Verjaardagen
2 december
Bas Ouwehand
5 december
Bep van Westbroek
7 december
Arnold Kosmis
11 december
Adri Zuijderduijn
14 december
Casper Zandbergen
23 november

Poll (inclusief uitslag vorige keer)
Dit keer een speciale Poll! Want je kunt door te
stemmen tickets bemachtigen voor: Internationaal
tafeltennis. In het najaar van 2016 en het voorjaar van
2017 worden de kwalificatiewedstrijden voor de
Europese Kampioenschappen 2017 voor teams
gehouden. De Oranjeheren spelen op dinsdag 13
december hun tweede thuiswedstrijd tegen Griekenland
bij Taverzo in Zoetermeer. Wij hebben 20 kaartjes weten
te bemachtigen. Heb jij ook zin in een avond
TOPtafeltennis? Reageer dan snel, want op = op. Start
is 19:30 uur, kosten zijn €5, per kaartje. P.S. de training
van deze avond vervalt!
Zou je mee willen om deze wedstrijd te kijken?

Robbert Neijenhuis

Ja! Leuk, ik wil mee!
Ja! Leuk, ik wil twee kaartjes reserveren
Het lijkt mij leuk, maar ik kan helaas niet
Ik ga toch niet betalen om te kijken?

21 december

De uitslag van de vorige poll: vrijwilligerswerk?

Ben Stolk
20 december

Niels de Klerk
24 december
Gert Slager
26 december
Ineke Zuijderduijn
-Schaap
29 december
Wim Haasnoot
30 december
Willem Geijteman
Willem van Klaveren

Doe jij al vrijwilligerswerk bij TTV Rijnsoever? Dat was
de vraag in de vorige poll. Hier de uitslag! Zo'n 50% van
de stemmers gaf aan al actief te zijn als vrijwilliger.
Super goed! Een kwart van de stemmers zou wel iets
willen doen, maar weet niet precies wat. (Tip: neem
eens contact op met iemand van het bestuur of de
wervingscommissie). De overige stemmers gaven aan al
ergens anders vrijwilligers werk te doen. Helden!
Ben jij al vrijwilliger? Meld je dan aan voor het VIP Café
op woensdag 7 december, waarbij vrijwilligers uit de
gemeente Katwijk extra in het zonnetje worden gezet.
Eén van onze vrijwilligers is zelfs genomineerd voor
vrijwilliger van het jaar!

31 december
Ed Bruinen

Heb jij je al aangemeld voor HET evenement van 2016?
Eigenlijk kun je er nu niet meer omheen. Want nadat je dit gelezen hebt, is er geen echte

keuze meer. Je wilt natuurlijk niet de énige van de hele vereniging zijn die er niet bij was op
vrijdag 9 december...
Ja, want iedereen (ouder dan 16 jaar) is van harte welkom: ouders van onze jeugdleden, de
overdagspelers, de spelers van het Zeehos op zondagmiddag, de competitiespelers, de
recreanten, oud leden, vrijwilligers... en oh ja, ook je partner!
Soms moet je dingen echt groots aanpakken. Bescheidenheid siert de mens, dat weet ik
ook wel. Maar zeg nou zelf, jij hebt toch ook zin in een feestje? En dat is precies waarvoor
je je NU nog kunt aanmelden: een gepaste afsluiting van het seizoen, van een succesvol
jaar. Een feestavond met goede muziek, lekkere hapjes en leuke vragen tijdens de quiz.
Need I say more?
P.S. Help dit evenement een groot succes te maken en verspreid dit bericht!

Mededelingen van het bestuur
Door de secretaris
Graag deelt het bestuur de belangrijkste punten die zijn besproken tijdens de
bestuursvergadering van 15 november jl. met haar leden.
We zijn hard bezig met de kantine een andere uitstraling te geven. Dit gaat stukje bij
beetje, en we hopen in de komende december en januari maand een goed stap naar
afronding te maken.
Het nieuwe clubblad is een succes. De volgende editie zal zelfs in kleur worden
gedrukt! Redactieleden Ellen en Kira hebben uit alle inzendingen een naam gekozen
voor het blad. Net zoals de vorige keer zal ook dit clubblad op de club worden
neergelegd ter inzage aan alle leden.
“To duo or not to duo, that is the question”. De NTTB wil een grote vernieuwing gaan
doorvoeren in de competitie. Voor een aantal landelijke competities wordt de duo
competitie verplicht gesteld per September 2017. Over de andere veranderingen is
uitstel van de beslissing gevraagd door de afdelingsbesturen. Deze discussie doet
veel stof opwaaien. Wij zullen alles dan ook goed volgen.
Iedereen jonger dan de secretaris is met een gezonde dosis Internet en
computertechniek opgegroeid. We willen daarom een apparaatje gaan installeren dat
advertentieinkomsten kan geven voor de vereniging. Het heet SO!Sport, en werkt
via BlueTooth. We gaan het zo snel mogelijk installeren en verwachten dat het voor
onze verenigingen een leuk zakcentje kan opleveren. Houd de muur naast de bar

dus in de gaten!
Dan ook nog de oproep om bij het doen van online
aankopen Sponsorkliks te gebruiken. Je kunt op
de website lezen hoe dit precies werkt. Hiermee
sponsor je de vereniging, zonder dat het jou extra kost! Wie wil dat nou niet?
Over geld gesproken... in de vorige nieuwsbrief werd het al aangekondigd: we
krijgen een PIN automaat!. Een deze dagen
wordt de PIN automaat geïnstalleerd, en kan
er voortaan elektronisch worden afgerekend.

Hard op weg om de grootste vereniging te worden
Door Robbert Neijenhuis
Elke keer dat ik de trap af loop naar onze accommodatie, is het eerste wat de
aandacht trekt de 'ledenteller'. Per jaar houden we daar bij hoeveel nieuwe leden er
bij zijn gekomen. Tot nu toe heeft deze teller hoge scores aangeduid: meer dan
vijfentwintig in 2015 en zelfs meer dan dertig in 2016. Dit is een hoog aantal, tegen
de landelijke trend in. Hieronder het geheim van de smid, en het verhaal achter deze
cijfers.
Begin 2015 konden wij dan eindelijk verhuizen, naar onze gloednieuwe accommodatie. Dit
was best een grote stap, waar veel energie in was gestopt door het bestuur en een select
gezelschap van trouwe vrijwilligers. Maar de overgang naar dit nieuwe onderkomen verliep
niet zonder problemen. Direct na oplevering werd de sportvloer flink getest door zand en
water (lekkage!). Bovendien was het nauwelijks mogelijk een training te geven, omdat het
geluid hard tegen de muren weerkaatste.
Tegelijkertijd sloeg een andere sluipmoordenaar toe: het aantal leden liep terug. Vanaf 2011
bleef het aantal jeugdteams steken op 4 of 5 en dunde de teams bij de senioren langzaam
maar zeker uit. Financieel lager er grote uitdagingen. Er moest iets gebeuren.
Nu, bijna 2 jaar later is er veel veranderd. We hebben een nieuwe website en er is een
maandelijkse digitale nieuwsbrief gekomen. Het aantal jeugdteams is terug op 'peil', want in
januari 2017 starten er maar liefst tien teams! Oh, en ik vergeet bijna het zeer geslaagde
jeugdkamp. Er is weer een trainingsgroep voor de senioren, waar de zaal soms helemaal
gevuld is. Overdag wordt fanatieker gespeeld dan ooit tevoren en de deelname aan
toernooien is sky high. Met ruim 160 leden zijn wij qua grootte de 12 vereniging van
Nederland, en maar 7 verenigingen hebben meer jeugd. In de afdeling heeft maar 1 andere
vereniging meer meisjes..... Klinkt als succes! Wat is het geheim?
We zijn allereerst goed gaan kijken naar de kansen die de nieuwbouw ons bracht. Er is
hard gewerkt aan een modernere uitstraling: een ander logo, nieuwe website deze digitale
nieuwsbrief. Ook kregen we veel meer mensen die 'zomaar' kwamen binnenlopen. Maar
wat vertel je ze? En hoe zet je deze interesse om in nieuwe leden? In het verleden werden
er wel veel wervingsactiviteiten georganiseerd, maar deze leverden niet per definitie iets
op. Toen we kritisch gingen kijken waar dit aan lag was het antwoord snel gevonden: Het
ontbrak vooral aan structuur en aan enthousiasme.

In januari 2016 werd, in overleg
met
het
bestuur
de
wervingscommissie
opgericht.
Een commissie bestaande uit
drie
enthousiaste,
jonge
vrijwilligers met maar één doel:
leden werven. Het motto: als we
iets doen, doen we het GOED!
Gedegen voorbereiding, met een
plan, breed gedragen. Door
activiteiten beter op elkaar te
laten aansluiten, duidelijkere en
professionelere
communicatie
richting potentiële leden en

Een tafeltenisclinic bij een basisschool in Rijnsburg

gewoon leuke wervingsacties (tafeltennis op het strand, braderie, kerstsporttoernooi). En
met succes! Dankzij de inspanningen van de wervingscommissie is er meer reuring, is er
meer financiële ruimte gecreëerd en is de vereniging hard op weg de grootste
tafeltennisclub van Nederland te worden!
Door onze successen te delen hopen wij anderen te helpen en te inspireren. Vind jij het
leuk om te helpen de grootste vereniging te worden? Of heb je een vraag over het werk van
de wervingscommissie? Neem dan contact op via werving@ttvrijnsoever.nl
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