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We zijn al weer aan de slag :-)
We zijn weer begonnen! Vanaf 1 juli heeft een flink aantal spelers al weer
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te gaan spelen. En het was gelijk
weer gezellig, er moest veel bijgepraat worden, maar er werd ook al weer
fanatiek gespeeld achter de tafel.

Omdat we een aantal maanden niet hebben kunnen spelen, hebben we jullie

gevraagd of er belangstelling was om in de zomervakantie door te spelen. Daar
is door een flinke groep enthousiast op gereageerd en ... het is geregeld. Dus
kom gerust op woensdagmiddag of vrijdagavond een balletje slaan! De tafels staan
klaar (we zijn tot 1 september de enige gebruiker van 't Spant).

Uiteraard moeten we nog rekening houden met ons corona-protocol. Dat werkt
in de praktijk heel eenvoudig en goed, dus dat hoeft geen reden te zijn om thuis
te blijven.

Plannen voor de (Rommel)Fair
Achter de schermen is er door de Rommelfair-commissie en het Bestuur
samen nagedacht over de nieuwe Fair. Er is besloten om de Fair dit jaar niet te
laten doorgaan als evenement in ’t Spant. Maar we weten ook dat de
inkomsten uit dit jaarlijkse evenement onmisbaar zijn voor onze club. Daarom is
er gezocht naar alternatieven om tóch op een leuke manier inkomsten te genereren.

De nieuwe NTTB App
De NTTB App is sinds 1 juni te downloaden en bevat onder meer het Digitale
Wedstrijd Formulier (DWF). Dit digitale formulier kan in de najaarscompetitie
naast de papieren versie gebruikt worden. Het is de bedoeling dat vanaf
voorjaar 2021 het digitale formulier het papieren formulier volledig
vervangt. Kijk op de NTTB site voor meer informatie over deze App (met
instructievideo), de laatste update over de app of de pagina ‘Veelgestelde vragen en
antwoorden over de NTTB App’.

Koninklijke onderscheidingen uitgereikt
Op 3 juli zijn met een lintjeslunch in ’t Ghoyhuys in Oud Ade de koninklijke
onderscheidingen uitgereikt aan drie Play Fair leden: Laura van der Meer, Piet
van Egmond en Anneke Kale.

Nieuws over Anneke Kale
Op dinsdag 14 juli is Anneke in haar woning gevallen en heeft zij een heup
gebroken. Helaas heeft zij enige tijd in huis gelegen voordat er hulp kwam.
Ondertussen is ze weer aan de beterende hand, maar de klap kwam hard aan.
Wij wensen Anneke heel veel sterkte met de revalidatie en hopen haar op enig
moment toch weer achter de tafel terug te zien.

Najaarscompetitie
Zoals het er nu naar uitziet, zal de najaarscompetitie in september gewoon van
start gaan. Er is één belangrijk besluit genomen door de Afdeling West: in het
najaar van 2020 zal in de Afdeling West geen dubbelspel in de seniorencompetities
worden gespeeld. In de jeugdcompetities mag natuurlijk wel worden gedubbeld.

Kijk eens op onze Facebook pagina
Wist je dat Play Fair (door Laura) ook een Facebook pagina bijhoudt? En dat
meer dan 150 mensen deze pagina volgen? Hier worden leuke en actuele
weetjes en berichten gepost. Kijk er eens op en wordt vriend om niets te
missen!

Deel de Facebook-pagina en de Nieuwsbrief zo veel mogelijk: tot 'heel
Leimuiden tafeltennist'!

We zoeken een Jeugdwedstrijdsecretaris
Het zou leuk zijn als dat een lid van Play Fair uit de jongere garde wordt. Wie
durft deze taak op zich te nemen? Er zijn op dit moment weinig jeugdteams,
dus het is niet veel werk. Er is voldoende ervaring aanwezig om je in te werken
en te helpen. Je staat dus niet alleen en doet er ook nog wat bestuurservaring
mee op. Leuke redenen om deze kans te pakken! Het zou leuk zijn als dat een
Play Fair-lid uit de jongere garde wordt.

Vragen over de vereniging kunt u mailen naar pr@ttv-playfair.nl
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u mailen naar nieuwsbrief@ttv-playfair.nl

Aanmelden nieuwe abonnee voor deze nieuwsbrief.
U kunt zich hier uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
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