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1. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
Op donderdagavond 9 september houdt Return vanaf 20.00 uur haar
Algemene Leden Vergadering. Alle leden zijn van harte welkom.
Je vindt de agenda aan het einde van deze Nieuwsbrief

2. Drukke activiteiten agenda in september
Woensdag 8 september starten de jeugdmiddagen weer.
Op 8 september opent Return de deuren weer voor de jeugd van 6 tot en
met 12 jaar voor de wekelijkse tafeltennis instuif op de woensdagmiddagen.
Zondag 12 september zijn er zelfs drie activiteiten:
• Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de Return clubkampioenschappen.
Inschrijven is nog mogelijk tot maandag 6 september.
• Van 14.00 tot 17.00 uur is de Game 11 test event.
Lees wat Jelco van Grunsven van Game 11 hier zelf over schrijft
verderop in deze Nieuwsbrief.
• Vanaf 17.00 uur is er voor alle leden en hun partners een 'Grill en Chill
BBQ' op het terras van het clubhuis.
Ook als je niet aan de clubkampioenschappen hebt deelgenomen ben
je van harte welkom!
Donderdag 16 september: gratis proefles op de Return
tafeltennissportschool.
Leden en niet-leden kunnen van 18.45 tot 20.00 uur meedoen.
Een uitgelezen mogelijkheid om te ervaren of tafeltennislessen ook iets voor
jou zouden kunnen zijn.
Dinsdag 28 september: leeftijdstoernooi
TTV Return organiseert voor de 2e keer het leeftijdstoernooi.
Hierbij worden poules ingedeeld op basis van de leeftijd van de deelnemer.
In elk poule komt er een winnaar.
We vertrouwen er op het succes van de eerste keer te kunnen evenaren.
Het tafeltennistoernooi begint om 10.00 uur. Om 12.30 uur is er een
gezellige lunch. Rond 15.00 uur wordt de prijsuitreiking verwacht. Je kunt je
inschrijven op het inschrijfformulier dat in het sportcafé opgehangen is.

Deelnamekosten zijn 6,00 euro per persoon inclusief de lunch.
De dinsdagochtend spelers, die niet met dit leeftijdstoernooi mee doen,
worden gevraagd om in die week op woensdag of donderdag te komen
tafeltennissen.
Het dubbel tafeltennistoernooi blijft ook gewoon bestaan, maar wordt pas
gehouden op donderdag 28 oktober 2021.
Donderdagavond 30 september starten de reguliere tafeltennislessen weer.
Return begint weer een reeks van 10 tafeltennislessen op drie verschillende
niveaus. Je kunt je hiervoor nog opgeven bij Willie van Druten: 06-10932431
of 0412 633576.
Dinsdagavond 21 september: belavond voor de Vriendenloterij
Een aantal vrijwilligers zullen alle leden opbellen om ze te attenderen op de
voordelen van deelname aan 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.
Bedrijven tafeltennistoernooi uitgesteld
Na rijp beraad hebben we besloten om het geplande bedrijven tafeltennistoernooi van donderdagavond 23 september uit te stellen tot donderdagavond 9 december 2021 om 20.00 uur.
Omdat we officieel pas op maandagavond 20 september de informatie over
de nieuwe Corona maatregelen krijgen, is het tekort dag om het traditionele
tafeltennistoernooi succesvol te organiseren. Nu is het zo dat de 1 ½ meter
in acht dient te worden genomen en bovendien dat de bar van ons sportcafé
om 24 uur sluit.
Want laten we eerlijk zijn: 'de derde helft' is onlosmakelijk verbonden
aan het succes van het bedrijven tafeltennistoernooi van Return.

3. Volop promotie voor Return.
Onze eigen leden houden we natuurlijk op de hoogte via deze Nieuwsbrief,
de Return website en de inschrijfformulieren voor activiteiten.
Maar om nieuwe leden enthousiast te maken om te bewegen en te
tafeltennissen zetten we in maand september flink in met advertorials en
redactionele berichten in weekblad Regio Oss.
We beginnen al op woensdag 1 september met een pagina grote advertorial
met de aankondiging van diverse activiteiten.
Intussen prijken er ook 4 borden langs de Osse toegangswegen met
aandacht voor de tafeltennis instuif op de jeugd woensdagmiddag.
Ook de banieren aan de vlaggenstokken bij het clubhuis zijn vernieuwd.
4. NTTB competitie start weer
Na de 2 uitgestelde seizoenscompetities gaat de NTTB competitie vanaf
vrijdag 17 september weer van start. Alle wedstrijddata staan vermeld in de
agenda van de Return website: www.ttvreturn-oss.nl
5. Nieuwe tafeltennistafels voor Return
Dinsdag 24 augustus zijn er 4 nieuwe tafeltennistafels opgesteld en
bespeelbaar bij Return. Mooi op tijd voor de clubkampioenschappen, de
start van beide competities en de tafeltennissportschool.
Met dank aan de sponsoren:
• Bert Flinterman rentmeester NVR,
• Aqua Rainbow,
• Easi Grass
• Autobedrijf de Kantsingel BV.

6. Ingezonden tekst van Jelco van Grunsven van Game 11
Op zondag 12 september zal Game11/Butterfly NL aanwezig zijn bij TTV
Return, tijdens de clubkampioenschappen. Van 14.00 uur tot 17.00 uur is er
een verkoopstand, inclusief diverse test batjes. Je kunt daarmee zelf de
verschillen in materiaal (frames, rubbers) ervaren en ontdekken wat het best
bij je past.
Direct je nieuwe frame, rubbers, schoenen of andere materialen kopen en
meenemen is mogelijk, mits op voorraad uiteraard. Als je al op voorhand
weet wat je (ongeveer) wilt hebben, stuur dan een mail naar
info@game11.nl, zodat het sowieso meegenomen kan worden. Hoe eerder
we je wensen weten, hoe beter! Dat geldt ook voor eventuele voorkeuren
omtrent schoenen, tassen, bat hoezen of kleding. Game11 heeft een vaste
selectie bij, bestaande uit veelal frames, rubbers, accessoires, lijm, cleaners,
bat hoezen en schoenen. Voor artikelen zoals kleding, tassen en specifieke
rubbers/frames is het altijd verstandig om op voorhand je wensen door te
geven! Dat geldt ook voor specifieke wensen m.b.t. rubbers, frames,
schoenmaat e.d. Rubbers lijmen (ook op je huidige frame) is uiteraard geen
probleem en verzorgt Game11 kosteloos.
Tijdens deze dag gelden de vaste clubkortingen. Uiteraard is er ook
voldoende tijd en ruimte voor advies op maat. Bij overige vragen vooraf,
stuur je mail naar info@game11.nl
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Opening om 20.00 uur
Mededelingen
Notulen ALV 16 januari 2020
De voorzitter blikt terug op 2020/2021 en de gevolgen van Corona
Huldiging jubilarissen
Bestuurszaken:
o aftredende bestuursleden
o verkiezing voorgedragen bestuursleden
Verslag accommodatie Clubhuis
Financieel verslag 2020
Begroting 2021 en financieringsplan
Return sportcafé
Jeugd van Return
NTTB competitie
BBTF competitie
Stand van zaken ledenwerving en -behoud
Nieuw in Oss: Old Stars tafeltennis
De ambitie van TTV Return Oss
Rondvraag

