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Een bijzondere zomer is voorbij 

De zomer is voorbij, met veel mooi weer, maar bijzondere omstandigheden. De competitie is 

weer - een beetje onwennig - begonnen en we hopen maar dat die deze keer wél kan worden 

afgerond. In de zomer is er wel getafeltennist, op woensdagmiddag van drie tot vier en op 

vrijdagavond is er door een aardig groepje enthousiastelingen 'gewoon' doorgespeeld. 

Ondertussen zijn de Fair-activiteiten in volle gang en kijken we uit naar de finale op 10 oktober: 

wat zal deze experimentele opzet gaan opleveren? En vergeet niet de Algemene 

Ledenvergadering, ook op 10 oktober, om 14:00 uur in 't Spant.  

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=d5188a7c90&e=3424a202f8


  

 

De Fair: deel berichten op Facebook! 

De veiling heeft meer (aan)bieders nodig! Deel het bericht op de Play Fair Facebook-pagina! Het 

vorige bericht is 1700 keer gedeeld, maar dat kan méér worden! 

 

Nog 3 weken, 21 dagen tot aan onze Fair. De eerste boekjes met loten zijn verkocht, alle 

kluisfolders gedeeld en stroopwafels besteld. En ... de veiling loopt goed. Er staan nu 50 kavels 

in de veiling en er wordt al flink geboden. De zangworkshop is goed ingezet, de midweek in 

Drenthe gaat omhoog, één van de trike-ritjes is ingezet en het bod op de timmerklusjesman is 

flink verhoogd! Maar nu de rest nog ... 

 

Een bod op een nieuwe tafeltennistafel met eigen logo zou mooi zijn. Welk bedrijf biedt 

daarop?! Lees dit bericht (nog) eens om te kijken hoe e.e.a. werkt. 

 

Kijk zelf op de site met alle kavels via www.ttv-playfair.nl/online-veiling 

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=c246b1f893&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=a9098414e9&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=9be2a56833&e=3424a202f8


  

 

Loten en stroopwafels verkopen? Zó doe je dat! 

Je kunt natuurlijk langs de deur gaan, maar dat vindt niet iedereen leuk. Wat goed werkt in 

deze tijd is het volgende. Stuur je familie en vrienden een appje met een foto van het lot (of 

stroopwafels) en vraag of ze de vereniging willen steunen. Als ze dat doen, dan stuur je een 

foto van de loten met hun naam er op en daarna stuur je een betaalverzoekje. Klaar is Kees! 

Makkelijker kunnen we het niet maken. 

 

 

  

Competitiezaken 



 

M.b.t. Corona 

 

De competitie is weer begonnen, een beetje onwennig, want we mogen geen handen 

schudden, de stoelen staan ver uit elkaar en de felicitatie is een high-five in de lucht. Oh, en na 

afloop worden de tafels gereinigd. Lees hier waar je op moet letten. 

 

Digitaal Wedstrijd Formulier 

 

Nieuw is dat we in de overgangsfase zitten naar het noteren van uitslagen in de NTTB-app, het 

zgn Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Het plan van de NTTB is om de formulieren met 

ingang van de volgende competitie af te schaffen. Dus download de NTTB app en ga ermee 

oefenen! 

 

Wijziging aanvangstijd en tafels opzetten 

 

Door een vergissing in de communicatie is de zaal op vrijdagavond tot 20:00 uur bezet. 

Daarom is de aanvangstijd van onze wedstrijden verzet naar 20:15. De teams die de beurt 

hebben om tafels op te zetten (maar bij voorkeur alle spelers) worden verzocht om 19:45 te 

gaan omkleden, zodat we om 20:00 uur snel de zaal kunnen inrichten en op tijd kunnen 

starten. 

 

 

  

 

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 

 

Check de volledige agenda op de Play Fair site 

    

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=f660144dcb&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=a2adbe1782&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=601d76be55&e=3424a202f8


 

  

 

 

  

 

    

 

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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