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Nummer 18 2020, 6 september (week 36 ) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Uitnodiging / agenda ALV 2020 

• Even voorstellen, de toekomstige AJCL jeugdcompetitieleider 

• Adreswijziging Henk Teunissen (ACL) Reminder 
 

AB NIEUWS/ ALGEMEEN: 
 
Uitnodiging / agenda ALV 2020: 
Beste mensen, 

Zie hier als bijlage de uitnodiging en de agenda voor de ALV die op 10 september bij TTV Swift (D) te Deventer wordt 
gehouden. Tevens zijn bij deze uitnodiging de notulen van 23 mei van de ALV 2019 gevoegd. Op 29 augustus jl. heeft 
u belangrijke informatie betreffende de competitievoorstellen en op 2 september j.l. de financiële cijfers ontvangen. 

De ALV zal vóór de start van de competitie plaats moeten vinden aangezien er wijzigingen in het competitiereglement 
zijn aangebracht, uitgave 1 juni 2018. Denk aan bijvoorbeeld 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. 

Namens het afdelingsbestuur hoop ik u op 10 september te kunnen ontmoeten.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Marleen van Ulsen - van de Vooren 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
secretaris@nttb-oost.nl 

Even voorstellen, de toekomstige AJCL jeugdcompetitieleider: 
Mijn naam is Angela Monincx. Ik ben 48 jaar, getrouwd en we hebben samen twee dochters (14 en 18 jaar oud). We 
wonen in Diepenveen (bij Deventer). Ik werk als beleidsadviseur bij een woningcorporatie in de Achterhoek. 
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te wandelen, buiten in de tuin bezig te zijn of te lezen. Enkele jaren geleden is mijn 
jongste dochter begonnen met tafeltennis. Ze heeft eerst bij DSC gespeeld en speelt nu bij Trias. 
Ik ben regelmatig bij haar trainingen, competitiewedstrijden en toernooien en ik vind het leuk om vanaf de ‘zijlijn’ een 
bijdrage te kunnen leveren aan het tafeltennis in de afdeling Oost. 
Dit ga ik doen door de komende periode een aantal taken van Jan Ringenier als AJCL over te nemen. 
Ik heb er zin in. 
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Adreswijziging Henk Teunissen (ACL) (Reminder) 
Henk Teunissen, onze ACL 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. 
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Competitieleiders: 
 

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

 Nieuwediep 53A   Kapperserf 6     Colijnlaan 70 
 9512 SE Nieuwediep (Dr.)  7951 JB Staphorst   8262 WM Kampen 

Tel.nr. 06-14369579   Tel.nr. 06-44332934   Tel.nr. 06-23780454 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl    ajcl@nttb-oost.nl  
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