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1. Jelco van Grunsven kiest voor tafeltenniswinkel in Zeist 
 

Na 7 jaar lang tafeltennislessen in het voorjaar en in het najaar te hebben gegeven, 

heeft Jelco van Grunsven te kennen gegeven dat hij dit niet meer kan combineren met 

zijn drukke werkzaamheden bij de tafeltenniswinkel in Zeist. Hoewel wij dit 

bijzonder spijtig vinden hebben begrip voor zijn weloverwogen besluit. Met een 

mooie bos bloemen hebben we in december 2022 Jelco bedankt voor zijn positieve 

bijdrage aan de Return tafeltennis sportschool. 

Intussen zijn we er in geslaagd een nieuwe tafeltennistrainer aan te stellen. Vanaf 16 

februari  begint Gert Willemse, samen met Robert Morel en Pierre Schreuders, met 

het geven van tafeltennislessen op donderdagavond. 

 

2. Introductie Gert Willemse 
 

Gert Willemse is geboren en getogen in Oss. Hij 

heeft in zijn jeugdjaren getafeltennist bij OTTC. 

In 1995 is Gert overgestapt naar Vice Versa, de 

voorloper van TTV Return Oss.  

Daar is hij begonnen als jeugdtrainer en heeft  

zijn trainingsdiploma's behaald. 

In 2005 is Gert  bij TTV Revanche in Schaijk 

gaan tafeltennissen, waar hij zowel de junioren  

als de senioren traint.  

Zelf speelt hij competitie met het team van TTV 

Revanche in de 3e klasse van de afdeling Gelre. 

Wij wensen Gert alle succes met het geven van 

lessen bij de Return tafeltennis sportschool. 

 
      

3. Return tafeltennis sportschool start donderdagavond 16 februari weer   
 

Door de aanstelling van Gert Willemse en de medewerking van Robert Morel en 

Pierre Schreuders kunnen de tafeltennislessen in het voorjaar 2023 gewoon doorgaan. 

De inschrijvingen zijn al begonnen. 

Het is zowel voor leden als niet leden mogelijk om tafeltennislessen van 5 kwartier 

op 10 achtereenvolgende donderdagavonden te volgen op drie niveaus: 

Van 18.45 tot 20.00 uur 'Basic' voor beginners. 

Van 20.00 tot 21.15 uur 'For Fun' voor gevorderde recreanten. 

Van 21.15 tot 22.30 uur 'Professional' voor  competitie spelers. 

Inschrijven is nog mogelijk. 

 

4. Gratis proefles op donderdag 2 februari van 18.45 tot 20.00 uur 

Voor leden, nieuwe leden en Old Stars tafeltennissers bieden we op donderdag 2 

februari de mogelijkheid voor een gratis proefles tafeltennissen. 

Tevens een ideale gelegenheid om te weten op welk niveau je het beste deel kunt 

nemen aan de tafeltennislessen in het voorjaar 2023, die op 16 februari beginnen. 



5. Goed overleg op 19 januari met de barmedewerkers 
 

Op donderdag 19 januari is er een goed overleg geweest met alle barmedewerkers. 

Robert Morel bedankte alle aanwezigen voor hun inzet.Na de Corona periode dragen 

de baractiviteiten weer een aanzienlijk aandeel bij in inkomsten van onze vereniging. 

Als vervolg op dit overleg wordt er nog een infoavond georganiseerd over het 

gebruik van het koffiezetapparaat, de vaatwasser en de tafeltennis robot. 

 

6. Barbezetting voortaan in de agenda van de Return Website 

 

Hoewel er verschillende app groepen en  schema`s voor de barbezetting bestaan, lijkt 

het ons overzichtelijk om voortaan bij elk dagdeel in de agenda van de Return 

website ook de barmedewerker te vermelden.  

Vanwege de toerbeurten kan elke barmedewerker in deze digitale agenda kijken 

wanneer hij of zij bardienst hebben.  

 

7. Nieuwe barvrijwilligers gezocht 
 

Op dit moment zoeken we nog vrijwilligers voor de bar op de volgende dagen: 

1 donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Net als op andere ochtenden zou 

deze vacature ook in toerbeurt uitgevoerd kunnen worden. 

2.  donderdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur, op de oneven dagen van de maand. 

3.  maandagavond van 20.00 tot 23.30 uur. Ook deze vacature zou bij toerbeurt     

     vervuld kunnen worden. 
 

Wil je helpen om de bar te bemensen: neem dan contact op met Nicky Schreuders, 

die de barvrijwilligers coördineert. 

 

8. Het begin van de tribune “make over” is gemaakt 
 

Met het opslaan van de rollen tapijt op een andere plaats dan de tribune, is een begin 

gemaakt van de 'make over' van de tribune in de tafeltennis speelzaal. 

Sinds jaar en dag lagen de tapijtrollen onder de stoelen van de tribune. De rollen  

staan nu rechtop in de multi functionele ruimte. Zo nemen ze minder ruimte in beslag 

terwijl we ze zonodig nog kunnen gebruiken om de vloer te beschermen bij feesten, 

vergaderingen of kluswerkzaamheden.  

 

9. Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering op dinsdag 28 maart  
 

Hierbij nodigt het bestuur van TTV Return, alle leden uit bij de Algemene leden 

vergadering op dinsdag 28 maart 2023om 20.00 uur. Corona hebben we, zo goed als, 

achter ons gelaten, maar intussen worden we geconfronteerd met de oorlog in de 

Oekraïne met o.a. hoge energie prijzen als gevolg. 

Hoe hebben we 2022 overleefd hoe gaan we de toekomst in? 

Goed om samen met het bestuur de koers uit te zetten, zodat we nog in lengte van 

jaren kunnen genieten van tafeltennissen en ontmoeten in ons clubhuis.   

De  agenda voor deze ALV ontvangen jullie later. 


