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Leuke en minder leuke zaken
Binnen een paar dagen hadden we eerst veel vrolijkheid en optimisme over het verloop van de
Fair en veiling, maar vervolgens de domper van het stopzetten van de competities. De Fair en
veiling hebben heel wat meer opgeleverd dan vooraf ingeschat en dat geeft weer hoop voor de
volgende jaren. Ook leuke gebeurtenissen waren de huldiging van Harry Heuzen, de
veranderingen in het bestuur en de vele blije winnaars. Even geen competitie spelen komen we
wel weer overheen, als we daarna nog jaren gezond en wel onze sport kunnen voortzetten.

Competitie opnieuw gestopt!
Helaas, helaas, ook de tafeltenniscompetitie is (weer) ingehaald door corona. Alle competities
voor junioren en senioren, zijn per direct gestopt. Download hier het bericht van de NTTB.

Er mag nog wel worden getraind, maar daarvoor gelden de volgende regels:


Bij binnenkomst in 't Spant en als je niet speelt, draag je een mondkapje.



Kleedkamers en doucheruimtes zijn dicht.



Senioren, vanaf 18 jaar, spelen geen dubbel.



Er is geen publiek in de zaal.



Er zijn maximaal 30 sporters in de zaal (dat halen wij in de praktijk nooit).



Er staan maximaal 6 tafels in de zaal (in de corona-opstelling van 2x3).

Download hier het volledige corona-protocol van Play Fair.

Dus jeugdtrainingen gaan door en ook senioren zijn nog steeds welkom in 't Spant om een
balletje te slaan op dinsdag, woensdag en vrijdag. Op vrijdagavond is de speeltijd echter
aangepast naar 20:30-22:30!

Algemene Ledenvergadering met verrassingen
De Algemene Ledenvergadering van Play Fair was op een aantal punten een bijzondere
bijeenkomst. Natuurlijk was er veel aandacht voor de corona-gevolgen, op sportief gebied, maar
zeker ook financieel door het wegvallen van de Rommelfair. Ook verrassend waren de
veranderingen in het bestuur. Hans Brand is na 15 jaar weer terug en Laura is de eerste
vrouwelijke voorzitter van Play Fair geworden. Zij zit al bijna 30 jaar in het bestuur en wil zich
nog aantal jaren in deze nieuwe rol inzetten voor de club!

Huldiging Harry Heuzen

Verder was er natuurlijk de huldiging – nog een keer – van Harry Heuzen die met zijn eega Nel
aanwezig was. Harry kreeg een gouden speld vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap van onze 60jarige vereniging. Inderdaad, vanaf de oprichting. Ook de Jubileumcommissie heeft Harry
bedacht met een cadeau in enveloppe. Harry is een verenigings- en vooral Play Fair-man en
heeft altijd (en nog steeds) met hart en ziel klaargestaan voor de club. Bij het memoreren
hiervan, raakte Harry zichtbaar ontroerd. Hulde!

Fair en veiling meer dan verwacht succes!
Het zit erop. Onze eerste "digi-Fair". Het waren best gezellige avonden onder de carport
van Dennenlaan 62. Met de regen is het uiteindelijk erg meegevallen en er zijn toch wel zo'n
150 mensen met de kluisfolder langsgekomen. Lees hier het verslag op de website.

Kort samengevat:


De kluis is twee keer geopend - één keer voor onze oud leden Harry en Irene.



De intekenlijsten waren volledig uitverkocht. De lijst met prijswinnaars kan hier worden
gedownload.



Er zijn ongeveer 2000 loten van de grote loterij verkocht. Alle prijzen zijn inmiddels
thuisbezorgd. De trekkingslijst van de grote loterij kan hier worden gedownload.



Er zijn 45 dozen (540 pakjes) van die heerlijke stroopwafels verkocht.



De Fair is afgesloten op zaterdagmiddag met de trekking van prijzen van de loterij en
intekenlijsten, gevolgd door de bekendmaking van veiling-winnaars. Deze kon live
worden gevolgd, wat ongeveer 100 personen hebben gedaan! De video is via deze link te
zien.

Door een fout bij de trekking van de Jumbo-ronde dreigden twee winnaars hun getrokken prijs
kwijt te raken. Het bestuur heeft besloten om dit sportief op te lossen en heeft de gedupeerden
alsnog een grote boodschappentas van de Jumbo bezorgd. Alle winnaars gefeliciteerd!

De veiling
De veiling was een experiment dat in korte tijd is gerealiseerd. Ondanks een paar technische
haperingen (met name te veel of juist geen mails verstuurd en het verdwijnen van de veiling na
afloop) is de veiling boven verwachting verlopen. Er waren uiteindelijk 81 kavels waarop kon
worden geboden. Daarbij zijn in totaal 118 biedingen gedaan op 60 kavels, hetgeen de
vereniging zo'n 1600 euro netto oplevert. De lijst met veiling-winnaars kan hier worden gedownload.

Alle aanbieders en kopers hebben hiervan bericht gekregen en de meeste kavels zijn al
uitgeleverd.

NTTB app en DWF
De NTTB heeft een update gegeven over de voortgang m.b.t. de NTTB app en het Digitaal
Wedstrijd Formulier. Lees hier het bericht.

Dit bericht is opgesteld vlak vóór het afgelasten van de competitie, daarom mag worden
verwacht dat de planning voor het testen en invoeren van de app later wordt aangepast.

Kersttoernooi senioren - vrijdag 18 dec 2020 20:00 uur
Kersttoernooi voor de jeugd - zaterdag 19 dec 2020 11:00 uur
Voorronde mix-dubbel - vrijdag 8 jan 2021 20:00 uur

Check de volledige agenda op de Play Fair site

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.

