Senioren - Jeugd
Nummer 37 2018, 19 december (week 51)
Ab nieuws / Algemeen:
• NK 2019
• Save The Date verenigingscongres 2 maart 2019
• Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens
• Boetes
Jeugd:
• Eindstanden najaar 2018
• Note van de AJCL
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
NK 2019:
Op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart 2019 worden de Nederlandse kampioenschappen A-spelers georganiseerd in
het Landstede Sportcentrum te Zwolle. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.
Save The Date verenigingscongres 2 maart 2019
Het is ondertussen al onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het NK Tafeltennis en het NTTB verenigingscongres. Ook
in 2019 organiseren we op de zaterdag van het NK Tafeltennis een inspirerende dag voor onze bestuurders.
De 9ste editie heeft als thema ‘Heel Holland tafeltennist – Kansen voor jou vereniging’.
Locatie: Landstede Sportcentrum Zwolle
Datum: zaterdag 2 maart 2019
Tijd: 10.30 uur tot 15.45 uur
Het belooft een erg interessante dag te worden voor zowel grote als kleine verenigingen, voor ervaren en minder
ervaren bestuurders en voor (technisch) kaderleden.
De definitieve uitnodiging en het programma ontvang je half januari. Vanaf dan gaat de inschrijving ook open.
Blok zaterdag 2 maart alvast in je agenda, want deze dag wil je niet missen!
Marthijn van der Wal,
Coördinator Sportparticipatie
Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens:
Er zijn wederom een wijzigingen doorgegeven. Daarom nogmaals de laatste geüpdatete lijst met de
wedstrijdsecretarissen van de senioren en jeugd, graag doorgeven welke aanpassingen er eventueel nog meer moeten
worden doorgevoerd.(zie bijlagen)
Ook is het beslist noodzakelijk de verenigingen de juiste gegevens (bestuur en functionarissen), eventuele wijziging
van de locatie, telefoonnummer en de maximale tafelbezetting in NAS vermelden.
Met deze update kunnen wij de voorjaarscompetitie 2019 met een nog schonere lei beginnen.
Boetes:
Volgnr.
JO32
JO33
JO34

SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost
Wnr.
20128
23128
14102

Vereniging / team
Twekkelerveld 1
Dronten ’74 2
Trias 2

Nr.
18
8
8

Omschrijving
Wedstrijd niet tijdig in NAS verwerkt
T. Buffinga (4192451) niet als invaller vermeld
Verenigingsnaam en teamnummer niet vermeld

Bedrag in €
5,00
5,00
5,00

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:
www.nttb-oost.nl
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N

Secretaris NTTB / Afdeling Oost
Marleen van Ulsen-van de Vooren
Eierweg 7a
8026 PV Zwolle
e-mail: bezwaren@nttb-oost.nl

JEUGD:
Eindstanden najaar 2018:
Zie bijlage
Note van de AJCL:
De najaarscompetitie 2018 is geschiedenis.
U zult begrijpen dat ik leukere competities heb meegemaakt.
Twee tuchtzaken in de jeugdcompetitie van de afdeling Oost zijn er wat mij betreft twee teveel.
Ik doe dan ook een beroep op een ieder om dit in de volgende competities - te beginnen in de komende
voorjaarscompetitie - te voorkomen.
We moeten er met elkaar juist aan werken om die jeugdcompetitie zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken al is het
alleen maar omdat het aantal jeugdteams verder afneemt.
U hebt allen de teamindeling voor de voorjaarscompetitie 2019 ingediend.
Hadden we het afgelopen seizoen nog ruim 90 teams, komend seizoen moeten we het met ongeveer 10 minder doen.
Dit dalende aantal jeugdteams baart mij zorgen en ik hoop dat dit ook voor u geldt.
Ik kom hier vrijwel zeker aan het begin van het nieuwe seizoen nog wel op terug.
Rest mij u allen te bedanken voor de plezierige samenwerking en u goede Kerstdagen en een veilige jaarwisseling toe
te wensen !!!

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
Henk Teunissen
Prof. Van der Scheerstraat 281
2035 AR Haarlem
Tel.nr. 06-14369579
acl@nttb-oost.nl

4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
Tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl

HK t/m. startersklasse
Jan Ringenier
Colijnlaan 70
8262 WM Kampen
Tel.nr. 06-23780454
ajcl@nttb-oost.nl

www.nttb-oost.nl
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