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1. Vrijwilligers, de kurken waarop Return drijft 
 

We kunnen gerust stellen dat Return een gezonde vereniging is, zowel qua sfeer, qua 

accommodatie als financieel. Door de inzet van vele vrijwilligers kunnen we vrijwel 

elke werkdag open zijn voor verschillende activiteiten. Voor jong tot oud. 

Helaas hebben een aantal vrijwilligers moeten stoppen met hun activiteiten of willen 

ze eens wat anders doen voor de club. Het bestuur is dan ook naarstig op zoek naar 

vers bloed voor het vrijwilligerscorps . 

Vanaf deze  maand zullen we een “vacaturebank” opstarten waarin vacatures zijn 

opgenomen voor vrijwilligers. Mocht je denken: dat is wat voor mij, loop dan eens 

langs bij een van onze bestuursleden. Dan kijken we samen of er een geschikte 

functie is. Want vele handen maken licht werk. 

Aan het eind van deze Nieuwsbrief vindt u enkele vacatures. Hierbij de oproep deze 

te bekijken en zo mogelijk contact daarover op te nemen.  
 

We rekenen op jullie. 

 

2. Tot nu toe weinig stookkosten 
 

Na de zomer hebben we ons automatische verwarmingsregelaar, die normaliter  de 

temperatuur in de zaal regelt, uitgeschakeld. De verwarming moet nu handmatig 

worden ingeschakeld. Zoals jullie hebben kunnen zien zijn er een paar elektrisch 

kacheltjes in het sportcafé gezet. Zo konden we het sportcafé na het sporten nog een 

beetje behaaglijk houden. Soms zal het wat frisser aangevoeld hebben dan we 

gewend waren, maar met de huidige gasprijzen moeten we zeer kritisch zijn met het 

verwarmen.    

We hadden geluk met een mooie nazomer, zodat we tot nu toe zeer weinig gas 

hebben verbruikt, terwijl de opbrengst van de zonnepanelen naar recordhoogte steeg. 

Mocht je geïnteresseerd zijn in het energieverbruik van ons clubhuis, dit is te zien aan 

de wand van het sportcafé. 

Er wordt nu nagedacht hoe we de komende maanden het best kunnen gaan stoken. 

Hierbij worden een aantal deskundigen geraadpleegd.  

Tot nu toe is het goed te ervaren dat iedereen begrip heeft voor de iets lagere 

temperaturen. 

 

3. Hartverwarmende ideeën in de ideeënbus 
 

Om zoveel mogelijk ideeën op te doen, bijvoorbeeld om energie te sparen of 

verbeteringen aan te brengen in het clubhuis, is op de bar een ideeënbus geplaatst. 

Dick Voskamp bekijkt als eerste de ideeën en stuurt ze zo mogelijk door naar het 

verantwoordelijke bestuurslid, waarna een besluit wordt genomen eventuele 

maatregelen. Dick zal proberen zo goed mogelijk terug te koppelen. Mocht je geen 

antwoord hebben gekregen op je vraag of suggestie, neem dan contact met hem op. 

 

 

 
 



4. Leuke tip voor Sinterklaas cadeau 
 

Als je zit te mijmeren over wat zal ik dit jaar op het 

verlanglijstje voor Sinterklaas zetten, hebben wij een gouden 

tip. Mocht je nog geen Return outfit hebben, vraag dan een 

Return club outfit:  shirt en short!   

Polo’s hebben we nog op volop op voorraad. De blauwe polo 

kost 35,00 euro. De broekjes kosten 30,00 euro.  

Voor competitie spelers is de clubkleding vanzelfsprekend, 

maar wat zou het een fraai gezicht zijn als alle recreant 

spelers in het Return clubtenue tafeltennissen. Wie durft zo`n 

clubtenue aan Sinterklaas te vragen?  
 

Eind november hopen we Sinterklaas te verwelkomen in ons 

clubhuis: op dinsdagmorgen 29 november rond elf uur en op 

woensdagavond 30 november rond half acht. Komen jullie 

ook langs om hem de hand te drukken? De warme chocolade 

melk staat klaar. 

Een mooie gelegenheid om je verlanglijstje af te geven.  
 
 

5. Verschillende succesvolle activiteiten in oktober 
 

Leeftijds tafeltennistoernooi 

Op vrijdag 7 oktober, de Nationale Ouderendag, organiseerden we een leeftijds- 

tafeltennistoernooi. Leden van Return en deelnemers aan Old Stars tafeltennis 

beleefden een broederlijke tafeltennisdag, die gerust jaarlijks mag terugkeren. Zelfs 

de lokale omroep D-TV schonk aandacht aan dit sportieve evenement voor ouderen.  
 

Bierproeverij 

Op vrijdagavond 21 oktober werd er een echte bierproeverij georganiseerd. 

De gasten konden proeven van een aantal speciaalbieren van de 'Vorst van Oss' 

Brouwer Henry Thissen uit Lith gaf vakkundig uitleg over het brouwproces. Het 

gerstenat liet zich door de enthousiaste proevers goed smaken. 
 

Familie- en vrienden tafeltennistoernooi 

Na de gedwongen Covid lockdown periode kon er weer een familie- en 

vriendentoernooi georganiseerd worden. Aan het record aantal deelnemers te merken 

had men er naar uitgekeken. Kleinkinderen, kinderen, vaders en moeders, opa`s, 

oma`s en verdere familie en vrienden zorgden voor een heerlijke gemoedelijke maar 

sportieve sfeer. 
 

6. Overlegavond voor barmedewerkers 
 

Het is een goede gewoonte om met de barvrijwilligers eens per jaar bijeen te komen 

om te bespreken hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat  er eventueel verbeterd kan 

worden. 

Onze coördinator Frans Merkx zal jullie binnenkort vragen hierbij aanwezig te zijn. 



7. Nog één kans op een gezellige vrijdagavond bij Return dit jaar! 
 

Het Return Six Pack team organiseert dit jaar op vrijdag nog éénmaal iets extra`s om 

het voor het publiek nog aantrekkelijker te maken. Vrijdagavond 11 november vieren 

ze een heus 'Elfde van Elfde feestje', op de laatste competitieavond van 2022. 

Elf is het magische getal. Een tafeltennispartijtje gaat immers ook tot 11 punten.  

Gaat om elf over elf op 11/11 het dak er af ? Kom het meemaken!! 

  

8. Aanstelling vertrouwenspersoon 
 

In het sportakkoord dat verenigingen met elkaar in Oss gesloten hebben wordt  

aandacht gevraagd voor een vertrouwenspersoon voor elke vereniging. 

Wij doen graag  mee aan dit initiatief. Daarom  hebben we Nicole Schreurs hiervoor 

gevraagd. We zijn blij dat Nicole hier ja op heeft gezegd.  Begin 2023 doet zij 

hiervoor een speciale cursus. Daarna zal ze ons uitleggen wat haar rol gaat inhouden.   

 

9. Return Clubkampioenschappen tafeltennis enkelspel 2022 
 

Op zondag 11 december worden de Return clubkampioenschappen 2022 tafeltennis 

enkelspel georganiseerd, iets later dan aanvankelijk gepland. 

Aanmelden kan op het formulier in het clubhuis. 

Op deze dag wordt ook het Game11 event gehouden, waarbij alle leden van Return 

zijn uitgenodigd om hun materialen, batje, rubbers,  sportschoenen, outfit etc. nog een 

kritisch te bekijken. Dit Game 11 event is van 12.30  tot 15.30 uur. 

 

10. Werkzaamheden voor plaatsing nieuw ventilatiesysteem  gestart 
 

Door het klussenteam was al het nodige voorbereid.  

Vanaf woensdag 2 november 2022 is nu ook bouwbedrijf 

Koelen begonnen voorzieningen te treffen om de installatie 

met warmteterugwinning te plaatsen. De medewerkers 

plaatsten een luik in de kopgevel, zodat vrijdag  11 november 

de unit naar binnen kan worden geschoven. 

 

11. Aanmeldingen voor NTTB competitie 
 

Tafeltennissers die in het voorjaar van 2023 mee willen doen aan de NTTB 

tafeltennis competitie worden gevraagd om dit vòòr 10 december aan te geven bij 

Nicky Schreuders, de coördinator van de NTTB competitie. 

 

12. Nieuws voor de Old Stars tafeltennissers 
 

Op vrijdag 25 november is al weer de 12e en dus laatste bijeenkomst van de Old 

Stars tafeltennis herfstcyclus 2022. Op vrijdag 2 december begint direct daarop 

aansluitend de wintercyclus van 12 bijeenkomsten.  

Old Stars tafeltennissers hoeven zich niet weer aan te melden. Alleen afmelden bij 

verhindering van de 12 winter- en/of 12 voorjaarsbijeenkomsten in 2022/2023. 



VACATURE 

COORDINATOR BARVRIJWILLIGERS 

 

TTV Return is een groeiende vereniging met een eigen sportaccommoda-

tie in Oss. 

Het motto van Return is bewegen en ontmoeten. 

Bewegen door het beoefenen van de tafeltennissport in de speelzaal van 

Return.  

Ontmoeten door voor of na de sportbeoefening in het sportcafé een 

praatje te maken onder het genot van een drankje.  

Return wordt gerund door vrijwilligers. Alleen zo kunnen we de contribu-

tie en de prijzen van de consumpties laag houden zodat iedereen bij ons 

kan komen bewegen en ontmoeten. 

Per 1 januari 2023 zoeken we een COORDINATOR BARVRIJWILLIGERS. 

Deze coördinator zorgt er voor dat er tijdens de openingsuren van het 

clubhuis een verantwoordelijk vrijwilliger aanwezig is, die het clubhuis 

opent, verantwoordelijk is voor de barverkoop, en het sportcafe in orden-

telijke staat afsluit. 

Het aantal vrijwilligers dat daarbij meewerkt is ca 15. 

 

Interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden 

 

 

 

 

 

 



VACATURE 

VRIJWILLIGER “LIEF EN LEED”   

 

TTV Return is een groeiende vereniging met een eigen sportaccommodatie. 

Het motto van Return is bewegen en ontmoeten. 

Bewegen door het beoefenen van de tafeltennissport in de speelzaal van Return.  

Ontmoeten door voor of na de sportbeoefening in het sportcafé een praatje te ma-

ken onder het genot van een drankje.  

Return wordt gerund door vrijwilligers. Alleen zo kunnen we de contributie en de 

prijzen van de consumpties laag houden zodat iedereen bij ons kan komen bewegen 

en ontmoeten. 

Per 1 januari 2023 zoeken we  een VRIJWILLIGER “LIEF EN LEED”   

Return vindt het belangrijk dat er ook aandacht is voor leden die tijdelijk niet naar 

het clubhuis kunnen komen of waarbij in hun directe omgeving levensbepalende za-

ken voorvallen, zoals ernstige ziekte, een overlijden of een geboorte. 

De  vrijwilliger ‘lief en leed” zorgt hiervoor door het sturen van een kaartje, door een 

telefoongesprekje of door het brengen van een bloemetje.  

 

Interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VACATURE 

BARVRIJWILLIGER 

 

TTV Return is een groeiende vereniging met een eigen sportaccommodatie. 

Het motto van Return is bewegen en ontmoeten. 

Bewegen door het beoefenen van de tafeltennissport in de speelzaal van Return.  

Ontmoeten door voor of na de sportbeoefening in het sportcafé een praatje te ma-

ken onder het genot van een drankje.  

Return wordt gerund door vrijwilligers. Alleen zo kunnen we de contributie en de 

prijzen van de consumpties laag houden zodat iedereen bij ons kan komen bewegen 

en ontmoeten. 

Per 1 januari 2023 zoeken we enkele BARVRIJWILLIGERS. 

De barvrijwilliger opent het clubhuis, controleert bij het begin van zijn dienst een 

aantal zaken, is verantwoordelijk voor de barverkoop en netheid van het sportcafe 

en sluit het clubhuis bij sluiting, waarbij een aantal zaken gecontroleerd worden. In 

sommige diensten zijn enkele bijzondere acties vereist (bijv. reinigen koffiema-

chine). 

De bezetting van de bar is per dagdeel geregeld. Vaak zorgt een team van enkele 

vrijwilligers op toerbeurt voor een vast dagdeel. Soms is een vrijwilliger altijd aanwe-

zig op een vast dagdeel. De tijdsbesteding varieert daarbij van 2 dagdelen per week 

tot 2 dagdelen per 6 weken. 

Soms worden vrijwilligers gevraagd te helpen bij bijzondere gelegenheden, bijv. bij 

toernooien. 

De bezetting wordt gecoördineerd door de coördinator barvrijwilligers. 

 

Het totaal aantal barvrijwilligers bij Return is ca 15. 

 

Interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. 

 


