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NIEUWSBRIEF APRIL 2019
Beste leden,
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie van een aantal zaken wat betreft onze vereniging
op de hoogte brengen. Aan jullie het verzoek deze informatie goed door te nemen. Uiteraard
zijn opmerkingen, vragen en ideeën altijd welkom, mondeling bij een van de bestuursleden of
via de mail: bestuur@ttvlandgraaf.nl
Competitie
De voorjaarscompetitie zit er voor bijna alle teams op. We feliciteren herenteam 4 met hun
kampioenschap in de 2e klasse en de promotie naar de 1e klasse. Ook herenteam 5 kan nog
kampioen worden maar weet dat pas op zaterdag 11 mei als ze de laatste wedstrijd spelen.
Uiteraard zullen we de kampioenen in het zonnetje zetten.
Jeugd
Op jeugdgebied werken we vanaf dit seizoen samen met TTV Brunssum. Daarom spelen twee
teams ook onder de naam Brunssum/Landgraaf. Er wordt ook samen getraind. We willen de
samenwerking voortzetten, maar hopen natuurlijk vooral dat er nieuwe jeugdleden bijkomen.
Onze jeugdcommissie is in elk geval uitgebreid en bestaat nu uit Frank Moonen, Dennis
Braam, Rene Clement, Tom Boessen en Wiel van de Abeelen. Die zullen binnenkort plannen
gaan maken op nieuwe jeugdleden te werven.
Nieuwe competitie
Alle leden hebben inmiddels een mail ontvangen over de nieuwe competitie, die op zaterdag
14 september van start gaat. Competitiespelers die al competitie spelen en dat blijven doen
hoeven niet te reageren, tenzij ze speciale wensen hebben. Leden die competitie willen gaan
spelen dienen zich wel op te geven. Begin mei komt de teamcommissie met een voorstel aan
de leden, die daar nog op kunnen reageren. Uiterlijk 1 juni moeten de teams bij de bond zijn
aangemeld, zowel jeugd als senioren.
Clubkampioenschappen
Op zaterdag 7 september worden de clubkampioenschappen gehouden. Dat is 1 week voor de
competitie en de ervaring van vorig jaar is dat veel leden dat als een goede voorbereiding
zien. Senioren en recreanten zijn welkom. Aanvang 12.00 uur. Aanmelden via
inschrijfformulier, dat geldt ook voor de aansluitende barbecue.
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Ultimate Competitie
Omdat de competitie erop zit, zal het iets rustiger worden op de trainingen en dat geeft weer
de mogelijkheid om op 4 tafels te spelen, oftewel Ultimate Tafeltennis. Er zal in de maanden
mei, juni, juli en augustus ook een ultimate-competitie (duo) plaatsvinden, met meerdere
verenigingen. Leden die interesse hebben, moeten zich melden bij Frank Moonen, de
organisator van die kleine competitie. Uiteraard is er voldoende plek om gewoon te
tafeltennissen, ook in de rustige maanden.
Vakantie
In de zomer kan er op de maandagavond gewoon worden getraind. Alleen op donderdag en
vrijdag zal de zaal een aantal weken gesloten zijn. Wanneer precies is nog niet helemaal
duidelijk, volg daarom de mail of de app. Bij voldoende belangstelling is er altijd de
mogelijkheid te trainen.
Nieuwe shirts
Het bestuur is voornemens nieuwe shirts aan te schaffen met ingang van de najaarscompetitie.
Er zijn meerdere opties en wellicht ook potentiële sponsoren. Als er nog ideeën zijn van de
leden horen we dat uiteraard graag. Mogelijk wordt er een kleine eigen bijdrage van de leden
gevraagd, maar daar komen we nog op terug.
ALV
Ongeveer 15 leden waren aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering. Die opkomst is
matig, maar vergelijkbaar met andere jaren. Financieel gaat het goed met de vereniging, er
zijn veel competitiespelers, veel recreanten, alleen erg weinig jeugdleden. Toch vonden de
leden net als het bestuur dat er een poging moet worden gedaan nieuwe jeugdleden aan te
trekken. Er is overigens in het verleden al veel gedaan (Table Stars, Tafeltennisweek etc)
maar dat heeft niet het gewenste effect gehad. Het blijft wel de aandacht houden van het
bestuur.
Sponsoring
Op dit gebied gebeurt eigenlijk weinig binnen onze vereniging, ook omdat het kader ontbreekt
en het bestuur het al druk genoeg heeft met andere zaken. Toch is op de ALV ook deze taak
opgepakt en hebben Rene Clement en Paul Nix zich gemeld voor de sponsorcommissie.

