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1. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Hierbij nodigen we alle leden van Return uit om naar de Algemene 

ledenvergadering te komen op dinsdagavond 28 maart om 20.00 uur in het 

clubhuis aan de Amsteleindstraat 108A, Oss.   

Op de Algemene Ledenvergadering wil het bestuur aan de leden verantwoording 

afleggen over het reilen en zeilen van de vereniging het afgelopen jaar en 

toestemming vragen voor de plannen in het komende jaar. Ook willen we jullie 

ideeën en wensen dan graag  horen.    

Met een bezoek aan de ALV blijf je op de hoogte en betrokken bij de 

tafeltennisvereniging. Bovendien  wordt die betrokkenheid door leden en 

bestuur erg op prijs gesteld. 

De agenda van de Algemene leden vergadering zal separaat naar jullie worden 

toegestuurd 

 

2. Gezellig tafeltennis dubbeltoernooi 

We kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig tafeltennis dubbeltoernooi 

op dinsdag 23 februari. Er waren 29 deelnemers. 

Bij de ontvangst lieten de verse appelflappen met koffie zich goed smaken.. 

Door de ruime deelname werd de lunch verdeeld over 2 partijen. 

Er werden 10 rondes gespeeld op 4 tafeltennistafels tot in totaal 40 punten per 

partij. 

Na elke ronde koppelde de wedstrijdleider de personen met het hoogste aantal 

punten en het laagste aantal punten aan elkaar. En die speelden dan tegen de 

personen met het op één na hoogste aantal punten en het op één na laagste aantal 

punten. Het maximale verschil was een partij met 36-6. 

Omstreeks half vier maakte wedstrijdleider Leen van der Bijl de uitslagen 

bekend. 

Die  uitslag was als volgt:   

1.Hans van der Heijden  

2. Elena Diakonova  

3. Jan Stekelenburg en  

4. Victor Poppelaars.  

Deze spelers werden verrast met een mooie prijs. Aan de speler met de laagste 

score werd ook gedacht: daarvoor was een poedelprijs beschikbaar.  

We kijken terug op een zeer geslaagde dag. 



3. Nieuw Return clubblad verschijnt in maart 

 

De redactie van het Return clubblad doet z`n best om nog voor de ALV  het 

clubblad uit te brengen.  

Dit clubblad wordt verspreid naar alle mensen die een relatie hebben met onze 

vereniging, zoals buren, sponsors en natuurlijk de leden een deelnemers aan Old 

Stars en de lessen. 

Op deze manier presenteren we ons als sportvereniging op een professionele 

manier. 

 

4. Return tafeltennis sportschool weer van start  

 

Met een flink aantal cursisten is op donderdagavond 16 februari de Return 

tafeltennis sportschool weer van start gegaan. 

Voor de gratis proefles op donderdag avond 2 februari hadden zich 12 

deelnemers aangemeld. 

Gert Willemse is onze nieuwe trainer, bij toerbeurt geassisteerd door Pierre 

Schreuders en Robert Morel.  

Maar liefst 11 cursisten doen mee aan de 'Basic' lessen, 11 aan de lessen 'For 

Fun' en we hebben  8  'Professional' tafeltennissers. Al met al een mooie start in 

het voorjaar van 2023. 

 

5. Old Stars Tafeltennis begint aan de voorjaarsbijeenkomsten 2023 

 

Op vrijdagmorgen 3 maart zit het winterseizoen van de Old Stars tafeltennissers 

er alweer op. Om dan weer naadloos over te gaan naar de bijeenkomsten van het 

voorjaar 2023, op vrijdagochtend 10 maart.  

We hopen weer een volle zaal te hebben op vrijdagmorgen. Heeft iemand van 

jullie ook belangstelling: kom gerust eens kijken op vrijdagmorgen tussen 9 en 

12 uur. En breng dan iemand mee die ook geïnteresseerd zou kunnen zijn.  


