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1. Tijdens de vakantieperiode is clubhuis gewoon geopend 
 

Het clubhuis blijft tijdens de vakantieperiode gewoon geopend met de normale 

openingstijden. 

De trainingen voor de jeugdleden gaan tijdens de schoolvakantie evenwel niet door. 

Dus van 23 juli tot en met 4 september geen jeugd training. 

Natuurlijk zijn alle jeugdspelers tijdens de vakantie van harte welkom om gedurende 

de openingstijden te komen tafeltennissen. 

 

2. Na de vakantie 
 

De eerste jeugd training na de vakantie is op maandagavond 5 september. 
 

Het Old Stars tafeltennis begint weer op vrijdagmorgen 2 september, van 9.00 tot 

10.30 uur en van 10.30 tot 12.30 uur. 
 

De Return tafeltennis sportschool start op donderdagavond 29 september vanaf 18.45 

uur, weer op drie niveaus. 

Op donderdagavond 15 september is er voor leden en niet-leden een gratis proefles, 

van 18.45 tot 20.00 uur.   

 

3. Aangepaste openingstijden voor jeugdleden 
 

De trainingslessen voor de jeugd op woensdagavond worden vanaf woensdag 7 

september gecombineerd, van 18.45 tot 19.45 uur.  

Hierdoor zijn de seniorenspelers al vanaf 19.45 uur op woensdagavond welkom. 

 

4. Return volgt Covid ontwikkelingen op de voet 
 

We gaan ervan uit dat elke sportvereniging zelf verantwoordelijk wordt voor het  

treffen van maatregelen om Covid buiten de deur te houden. 

We laten ons hierbij adviseren door het NOC/NSF.  

Binnen het bestuur is dit het aandachtsgebied van Robert Morel. 

Via de Return nieuwsbrief houden wij de leden op de hoogte van eventueel te nemen 

maatregelen. 

 

5. Steeds meer Old Stars aan het tafeltennissen bij Return 
 

Het valt op dat tijdens de openingstijden overdag steeds meer Old Stars 

tafeltennissers een balletje komen slaan. 

Een gunstige ontwikkeling, waarbij de verhouding van het aantal dames versus de 

heren de goede kant op gaat. 
 

6. AED /reanimatie cursussen   

De samenwerking met de sportverenigingen van sportpark Amstelhoef werpt de 

eerste vruchten af. De geplande AED /reanimatie cursussen op de woensdag 7 en 14 

september zijn nagenoeg volgeboekt. Wil je nog meedoen, meld je dan snel aan. 



7. Leerzame intervisie dag voor Old Stars trainers 
 

Op dinsdag 28 juni togen Anja de Been, Henk de Reus en Willie van Druten op 

uitnodiging van de NTTB en het Nationaal Ouderenfonds naar Baarn voor een eerste 

intervisie dag. Doel van deze dag was het evalueren van het Old Stars programma  en 

het uitwisselen van ervaringen met andere tafeltennisverenigingen.  

Het werd een nuttige en leerzame dag waarbij vooral Anja en Henk nieuwe inspiratie 

op deden om in september weer fris aan de slag te gaan.  

Ook werd weer eens onderstreept hoe belangrijk het is bij het ouder worden om 

telkens het brein en het lichaam te blijven activeren.   

 

8. Nieuw: energie bewakings- en registratiesysteem bij Return 
 

De overheid vindt het  belangrijk dat ook sportclubs hun bijdrage leveren aan 

vermindering van energieverbruik en aan de energietransitie.   

Return levert haar bijdrage daaraan, zoals jullie allemaal zullen weten. 

Daarom geeft de overheid ook subsidies voor aanschaf van zonnepanelen en een 

ventilatiesysteem met terugwinning van warmte. 

Daarbij wordt sinds begin 2022 echter wel geëist dat we een formeel energie 

bewakings- en registratiesysteem hebben. 

Zo’n systeem moet er voor zorgen dat we regelmatig nagaan of het energieverbruik 

laag blijft en dat we helder maken aan de gebruikers, dus leden en bezoekers van het 

clubhuis hoe het energieverbruik zich ontwikkelt.  

Door te laten zien hoe we omgaan met energie worden we allemaal betrokken bij dit 

aspect. 

Jullie zullen dan ook voortaan grafieken zien in het sportcafé waarin getoond wordt 

hoe het energie verbruik zich ontwikkeld. Ook zullen ontwikkelingen op het gebied 

van energieverbruik daar worden beschreven.  
 

 
 

Als jullie zaken missen, laat het dan even weten aan Jan Stekelenburg of Dick 

Voskamp. Wellicht kunnen we de presentatie van de gegevens dan verder verbeteren. 

 

9. Vakantie 
 

De vakantieweken staan voor de deur. Velen van ons zijn al op pad geweest, wellicht 

heb je het nog tegoed. En helaas zullen sommigen niet op pad kunnen. 

Wij wensen iedereen een goede vakantieperiode toe, al dan niet op  pad, al dan niet in 

ons mooie land of in het buitenland. Probeer er iets moois van te maken. 



 

10.  EXTRA  ATTENTIE GEVRAAGD: Vrijwilligers bij Return 
 

Voor verenigingen als Return is het buitengewoon belangrijk dat er voldoende 

vrijwilligers zijn om de vereniging draaiende te houden. 

Hoewel we als kleine vereniging al een flink aantal vrijwilligers hebben, is het aantal 

vrijwilligers toch een zorgpunt voor het bestuur. In de bestuursvergadering van 28 

juni is daar uitgebreid over gesproken. 

De afgelopen maanden hebben een aantal vrijwilligers gezegd te gaan stoppen met 

hun vrijwilligerswerk, veelal na jarenlang hun bijdrage te hebben geleverd. Vaak was 

de reden dat hun gezondheid of die van hun partner het niet meer toelaat. Hierdoor 

zijn er vacatures in alle teams.  

Het bestuur  heeft het standpunt ingenomen dat van alle leden verwacht mag worden 

dat ze als vrijwilliger een steentje bijdragen. Ieder naar vermogen, zo goed mogelijk 

passend bij hun ervaring en interesse. 

Daarom hierbij een dringende oproep aan alle leden zich te melden als vrijwilliger, 

 

Het team dat de bar bedient heeft enkele nieuwe mensen nodig, Alleen dan kunnen 

we het aantal diensten dat gedraaid moet worden per vrijwilliger redelijk laag 

houden.  

Frans Merkx kan u alles vertellen over de bardienst. Schiet hem even aan of bel hem 

op (06-19458353). Vele handen maken licht werk, dus met jullie hulp kan Frans de 

bar blijven bemensen. 

 

Het schoonmaakteam komt elke 2 weken naar het clubhuis om de boel spic en span te 

houden. Ook dit team heeft enkele mensen nodig. Kun je niet elke 2 weken komen, 

een keer per maand kan ook, er wordt al gewerkt met wisselende teams. 

Jan Stekelenburg coördineert het schoonmaakteam. Ook hij legt graag uit wat je kunt 

betekenen voor Return. Zijn telefoonnummer is 06-82274164. 

Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. 

 

Tenslotte hebben we klusdagen, waarin een team allerlei voorkomende klussen klaart, 

zoals het reinigen van goten, opruimen van de zolder met materialen, isoleren, 

vervangen van lampen etc. Ook op deze klusdagen hebben we mensen nodig. Jan van 

Stekelenburg organiseert deze dagen. Mild je bij hem als je wilt meehelpen. Zijn 

telefoonnummer is 06-82274164. 

 

We rekenen op jullie. Samen zijn we sterk. 

 

 

 

 

 

 


