
Old Stars tafeltennis is drie kwartalen actief. In de zomer wordt het niet
aangeboden. Deelnemers aan het programma kunnen gedurende de
zomer gratis komen tafeltennissen.
Op woensdag 1 september start Return met de
promotie van Old Stars tafeltennis in Oss.
Zo zul je een advertorial in de RegioOss zien, worden
de banieren bij het clubhuis voor dit doel aangepast
en verschijnt er een tekst op het evenementenbord
aan het Return clubhuis.
Ook komen er flyers om doelgericht huis aan huis te
bezorgen en posters om op te hangen.
Hierbij zijn Coen van der Tas en Louise de Kok onze
ambassadeurs van het programma.

Om de kick off van Old Stars tafeltennis in Oss op vrijdagmorgen 15
oktober luister bij te zetten, hebben we Bettine Vriesekoop uitgenodigd
om een tafeltennis clinic te geven.
Wil je bij de kick off op 15 oktober aanwezig zijn: laat het even weten aan
Willie van Druten: 06 -10932431 of 0412 - 633576.
9. Game 11 test event
Tijdens de clubkampioenschappen op zondag 12 september houdt Game
11 in onze speelzaal een test event. Hierbij kunnen allerlei
tafeltennismaterialen worden uitgetest en desgewenst besteld.
Na een lange periode van Corona een mooie gelegenheid om aan de start
van een nieuwe seizoen de tafeltennis spullen weer optimaal op orde te
brengen.
Zoals je misschien weet hebben we een overeenkomst met Game 11.
Onze leden krijgen bij aankoop een korting van 10 - 20 %.
Dit jaar zouden we graag alle aankopen bij Game 11 via de vereniging laten
verlopen. Als je jouw bestelling doorgeeft aan Robert Morel, Willie van
Druten of Dick Voskamp, dan zorgen die ervoor dat het bestelde in het
clubhuis bezorgd wordt. De vereniging betaalt de factuur van Game 11 en
zal u daarna per mail vragen de rekening aan Return te voldoen.
Waarom deze aanpak?
• Return kan dit jaar subsidie aanvragen over alle aankopen van
speelmaterialen en kleding die via haar verlopen.
• De verzendkosten kunnen geminimaliseerd worden door combinatie
van bestellingen.
• Door een beter inzicht wat de leden kopen kan wellicht voor
komende jaren een nog betere deal worden gemaakt
Een win/win situatie, als lid betaal je geen cent teveel en Return maakt
optimaal gebruik van de subsidieregeling.

