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Nummer 18 2018,  13 mei (week 19) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• ALV 2018 

• Boetes 

• Opgave teams najaar 2018 
 

Senioren: 

• Geen input 
 

Jeugd: 

• Bijdrage AJCL 
 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
ALV 2018: 
Op 19 maart heeft u al een vooraankondiging ontvangen betreffende onze ALV die op donderdag 31 mei gehouden 
wordt en wel bij TTV Swift (D) te Deventer.  
De vergadering begint om 20.00 uur, verdere informatie vindt u in de bijlage. 
 
Tot 31 mei!! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Marleen van Ulsen - van de Vooren 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
secretaris@nttb-oost.nl 

 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

Volgnr. Wnr. Vereniging/team Nr. Omschrijving  Bedrag in €  

SO184 41127 Brookshoes 2 15 Het onvolledig uitkomen van het team  vervallen  

 
Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, binnen drie weken na publicatie van het wedstrijdbulletin 
waarin de boete is vermeld, bij het secretariaat van de afdeling ingediend te worden: 
 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
Marleen van Ulsen-van de Vooren 
Eierweg 7a 
8026 PV  Zwolle  
e-mail: bezwaren@nttb-oost.nl 
 
 
Opgave teams najaar 2018: 
Wij wensen jullie veel succes met het indienen van de teams voor de najaar competitie 2018. 
Let u op de deadline van 31 mei 2018? 
 

SENIOREN: 
 
Geen input.  
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N  
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JEUGD: 

 
Bijdrage AJCL: 
Nog een enkele opmerking over de komende teamindeling nu de datum waarop de teamindeling moet zijn ingediend - 
donderdag 31 mei - dichterbij komt: 
 

• In principe bestaat recht op een bepaalde klasse conform de aangegeven promotie- en 
degradatieregeling, tenzij het nieuwe team gewijzigd is. 

• Probeer het nieuwe team in de juiste klasse in te schrijven; te hoog spelen is niet leuk, maar te laag evenmin! 

• Schrijf teams niet opnieuw in de Startersklasse in als het dit seizoen zo’n 4 punten (of meer) gemiddeld per 
wedstrijd heeft gehaald. 

• Als een team niet wil promoveren, dan moet dat voor het seizoen worden aangegeven! 

• Negeer de Startersklasse niet; het is een prima klasse om - vooral nieuwe - spelers kennis te laten maken met 
competitietafeltennis. En hoe meer teams, hoe kleiner we de afstanden kunnen houden. 

• Twijfelt u bij de samenstelling van de teams en / of de te spelen klasse, neem dan gerust contact met mij op! 

 
Ik wens u allen een goede voorbereiding op de nieuwe teamindeling toe en alvast een rustige zomerstop !!! 
 
Tot zover! 
 

Met sportieve groet, 
 
Jan Ringenier, 
AJCL | NTTB - Afdeling Oost 
 
E-mail: ajcl@nttb-oost.nl 
Mobiel: 06 23780454 
 
 

 
 

Competitieleiders: 
 

Senioren    Senioren    Jeugd 
 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse   HK t/m. startersklasse 
Henk Teunissen   Albert Kuiper    Jan Ringenier 

 Prof. Van der Scheerstraat 281 Kapperserf 6     Colijnlaan 70 
 2035 AR Haarlem   7951 JB Staphorst   8262 WM Kampen 

Tel.nr. 06-14369579   Tel.nr. 06-44332934   Tel.nr. 06-23780454 
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