Nieuwjaarsborrel 1 januari 2016
Tafeltennisvereniging Rijnsoever blikt met haar leden, betrokkenen en vrijwilligers graag
terug op een succesvol 2015 tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 1 januari 2016. Kom
vanaf 16:00 uur een drankje doen in de kantine van de accommodatie.

Plastic bal vervangt celluloid in 2016
In de voorjaarscompetitie 2016 gaat het echt gebeuren; een landelijke invoering van de
nieuwe plastic bal. Per 1 januari 2016 is het verplicht met deze nieuwe bal te spelen. De
eredivisie speelde er al sinds het najaar 2014 mee en de landelijke competitie was het
afgelopen seizoen aan de beurt.
Bij het oliebollentoernooi op 30 december 2015 zal TTV Rijnsoever voor het eerst in
clubverband met de nieuwe bal gaan spelen. Dit betekent dat ook alle trainingsballen zullen
worden vervangen door plastic. In het begin zal dit best even wennen zijn, de plastic bal
speelt en reageert gewoon anders dan de ‘oude’ celluloid bal. De kwaliteit is in veel
gevallen nog niet optimaal. De verwachting is echter dat dit binnen 18 maanden opgelost
is, doordat fabrikanten en ook de tafeltennisbonden hard werken aan verbetering.
Let wel op: de nieuwe ballen zijn een flink stuk duurder in de aanschaf ( €0,40 €0,50 per
stuk!!!). Dit betekent dat we gezamenlijk zorgvuldiger moeten omgaan met onze
speelmaterialen. Hierbij de nadrukkelijke oproep tijdens het spelen geen grote hoeveelheid
ballen te gebruiken. Als laatste een verzoek aan de spelers die na 1 januari nog celluloid
ballen tegenkomen in de zaal. Leg deze a.u.b. apart zodat deze ballen weggelegd kunnen
worden. Als de oude celluloid bal gebruikt wordt in de competitie kunnen hier forse boetes
tegenover staan.

Start kennismakingscursussen in januari
In het nieuwe jaar wordt weer gestart met een serie van acht kennismakingscursussen
voor €20,. De jeugdcursus begint op zaterdag 09 januari (09:3011:00 uur). De
seniorencursus start op maandagavond 11 januari (20:0021:00 uur). Help een handje en
vraag je neefje, nichtje, oom, tante, broer, zus, collega of andere bekende of die
geïnteresseerd is in deelname. Zo kan iemand op een leuke en toegankelijke manier
kennis maken met TTV Rijnsoever en de tafeltennissport!

Cursus jeugdbegeleiding voor ouders
Op woensdag 27 januari 2016 (19:00  21:00) organiseert TTV Rijnsoever een cursus
jeugdbegeleiding speciaal voor ouders. Deze (gratis) cursus is bedoeld om extra
achtergrond te geven over het organiseren en begeleiden van jeugdwedstrijden.
Er komt behoorlijk wat kijken bij de organisatie van een wedstrijd. Er moet een
scheidsrechter zijn, een veilige sportomgeving en ook een goede sociale omgeving. Maar
waar moet je dan allemaal op letten? En wat kun je als ouder doen om hieraan bij te
dragen? En niet onbelangrijk: welke tips kun je geven aan je kind en zijn/haar teamgenoten
om het beste uit het spel te halen?
Heb je interesse? Meldt je dan aan via voor deze cursus via werving@ttvrijnsoever.nl

Ledenwerving onder de aandacht
Een natuurlijke aangroei van nieuwe leden is belangrijk voor de continuïteit van onze
vereniging. Meer dan eerst komen mensen langs om te kijken naar onze accommodatie.
Dit is het juiste moment om extra aandacht te besteden aan ledenwerving. Er worden
regelmatig kennismakingscursussen georganiseerd en wervingsacties gehouden. Een mooi
voorbeeld is de ‘batjesactie’ bij de 50+ groep. Een tafeltennis startpakket kon worden
uitgedeeld aan een nietlid bij wijze van uitnodiging. Alles niet zonder resultaat: de teller
staat al voorbij de 25 nieuwe leden sinds begin van 2015! Komt er iemand voor het eerst
meespelen? Laat dan zien hoe gastvrij TTV Rijnsoever is en speel een gezellig potje
samen of maak een praatje aan de bar.
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