Senioren - Jeugd
Nummer 15 2020, 10 juni (week 24)
Ab nieuws / Algemeen:
• Uitnodiging + agenda ALV 2020
• Indienen teams najaarscompetitie 2020 (zie ook bulletin nr. 14)
• Adreswijziging Henk Teunissen (ACL)
• Lijst boetes voorjaar 2020 (senioren en jeugd)
• Update lijst met wedstrijdsecretarissen (jeugd en senioren)
• Speelweken, speelrondes najaar 2020 (reminder)
• TTC Dronten ’74 en Smash 2000 houden het helaas voor gezien

AB NIEUWS/ ALGEMEEN:
Uitnodiging + agenda ALV 2020:
Beste mensen,
In de bijlage treft u de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de NTTB / Afdeling Oost die gehouden
zal worden op donderdag 10 september 2020.
Uw afdelingsbestuur heeft bewust gekozen voor een datum ná 1 september. Gehoopt wordt dat omstreeks 1
september zoveel mogelijk duidelijkheid is betreffende wat wel en niet kan m.b.t. activiteiten en competitie.
De ALV zal echter wel vóór de start van de competitie plaats moeten vinden aangezien er wijzigingen in het
competitiereglement, uitgave 1 juni 2018, denk aan de invoering van het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier),
goedgekeurd dienen te worden.
Het afdelingsbestuur is erg blij dat TTV Swift (D) haar accommodatie wederom beschikbaar stelt maar mogelijk wordt
de ALV online gehouden of een combinatie daarvan. Dit zal duidelijk worden als er meer bekend is over de dan
geldende maatregelen rond de Covid-19 pandemie.
Namens het afdelingsbestuur wens ik u een fijne zomer toe, helaas nu nog zonder tafeltennis, maar ik hoop wel in
goede gezondheid. En bovenal hoop ik u op 10 september te kunnen ontmoeten, Vanzelfsprekend ontvangt u z.s.m.
de benodigde stukken voor de ALV.

Met vriendelijke groeten,
Marleen van Ulsen - van de Vooren
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
secretaris@nttb-oost.nl
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Indienen teams najaar 2020: (zie ook bulletin nr. 14)
Vanaf heden kunnen de teamopgaven voor de jeugd en senioren m.b.t. de najaarscompetitie 2020 ingediend worden.
Voor de jeugd moeten deze uiterlijk zondag 6 september 2020 en voor de senioren uiterlijk woensdag 9
september 2020 in NAS zijn ingediend. Alle teamopgaven die na betreffende data binnenkomen worden beboet en
lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan dan geen rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen
van de teams.
Als verenigingen teams willen laten samenspelen op één bepaalde dag i.v.m. zaalbeschikbaarheid laten de
wedstrijdsecretarissen dan in de algemene opmerkingen precies vermelden welke teamnummers precies op welke
dag moeten samenspelen en niet zoals bijvoorbeeld “alle maandagteams samen en alle vrijdagteams samen”.
Dit zou veel duidelijker zijn en misverstanden voorkomen.
Bijzonderheden:
• Denkt u eraan dat na het in concept zetten van de teams, daarna de handeling “teamindeling definitief
indienen” ook moet worden gedaan.
• Als verenigingen in de hoofdklasse afzien van hun recht op een plaats in de landelijke seniorencompetitie, dient men
dit voorafgaand aan de competitie te vermelden in NAS c.q. aan de competitieleider ACL.
• Wacht bij voorkeur niet tot het laatste moment met het invoeren van uw teams. Er is deze keer heel weinig tijd
beschikbaar voor de organisatie van de najaarscompetitie. Hoe sneller alle teams bekend zijn hoe sneller de
indeling kan worden gepubliceerd.
• Leden die competitie gaan spelen in het najaar moeten in NAS gemuteerd worden als “competitiegerechtigd”.
Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij per 1 augustus of eerder aangemeld dienen te zijn
in NAS als competitiegerechtigd lid.

Adreswijziging Henk Teunissen (ACL)
Onze ACL, Henk Teunissen is verhuist van de provincie Noord Holland naar de provincie Drenthe.
Zijn nieuwe adres is:
Nieuwediep 53A
9512 SE te Nieuwediep (Dr.)
Wij wensen Henk en zijn partner Ans veel geluk op deze nieuwe stek en dat ze straks samen mogen genieten
van hun pensioen.

Lijst boetes voorjaar 2020: (senioren en jeugd)
Nadat alle bezwaren zijn behandeld, zie hierbij de toegevoegde bijlage van de definitieve boetelijst voorjaar 2020.
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
Marleen van Ulsen-van de Vooren
Eierweg 7a
8026 PV Zwolle
e-mail: bezwaren@nttb-oost.nl

Update lijst met wedstrijdsecretarissen (jeugd en senioren):
In de bijlage is de lijst met de wedstrijdsecretarissen van de senioren en jeugd geüpdatet. In het rood staan de laatste
wijzigingen die bij ons zijn binnengekomen.
Graag doorgeven welke aanpassingen er eventueel nog meer moeten worden doorgevoerd.
Ook is het beslist noodzakelijk dat de verenigingen de juiste gegevens (bestuur en functionarissen), eventuele wijziging
van de locatie, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS vermelden.
Met deze update kunnen wij de najaarscompetitie 2020 met een schone lei beginnen.
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Speelweken, speelrondes najaar 2020: (reminder)
Maandag t/m
zaterdag

Kalender
week

Speelronde
afdeling
SENIOREN

Speelronde
afdeling
JEUGD

Speelronde
landelijk
SENIOREN

Speelronde
landelijk
JEUGD

1

1

30-08 t/m 05-09

36

07-09 t/m 12-09

37

14-09 t/m 19-09

38

21-09 t/m 26-09

39

1

1

2

2

28-09 t/m 03-10

40

3

3

3

3

05-10 t/m 10-10

41

4

4

4

4

12-10 t/m 17-10

42
vak. noord

vrij

vrij

5

5

19-10 t/m 24-10

43
vak.
midden

5

5

6

6

26-10 t/m 31-10

44

7

7

7

7

02-11 t/m 07-11

45

8

8

8

8

09-11 t/m 14-11

46

6

6

vrij

vrij

16-11 t/m 21-11

47

9

9

9

9

23-11 t/m 28-11

48

10

10

10

10

30-11 t/m 05-12

49

vrij

vrij

07-12 t/m 12-12

50

2

2

14-12 t/m 19-12

51

TTC Dronten ’74 en Smash 2000 houden het helaas voor gezien:
TTC Dronten:
Hallo sportvrienden,
Helaas zal de TTC Dronten'74 per 1 juni 2020 ophouden te bestaan. De hoofdreden is het missen van een trainer en
daardoor het verlies van leden waardoor er geen bestaansrecht meer is.
Bedankt voor de gezellige jaren en het gaat jullie allemaal goed.
Een sportieve groet namens ons bestuur,
Karla Bouwers, wedstrijdsecretaris
www.nttb-oost.nl
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Smash 2000:
Aan alle verenigingen van de afdeling Oost,
Zoals de meesten wel weten heeft Smash 2000 moeten besluiten om te stoppen als vereniging. Dit besluit hebben we
in het najaar van 2019 definitief genomen. De voornaamste reden hiervoor is dat er geen nieuwe aanwas van leden
meer is. In de laatste periode zijn bovendien enkele leden weggevallen waardoor een gezonde basis ontbreekt. De rek
is eruit. Dit jaar hadden we graag in stijl afgesloten met elkaar en met jullie. Een laatste seizoen waarin sportiviteit met
gezelligheid wordt gecombineerd. Dit hebben we sinds 1965 zo proberen te doen en volgens ons is dit kenmerkend
geweest voor onze vereniging. Helaas heeft het dit seizoen allemaal wat anders uitgepakt. Gelukkig speelt een groot
deel van onze leden nog wel door, al is het dan wel bij een andere vereniging. We komen elkaar dus vast nog tegen.
Een laatste sportieve groet van Smash 2000, hopelijk gaat het jullie allemaal goed.
We wensen jullie en de sport een gezonde en sportieve toekomst toe!
TTV Smash 2000
Martin Kremer, wedstrijdsecretaris

================================================================================================================

Competitieleiders:
Senioren

Senioren

Jeugd

HK t/m 3e klasse
Henk Teunissen
Nieuwediep 53A
9512 SE Nieuwediep (Dr.)
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
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