Aankondiging: Jeugdkamp 2016
Jeugdleden, opgelet! In het Pinksterweekeinde staat de allerleukste activiteit van het jaar
gepland. Er komt een Jeugdkamp! Een weekend vol spelletjes, spannende activiteiten in
het donker en kampvuur. Even lekker weg van huis met je teamgenootjes. Iedereen heeft
van zijn trainer een activiteitenformulier gekregen waarop je je kunt aanmelden. Er komt
ook nog een lijst met alle aanmeldingen in de zaal te hangen.
Een brief met meer informatie en voor het doorgeven
van (dieet)wensen volgt nog. Wat we allemaal gaan
doen verklappen we natuurlijk nog niet. Maar we
kunnen al wel zeggen waar we naartoe gaan: Drunen,
in NoordBrabant. Wij rekenen erop dat alle jeugdleden
aan deze leuke activiteit deelnemen. Meld je nu aan
en hou 13 t/m 16 mei 2016 vrij in je agenda! Heb je
vragen? Mail dan jeugdcommissie@ttvrijnsoever.nl

Oprichting wervingscommissie
In de nieuwsbrief van december 2015 werd al geschreven over verschillende
ledenwervingsacties die recent zijn/worden ondernomen. En niet zonder resultaat! In 2016
zijn er alweer vijf nieuwe aanmeldingen. Eén van de speerpunten van het bestuur is
momenteel de ledenwerving. Er is gesproken over een structureler en meer professionele
aanpak van deze belangrijke taak. Daarom heeft men besloten om een wervingscommissie
op te richten. Via deze weg stellen de leden van deze kersverse commissie zich even
voor:
1. Robbert Neijenhuis (voorzitter) is de initiatiefnemer en zit vol ambitie om
het ledenaantal te verhogen. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk en hij
probeert communicatie en wervingsactiviteiten beter op elkaar te laten
aansluiten.
2. Eline Rondaij is een enthousiaste werver, die niet bang is om op iemand
af te stappen. Ze weet precies wat nodig is een evenement tot een groot
succes te maken. Daarnaast werkt ze nauw samen met het bestuur voor een
goede afstemming.

3. Esther Janssen zit vol creatieve ideeën om Rijnsoever op de kaart te
zetten en heeft een breed netwerk binnen de tafeltenniswereld. Ze gaat er
binnen de commissie mee aan de slag om de doorstroom van beginners naar
de reguliere groepen te verbeteren.
Lijkt het je leuk om mee te denken over (leden)werving? Of heb je een goed idee, een
vraag of opmerking? Stuur dan een mail naar werving@ttvrijnsoever.nl

Inlooptijden voor geïnteresseerde nietleden
Hierbij gelijk de eerste mededeling van de wervings
commissie! Zijn er nietleden geïnteresseerd in tafeltennis en
vinden ze het leuk om een keertje mee te doen om te proberen?
Iedereen is natuurlijk van harte welkom! Wel is het belangrijk
dat ze worden doorverwezen naar de juiste speelgroepen. Hier
onder staan de tijden waarop ze een keertje mee kunnen doen in
een training en vragen kunnen stellen aan een van de trainers.
Senioren
Maandag: 20:00 21:00 uur (trainer Esther Janssen)
Jeugd
Maandag: 19:00 – 20:00 uur (trainer Esther Janssen)
Zaterdag: 09:30 – 11:00 uur (trainer Jasper Klinkenberg)

Onderhoudscommissie timmert aan de weg
Door Jan de Haas
We hebben gezamenlijk een mooie tafeltennisaccommodatie gerealiseerd en dat in kort
tijdsbestek. Maar ook in een nieuw gebouw zal onderhoud altijd nodig zijn. De
onderhoudscommissie probeert iets zo snel mogelijk te maken, zodat de mensen het niet
eens in de gaten hebben dat het kapot was. De akoestiek is nu goed door het aanbrengen
van het plafond, en het is er weer mooier op geworden.
We zijn helaas nog volop bezig met het oplossen van de
lekkage. De aannemer zegt dat het lek nu boven is, maar
het lek heeft altijd al boven gezeten! Maar ja, ze doen hun
best. De werkzaamheden aan het plafond en verschillende
lekkages hebben de vloer geen goed gedaan. Het lijkt mij
belangrijk
dat
de vloer binnenkort
een goede
onderhoudsbeurt krijgt van het vloerenbedrijf. De
vochtigheidsgraad en de temperatuur in de speelzaal is nu
gelukkig goed afgesteld; het was even uitproberen.
Maar de afgelopen tijd is er meer gedaan: de afzuiging in de doucheruimte is na opnieuw
instellen goed, maar in de keuken kan het beter. Hier gaan we nog naar kijken. De panelen

in de speelzaal zijn ook mooi op kleur gebracht, het is nu echt een mooi geheel geworden.
En om het af te maken is achterin de speelzaal op de kopse kant een beschildering
gekomen. Daarnaast liggen er nu plannen om de kantine wat sfeervoller te maken. Heb je
hier zelf goede ideeën over, meld je dan!
Dan zijn er nog een paar belangrijke punten die opgelost moeten worden. Zo is er
regelmatig een storing met de lift. Jan van Leeuwen gaat daar werk van maken. Ook op de
zaterdag ervaren we nog problemen: we moeten dan gebruik maken van de nooduitgang
als het eerste van Katwijk thuis speelt. Dit is geen ideale oplossing, want de nooduitgang
is totaal niet gewenst als ingang. Ik stel voor dat de hekken verplaatst worden, of anders
moet VV Katwijk maar suppoosten regelen voor een aantal uren.
Nu is het van belang er gezamenlijk voor te zorgen dat alles netjes opgeruimd blijft. Goed
voorbeeld doet hopelijk goed volgen!

Copyright © 2016 TTV Rijnsoever, Alle rechte voorbehouden.

