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Beste leden,
Onderstaand de nieuwsbrief, opgesteld door Frank Moonen.
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 voorjaar 2018
De voorjaarscompetitie zit erop. Alleen de duo-teams spelen nog. Helaas is team 6 gedegradeerd.
Team 7 kan nog kampioen worden. Die spelen op zaterdag 5 mei in Sittard een beslissingswedstrijd
om de titel tegen TTC 4. Beide teams waren gelijk geëindigd.
Daarna is het een tijdje rustig want de najaarscompetitie start pas weer half september.
Algemene Leden Vergadering (ALV)
De jaarlijkse ALV was op vrijdag 20 april. Veel nieuws heeft deze vergadering niet opgeleverd. De
contributie blijft hetzelfde, de samenstelling van het bestuur is ook niet gewijzigd en financieel
hebben we een prima jaar achter de rug.

Clubkampioenschappen 2018
Op zaterdag 8 september 2018 zijn de clubkampioenschappen van TTV Landgraaf, bedoeld voor alle
leden, dus jeugd, recreanten en competitiespelers. Daarvoor komt nog een aparte uitnodiging. Het is
een ideale voorbereiding op de competitie, die een week later van start gaat. Aanvang is 12.00 uur.
Na het toernooi is een barbecue, graag op tijd aanmelden! Dat kan via het prikbord of stuur een mail
naar bestuur@ttvlandgraaf.nl<mailto:bestuur@ttvlandgraaf.nl>.
Ultimate Toernooi
Nu de vakantie langzaam aanbreekt wordt het rustiger tijdens de trainingen en is er dus ruimte om
op 4 tafels te spelen. Dat heet Ultimate-tafeltennis en dat wordt steeds populairder.
Dit jaar houden we opnieuw een toernooi, namelijk op ZATERDAG 2 JUNI, vanaf 12.00 uur.
Geef je tijdig op want er is maar plek voor 18 deelnemers.
Zomerkamp
Ook dit jaar organiseert TTV Landgraaf weer een zomerkamp voor jeugd en senioren.
Vrijdag 22 juni is het vertrek (rond 16.00 uur) en zondagavond 24 juni zijn we weer terug.
De locatie is nog niet helemaal duidelijk, maar het is niet langer rijden dan 1 uur.
Aanmelden kan bij het de activiteitencommissie.
Weekend weg
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Begin maart zijn we met een aantal leden een weekendje weg geweest, georganiseerd door Paul Nix.
De bestemming was deze keer Brugge.
Volgend jaar zullen we opnieuw een weekendje weg gaan. De bestemming is dan anders, maar de
datum, het eerste weekend van maart, zal hetzelfde zijn!.
Trainingstijden
Maandag vanaf 20.00 uur, senioren
Dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur, jeugdtraining (starters tot 18.45 uur) Donderdag tussen 18.00 en
20.00 uur, jeugdtraining, vanaf 20.00 uur senioren Vrijdag vanaf 19.30 uur, senioren
Nieuwe tafels
De spelende leden hebben het al gemerkt, we hebben 10 nieuwe tafels gekocht van het Chinese
merk Sanei, de marktleider in China. De tafels bevallen prima. Let wel op dat het opzetten en
afbreken altijd met TWEE PERSONEN moet gebeuren en dat de rode hendel aan beide kanten
ingedrukt moet blijven. Deze tafels moeten weer een paar jaar meegaan uiteraard. We hebben alle
oude tafels, op twee na, verkocht zodat we wel nog 12 tafels hebben voor bijvoorbeeld het
Landgraaftoernooi of een Ultimate Toernooi.
CLUB VAN 50
Het bestuur is bezig met de oprichting van een club van 50, een sponsorclub met ondernemers,
particulieren of andere personen die jaarlijks een bijdrage van 50 euro sponsoren. In ruil daarvoor
wordt hun naam vermeld op een reclamebord en organiseren we jaarlijks een sponsoravond, de
leden van de club van 50 worden dan uitgenodigd.
Zomervakantie
VAKANTIEPERIODE
In de vakantie blijft op maandag de zaal open voor een vrije training.
Vanaf maandag 9 juli tot en met maandag 20 augustus is er geen jeugdtraining, die start weer op
dinsdag 21 augustus.
De vrije trainingen op donderdag en vrijdag gaan alleen door als er genoeg belangstelling is om te
trainen.
Groeten,

Ivo

