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Een gekke zomer
Het is een gekke en warme zomer. Het is apart dat we in de zomervakantie
gewoon kunnen tafeltennissen. En ook apart dat er ondanks de warmte toch op
woensdagmiddag en vrijdagavond nog een gezellige koppel aan het spelen is.
Maar de zomer is nog niet voorbij en je kunt gerust nog meedoen!

Deze Nieuwsbrief van Play Fair blikt vooruit naar de aanstaande competitie.
Ook is er meer nieuws over de nieuwe opzet voor onze Fair met veiling, die dit
jaar vooral digitaal zal zijn. De jaaragenda is opgenomen en zal een vast
onderdeel van de nieuwsbrief worden. En noteer vooral de nieuwe datum en
het tijdstip voor de Algemene Ledenvergadering op 10 oktober 14:00 uur.

Stuur deze nieuwsbrief zoveel mogelijk door aan vrienden, familie of andere
geïnteresseerden en deel ook onze Facebook pagina.

Najaarscompetitie 2020
De Najaarscompetitie 2020 start in de week van 14 september. Je kunt het
speelschema hier vinden. Er zijn twee bijzonderheden voor de competitie:


Er worden bij de senioren (regulier én duo) géén dubbels gespeeld. Dat
betekent dat in een reguliere competitiewedstrijd maar 9 partijen worden
gespeeld. In een duo-wedstrijd wordt er één extra dubbel gespeeld,
waarbij van te voren moet worden aangegeven welke spelers die extra
partij gaan spelen.



Er wordt een digitaal wedstrijdformulier (in de NTTB app) geïntroduceerd.
Dit DWF is onderdeel van de nieuwe NTTB app en wordt in deze
competitie op proef gebruikt. De bedoeling is dat in de volgende
competitie de wedstrijdboekjes worden vervangen door dit DWF.

Play Fair speelt deze competitie met 9 teams. Er zijn 2 reguliere en 6 duo teams
bij de senioren. Bij de junioren is er één pupillen-team, terwijl 3 jeugdspelers
van Play Fair in een team bij ATTC spelen.

Algemene Ledenvergadering is verplaatst
Vanwege de corona-maatregelen was de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van onze vereniging Play Fair al verschoven naar
september 2020. Door omstandigheden wordt deze nu nogmaals verzet, en wel
naar zaterdag 10 oktober 2020 om 14:00 uur in 't Spant. Dit is voorafgaand aan de
trekkingen van de loterijen en afronding van de digitale veiling.
Alle leden en vrienden van Play Fair zijn welkom op deze middag in de
vijverzaal van 't Spant. De officiële uitnodiging volgt nog. Graag van te voren
aanmelden bij secretaris@ttv-playfair.nl. Komt allen! Het wordt een bijzondere
middag!

De digitale Fair
In het voorjaar hebben we plannen gemaakt voor een andere opzet voor onze
vernieuwde Fair. Vervolgens gooide corona roet in het eten en hadden we de

Fair verplaatst naar 10 oktober. Dat leek toen een veilige datum, maar
ondertussen weten we dat het organiseren van een evenement dit jaar toch
een risico is. De Rommelfair-commissie en het bestuur hebben daarom samen
besloten om de Fair 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 op een manier die past bij de plannen die
we al hadden. Lees hier wat we met elkaar gaan doen.

Doe mee!
Zoals elk jaar zullen de leden worden benaderd om te kijken wie een steentje
kan bijdragen. Dit jaar gaat dat vooral om het bezetten van de avonden waarop
mensen langs kunnen komen om de kluisfolder te laten controleren, informatie
in te winnen over de veiling en loten of stroopwafels (dit jaar niet huis-aanhuis!) te kopen. Dat is van maandag 5 t/m vrijdag 9 oktober van 19:00 tot 21:00
uur onder de carport op Dennenlaan 62.

De digitale Veiling

De plannen om leuke dingen in een veiling per opbod te verkopen hadden we
al gemaakt. Een aantal leuke kavels waren ook al beschikbaar. Helaas kunnen
we dit jaar geen live veiling in 't Spant houden. Daarom wordt er op dit moment
een digitale veiling ingericht die binnenkort via de website van Play Fair te
vinden is.

Doe mee!
Laat je inspireren om leuke, ludieke, grappige, mooie attracties te verzinnen die
geveild kunnen worden door en voor Play Fair. Een rondleiding door het bedrijf
van een familielid? Producten die door iemand kunnen worden aangeboden?
Een klusje wat je wel zou willen aanbieden? Iets leuks dat al jaren op zolder
ligt? Laat het ons weten! Dat kan bij iemand van het bestuur of van de
Rommelfair-commissie, of via rommelfair@ttv-playfair.nl.

Start najaarscompetitie - 14 sep 2020
Voorbereidingsweek digitale Fair - maandag 5 t/m vrijdag 9 okt 2020 19:00 uur
Algemene Ledenvergadering - zaterdag 10 okt 2020 14:00 uur
Digitale Fair - zaterdag 10 okt 2020 15:30 uur
Let’s play Table Tennis - vrijdag 30 okt 2020
Open Leimuidense dubbelkampioenschappen - vrijdag 13 nov 2020
Kersttoernooi senioren - vrijdag 18 dec 2020
Kersttoernooi jeugd - zaterdag 19 dec 2020
Voorronden mixed dubbelspel - vrijdag 8 jan 2021

Zuid-Hollandse kampioenschappen jeugd - zaterdag 9 jan 2021
Zuid-Hollandse kampioenschappen senioren - zondag 10 jan 2021
Voorronden dubbelspel - vrijdag 15 jan 2021
Schoolgymlessen - dinsdag 19 jan 2021
Voorronden enkelspel - vrijdag 22 jan 2021
Voorronden jeugd enkel- en dubbelspel - zaterdag 23 jan 2021
Clubdag Play Fair - zondag 24 jan 2021
Scholierentoernooi 'The Battle' - woensdag 3 feb 2021
Algemene Ledenvergadering - maandag 12 apr 2021
Jubileum 60 jaar / oudledentoernooi - vrijdag 28 mei 2021
Jubileum 60 jaar / tafeltenniskermis - zaterdagmiddag 29 mei 2021
Jubileum 60 jaar / feestavond - zaterdag 29 mei 2021
Familietoernooi - zaterdag 5 jun 2021 11:00-15:00 uur

Play Fair zoekt een Jeugdwedstrijdsecretaris
Het zou leuk zijn, en goed voor de communicatie met de jeugdleden, 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. En je doet er
ook eens wat bestuurservaring mee op. Dus genoeg redenen om deze kans te
pakken!

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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