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Van de voorzitter
Beste leden,
Nauwelijks heb ik kunnen bevroeden hoe
enerverend het is om voorzitter te zijn van de
Return tafeltennisvereniging. Het ene moment
vervul ik de rol als vrijwillige assistent tafeltennistrainer bij de Return tafeltennis sportschool, het andere moment zit ik in overleg
bij de duurzaamheidscommissie van Return.
Maar ook maak ik deel uit van de wedstrijdcommissie tijdens het Snerttoernooi. Om over
de nodige bestuursvergaderingen nog maar
niet te spreken. Natuurlijk probeer ik, ondanks
mijn fulltimebaan, tijd vrij te maken om op
woensdagavond lekker een balletje te slaan
en sinds kort ook weer te mogen genieten van
een biertje aan de bar.

we staan. Op de Algemene leden vergadering
van donderdagavond 28 april willen we graag
met jullie van gedachten wisselen over welke
koers we gaan varen.
We rekenen op uw komst om mee vooruit te
kijken.
Robert Morel,
Voorzitter TTV Return Oss

Stand van zaken Return
Erelid 1
Privilege leden 5 (Niet spelende leden)
Jeugdeden 13
Senioren leden 105
NTTB competitie spelers 19
BBTF leden 13
Cursisten Return Tafeltennis sportschool 28
Deelnemers Old Stars tafeltennis 22
Vrijwilligers 42

Metamorfose voor de
tafeltennisspeelzaal.

Sportpark Amstelhoef
Intussen is er een overleggroep geformeerd
met de gebruikers van sportpark Amstelhoef.
Die neemt o.a. deel aan het overleg over de
structuurvisie van Oss-West. In 2023 wordt begonnen met de aanleg van een compleet nieuwe woonwijk, waarvan Sportpark Amstelhoef
het recreatieve middelpunt wordt. De ambitie
van de gemeente is om Oss op den duur met
8000 woningen uit te breiden, waarvan 3000
in Oss -West in de nabijheid van Return. Volop uitdagingen om onze vereniging te laten
groeien, hetgeen ook nodig is om alle noodzakelijke wensen en investeringen betaald te
krijgen. In dit speciale clubblad informeren we
op pagina`s 6 en 7 over de keuzes waarvoor

Met het vervangen van de bureaustoelen
door gezellige caféstoelen werd de kantine als
vanzelfsprekend omgetoverd tot het Return
sportcafé. Nu is het idee om met wat ingrepen
ook de speelzaal een eigentijdse look te
geven. Met name de tribune.
Een klein team is al bezig geweest om wat
ideeën aan het papier toe te vertrouwen.
Ook is er de lang gekoesterde wens om de
grijze stenen muur van de tafeltenniszaal
te verfraaien met een foto achterwand. De
algemene leden vergadering is een mooi
moment om de meningen te peilen.
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ASM, Athletic Skills model.

Old Stars tafeltennis, meer dan
bewegen.
Old Stars tafeltennis, dat een initiatief is van
het nationaal ouderfonds, is nu ook in Oss een
goed ontvangen succes. Elke vrijdagmorgen
komen inmiddels telkens 2 groepen ouderen
naar het clubhuis van TTV Return voor 40
minuten bewegingsoefeningen, 40 minuten
tafeltennis en daarna nog alle tijd voor een
gezellig praatje met gratis koffie, cappuccino of thee. Het sociale aspect is, behalve het
sportieve deel, zeker niet onbelangrijk. Steeds
meer realiseren we ons hoe groot het belang
is om bezig te blijven en te bewegen.
Door de pandemie is het sociale contact ook
behoorlijk verschraald.
De combinatie van beiden, sportief bewegen
en tijd voor elkaar, blijken de succes factoren
van Old Stars tafeltennis.

Zowel voor de bewegingsoefeningen als voor
het tafeltennissen is er professionele begeleiding,
waarbij ieder op zijn eigen niveau mee kan doen.
Anja de Been en Victor Poppelaars zorgen vrijwillig voor de bewegingsoefeningen en Nicky
Schreuders en Henk de Reus verzorgen de tafeltennislessen. Omdat spelplezier voorop staat
worden de oefeningen niet als belastend ervaren, zodat ongemerkt aan conditie en weerstand wordt gewerkt. Goed om te weten is dat
voor ouderen allerlei fundamentele facetten
aan bod komen (ASM). Return biedt 55-plusser
de mogelijkheid om kennis te maken met Old
Stars tafeltennis, door op `n vrijdagmorgen
vrijblijvend mee te komen doen. Ook leden van
Return kunnen hieraan mee doen en ontvangen zelfs een korting van 50 % op de bijdrage,
waardoor per seizoen (12 vrijdagochtenden)
slechts 24.00 euro betaald hoeft te worden,
inclusief koffie, cappuccino of thee.
De eerste groep komt van 9.00 tot 10.30 uur
bewegen en tafeltennissen. En de 2e groep beweegt en tafeltennist van 10.30 tot 12.00 uur.
Bel voor meer informatie of aanmelden naar
0412-633576 of mobiel 06-10932431.

Nieuw!
Deelnemers die 3 seizoenen per jaar mee
doen met Old Stars tafeltennis, zijn tijdens de
normale openingstijden in het zomerseizoen,
van harte welkom om kosteloos te komen
tafeltennissen.

Informatie voor nieuwkomers
en leden.
Steeds meer aspirantleden willen
geïnformeerd worden over de tafeltennis
mogelijkheden die Return biedt. Reden
genoeg om het informatiebord te voorzien
van flyers met info over het Return
lidmaatschap en wat er nog te bundelen valt.
Met als illustratie nieuw tekst balkje: Kies je
koers of maak een bundel
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Energietransitie van ons Clubhuis.
Het huidige clubgebouw is nu zo`n 20 jaar geleden gebouwd. Door veel zelfwerkzaamheid
van leden werd het mogelijk deze prachtige accommodatie te realiseren. Maar rond de
jaarwisseling stond het gebruik van energie nog niet zo hoog op de agenda. Het gebruik van
energie willen we tegenwoordig allemaal terugbrengen, met name het gebruik van fossiele
energie, dus ook aardgas.
Enkele jaren geleden is een programma gestart bij Return Oss om het clubhuis duurzamer
te maken, geschikt voor de toekomst. Dat doen we stapsgewijs. Zo maken we het financieel
haalbaar terwijl we toch voortdurend de accommodatie verbeteren. De eerste stappen in het
programma waren gericht op het omlaag brengen van het energieverbruik. Er werd begonnen
met het vervangen van lampen en armaturen door LED verlichting. Ook werd het plafond van
de speelzaal geïsoleerd. De volgende stap, die vorig jaar gezet werd, was de installatie van 45
zonnepanelen op het dak. Op dit moment verbruiken we minder stroom dan dat we opwekken.
We zijn nu zelfs leverancier van elektriciteit aan het net.
De stap die we nu willen zetten is het volledig gebruiken van de zelf opgewekte stroom.
In de kleedkamers gaan we ‘Infra Rood’ panelen voor ruimteverwarming ophangen. Als
de ervaringen daarmee goed zijn, kunnen we dat later uitbreiden tot andere delen van het
gebouw. De huidige boiler voor het douchewater is 20 jaar oud en versleten. We gaan deze
vervangen door een elektrisch verwarmde boiler. De eerste stap om ons clubhuis gasloos te
maken! Dit alles willen we deze zomer nog realiseren. De C.V. installatie is nog in redelijke
staat. Deze kunnen we nog een aantal jaren blijven gebruiken.

Het klussenteam aan de slag met infrarood verwarming.

Hoe hebben we dat betaald?
Return is een financieel gezonde vereniging. De hier genoemde investeringen konden betaald
worden uit de opgebouwde reserves. Alleen voor de zonnepanelen hebben we een kleine
duurzaamheidslening afgesloten bij de gemeente Oss tegen een lage rente.
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Goede ventilatie wordt vaak
ondergewaardeerd.
De eisen voor ventilatie van ruimtes waar
mensen verblijven, zijn in de loop van de
jaren veel strenger geworden. We worden
daar de laatste tijd, met name door de Corona
pandemie vaak mee geconfronteerd. Vooral
bij scholen en kantoren is dit probleem
onderkend. (zie illustratie) Ook de ventilatie
in ons clubhuis voldoet niet aan de eisen van
deze tijd. Wat zeker nodig is, is een betere
luchtkwaliteit in de speelzaal. De capaciteit
van de huidige luchtafzuiging is ver onder de
maat. Ook wordt de afgezogen warme lucht
direct naar buiten geblazen, wat veel kostbaar
energieverlies veroorzaakt. We kunnen
weliswaar de kwaliteit van de lucht in de
gaten houden door het CO2 gehalte te meten.
Als het nodig is, zetten we nu de deuren
open om zo de ventilatie te verbeteren. Maar

stoken met de deuren open is een kostbare
aangelegenheid. Daarom willen we de
luchtbehandelingsinstallatie vervangen door
een nieuwe, waarbij warmte uit de afgezogen
lucht wordt
teruggewonnen.
Dit is een
kostbare
investering die
niet zo zeer
bedoeld is
om energie te
besparen, maar
meer nog om
de luchtkwaliteit
van de sportzaal
aan de huidige
nieuwe eisen te
laten voldoen.

Hoe willen we dat gaan betalen?
Voor de luchtbehandelingsinstallatie zullen we echter een flinke lening nodig hebben. Schrik niet!
Zo’n installatie zal ruim 50.000 euro kosten. Hiervoor zal achteraf een subsidie van ongeveer 15.000
euro gekregen kunnen worden.
We zijn nu bezig om bij de gemeente Oss te vragen of het mogelijk is een lening te krijgen voor
de helft van het investeringsbedrag, af te lossen in 15 jaar. De rest zal uit eigen middelen moeten
komen. In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 april zal hier uitgebreid over gesproken
worden. Niet alleen over de noodzaak en het nut van deze investering maar ook over de financiering
van het ontbrekende bedrag. Het bestuur wil vragen het resterende geld bij de leden te lenen. Dit
geleende geld zal hopelijk heel snel afgelost kan worden, zeker als de subsidie van 15.000,- euro
binnen is. Op deze manier maken we stapsgewijs ons clubhuis geschikt voor de toekomst, zonder
dat een contributie verhoging hierdoor nodig is. We kunnen ons er niet meer vanaf maken door
een simpele deurstopper op de deur te monteren, zodat de buitendeur open blijft voor frisse lucht.
Kortom reden genoeg om er bij te zijn bij de A.L.V. op donderdag 28 april 2022 waar we, samen met
het bestuur, enkele belangrijke knopen voor de toekomst moeten doorhakken.
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Samenwerkingsoverleg
sportpark Amstelhoef is gestart
Op dinsdag 18 januari is met de drie verenigingen van sportpark Amstelhoef een begin
gemaakt met een overleg om beter met elkaar
samen te werken.
Besloten is om van onderaf, bij de gebruikers
van het sportpark, te beginnen. Zo zijn we nu
al als een gesprekspartner bij de gemeente
Oss in overleg over de mogelijke komst van
tijdelijke noodgebouwen voor het in aanbouw
zijnde ‘Kindcentrum’ of wel de samenvoeging
van ‘de Korenaer school’ en de ‘John F. Kennedy school’.
Deze noodgebouwen zijn gepland op een van
de sportvelden achter het parkeerterrein van
Return. Ook willen we het voortouw nemen in
het overleg over de aanleg van de nieuwe wijk
Oss -Noord/West en de gevolgen van de verkeersstromen etc. voor sportpark Amstelhoef.
Het uiteindelijk doel is om op de lange termijn
sportpark Amstelhoef op de kaart te zetten als
een volwaardig sportpark waar het hele jaar
sport beoefend kan worden.

Nu doorpakken voor AED reanimatie cursus.
Zowel op de accommodatie van RKSV Margriet als van TTV Return Oss is een kostbare
AED aanwezig. Helaas zijn er te weinig leden
met kennis van het gebruik er van. Voor de
gezondheid van alle gebruikers en bezoekers
van sportpark Amstelhoef is het groot belang dat zowel overdag als `s-avonds en in de
weekenden altijd opgeleide vrijwilligers aanwezig zijn om adequaat te kunnen reageren
als dat nodig is. Idealiter zouden er elk dagdeel een of meer gekwalificeerde vrijwilligers
op het sportpark Amstelhoef aanwezig zijn.
Veelal zijn het BHV-vrijwilligers en EHBO-ers
die via hun werkgever bijscholingscursussen
daarvoor volgen.
We stellen nu alle leden van RKSV Margriet,
TTV Return Oss en cricketvereniging de
Wanderers in de gelegenheid om de ‘één
avond AED/ reanimatie cursus’ te volgen. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij: Jan Middel
voor RKSV Margriet, Carolien Sjamaar voor
de Wanders en Willie van Druten voor TTV
Return leden.
Mobiel 06-10932431.
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Oss-West wordt een archipel van Buurtschappen met de
eilanden in de polder, met een
menselijke maat.
nieuwe hoofdweg.
In de gepresenteerde structuur visie worden
In het begin van dit jaar zijn in een
aantal digitale sessies aan bewoners en
omwonenden de bouwplannen voor OssWest bekend gemaakt, althans de structuur
visie. Inwoners en belanghebbenden worden
opgeroepen om deel uit te maken van een van
de werkgroepen om hun wensen of zorgen
tijdig te kunnen uiten.
De gebruikers van het sportpark ‘Amstelhoef’
zullen hier gezamenlijk in optrekken om hun
belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Na de inspraakprocedure volgt de vaststelling
van het bestemmingsplan. De bedoeling is
dat in het voorjaar van 2023 de gemeenteraad
van Oss het definitieve bestemmingsplan
goedkeurt, zodat in het najaar van 2023 de
schop in de grond kan van de nieuwe wijk
gelegen aan de Westkant van het sportpark
Amstelhoef. In totaal worden er in de
komende 15 jaren (2 x1500) = 3000 woningen,
goed voor 6500 bewoners, gebouwd. Dat
betekent een gemiddelde van 200 woningen
per jaar.

straks, tussen de Mikkeldonkweg en de
Oostenakkerstraat, ten noordwesten van
Oss, wooneilanden gecreëerd. Elk eiland
vormt een kleine gemeenschap met een
dwarsdoorsnede van Ossenaren, oud, jong,
rijk en arm. Kortom buurtschappen met de
menselijke maat.
Door de oude wegenstructuur om te vormen
tot fietsstraten en een nieuwe hoofdweg
aan te leggen, worden al die eilanden
ontsloten. Tussen de nieuwe hoofdweg en
de Klein Ussenstraat komt ruimte voor een
winkelgebied, een gezondheidscentrum,
scholen, en een sporthal, etc.

Wat betekent dat voor TTV
Return Oss??
Natuurlijk heeft het gevolgen voor het
sportpark Amstelhoef dat het nabije
woongebied op den duur met 6500 bewoners
wordt uitgebreid.
Welke kansen biedt het? Immers
sportpark Amstelhoef wordt het sportieve
middelpunt van Oss West. Waar komen de
voorzieningen zoals: de sporthal, wijkcentrum,
kinderboerderij, jeugd evenementen plein?
Welke kansen zijn er voor Return om de
vereniging te versterken?
Tijdens de algemene ledenvergadering van
donderdagavond 28 april willen we graag de
plannen van het bestuur toetsen bij de leden
van Return.

Sportpark
Amstelhoef
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Uitnodiging en agenda voor de Return Algemene
ledenvergadering.
Hierbij nodigt het bestuur van TTV Return Oss haar leden uit voor de Algemene
ledenvergadering op donderdag 28 april om 20.00 uur, in het clubhuis aan de Amsteleindstraat
108 A Oss.

Agenda
Opening 20.00 uur Voorzitter
Mededelingen
Goedkeuring notulen ALV 9 september 2021
Bestuurszaken
Accommodatie Clubhuis en energietransitie
Verslag financiële zaken 2021
Begroting 2022 en investering- en financieringsplan
Beheer Return Sportcafe
Jeugd van Return en NTTB competitie
Verslag BBTF competitie
Ledenwerving en -behoud
Structuurvisie Oss West en plannen TTV Return
Rondvraag

Robert Morel
Robert Morel
Robert Morel
Robert Morel
Jan Stekelenburg
Dick Voskamp
Dick Voskamp
Frans Merkx
Nicky Schreuders
Leen van der Bijl
Willie van Druten
Willie van Druten
Robert Morel
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Tafeltennistoernooi!

