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Nieuwe shirts plus ontwerpen
Onze mooie clubshirts, met onze kleuren geel en zwart beginnen alweer op te raken. In
ieder geval geldt dit voor het clubshirt van Butterfly dat op het moment wordt gedragen en
aangeboden. Helaas is het vaak erg lastig om een nieuwe voorraad van shirts aan te
vullen na een aantal jaar, omdat het shirt na twee of drie jaar niet meer aangeboden wordt.
Na wat rondspeuren voor eventuele nieuwe shirt modellen, heeft Wim Kielen een bijzonder
alternatief gevonden voor de aankoop van nieuwe shirts. Ditmaal wordt er waarschijnlijk
geen shirt besteld bij een (tafeltennis)merk dat na een aantal jaar zijn assortiment weer
volledig vernieuwt, maar een bedrijf dat altijd hetzelfde shirt aan kan blijven leveren.
Er is een plan om nieuwe shirts te bestellen bij Vanruttenpromotion. Dit is een bedrijf dat
shirts verkoopt aan onder andere tafeltennisverenigingen en met een nieuwe
productiemethode de shirts maakt. Ze gebruiken stof die snel droogt en waarop alle
kleuren en opdrukken plus logo’s in één keer kunnen worden geprint met de zogenaamde
sublimatie techniek, waarbij de kleurstoffen in de stof komen en heel snel worden
gedroogd.
Dit heeft een aantal voordelen:


Shirts hebben levensechte kleuren en geen opdrukken meer aan buitenkant; mooi
en zit fijn, waarbij na lang dragen kwaliteit niet achteruit gaat.



Shirts zijn in alle aantallen te bestellen en hoeven nooit meer apart bedrukt te
worden.



Shirts kunnen zelf ontworpen worden en blijven altijd voorradig, zolang het model
dat ontworpen is in de computer blijft staan.

Vooral bij dat laatste punt zijn de voordelen zichtbaar: Model shirt hoeft niet meer
veranderd te worden na een aantal jaar en er hoeft niet gekozen te worden voor bestaande
modellen. Hierbij willen wij vragen of jullie mee willen denken over het ontwerpen van een
nieuw model shirt. Het mooie is dus dat alles mogelijk is, maar dat vraag wel om inspiratie.
Willen jullie dus alsjeblieft mee helpen ontwerpen van een nieuw shirt? Basisregels
zijn dat de shirts geel met zwart óf zwart met geel zijn en verder is alles mogelijk.
Ontwerp dus een shirt, zoals jij wilt hoe het shirt eruit zou moeten zien en maak dat op die
manier die je zelf wilt: teken het, maakt het met paint of maak iets moois met photoshop.
Denk niet alleen zelf na, maar vraag eventueel vrienden, familie en kinderen en stuur
ontwerpen op naar bestuur@ttvn.nl. Alvast bedankt en wie weet loopt iedereen
binnenkort rond met jouw zelf ontworpen shirt.

Sponsorkliks
Vanaf dit jaar is het mogelijk
voor iedereen die TTVN een
warm hart toedraagt, om
onze club
GRATIS te
sponsoren. Dit kan je doen
door vóór een online
aankoop, eerst naar de ttvn
site te gaan. Onder het
kopje sponsors en onderaan
de home pagina staat een
link naar sponsorkliks. Daar
vind je een overzicht met
tientallen grote webwinkels,
zoals Bol.com, Coolblue en
Zalando. Daarnaast zijn er
ook winkels om reizen en
hotels te boeken en om
eten te bestellen. Een kleine
omweg via onze website
kost dus niets, maar levert
TTVN wel geld op. De
sponsorcommissie
heeft
TTVN begin dit jaar
aangemeld bij sponsorkliks
en sindsdien is er al bijna
400 euro verdiend. Op de
TTVN site is de actuele
opbrengst te volgen. Toch
wordt er de laatste tijd
weinig aan sponsorkliks
gedacht, en dat is zonde!
Denk bijvoorbeeld bij het
kopen van je kerstcadeau’s
aan deze manier om TTVN
te steunen! Tip: zet de
TTVN-sponsorklikspagina
onder je favorieten, dan
denk je er makkelijker aan.

Algemene ledenvergadering – voorzitter gezocht
De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op maandag 24 april.
Iedereen ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging met alle informative en het
programma voor die avond.
Reserveer deze datum dus vast in je agenda.
Een van de zaken die daar besproken wordt is de vacature van voorzitter.
In 2016 hebben we afscheid genomen van Erwin Nieuwendijk, maar we hebben
zijn plaats nog niet ingevuld. De secretaris en penningmeester (Joris Bosboom en
Wim Kielen) hebben zijn taken het afgelopen jaar waargenomen. Wij willen heel
graag dat gat opvullen met iemand die ons helpt om TTVN de goede kant op te
sturen.
Je hoeft niet zelf actief te spelen: we hebben door Erwin goede ervaring dat een
ouder van een jeugdlid dit ook prima kan.
Als je denkt dat dit iets voor jou is, neem dan contact op met Wim of Joris.

Denk mee over de toekomst van TTVN
De wereld verandert voortdurend, en TTVN wil graag mee veranderen om haar
rol als sportvereniging in Nieuwegein goed te blijven invullen.
Daarom willen we samen met jullie een paar jaar vooruitkijken, zodat we nu de
goede keuzes kunnen maken om straks te zijn wat we (dan) willen zijn.

o
o
o
o
o

5 mei
sportcarrousel
Op
vrijdag
5
mei
(bevrijdingsdag) is TTVN
uitgenodigd om mee te doen
aan een sport-carrousel bij
Sportcomplex Merwestein in
Nieuwegein.
De opzet van het toernooi is
om van zoveel mogelijk
verschillende sportclubs, van
basketbal tot korfbal, van
badminton tot voetbal,
een team af te vaardigen om
een competitie te vormen.
Doel van de dag is om gezien
te worden en wat uitleg te
geven over je sport en je
vereniging.
Daarnaast zal er muziek zijn,
en een hapje en een drankje
te verkrijgen zijn.

Dat gaan we doen in het voorjaar, we mikken op ergens in april.
We gaan dan een avond of (zaterdag)ochtend met elkaar ideeën verzamelen
waarmee we de komende jaren TTVN richting en vorm kunnen geven.

Als er genoeg animo op de
club is om een team te
vormen (6+ spelers), kunnen
we ons als vereniging
inschrijven.

Dat gaat over allerlei onderwerpen, denk aan:

Verjaardagskalender

Welke activiteiten willen we aanbieden
Willen we topsport, breedtesport, of beide
Richten we ons op jeugd, op senioren of op beide
Hoe zien we de toekomst van onze accommodatie
Wat hebben we nodig om TTVN te laten bruisen
Als je belangstelling hebt om daar bij te zijn, meld je dan aan bij
secretaris@ttvn.nl of spreek Joris of Wim aan op de club!

12-03 Jelle Stolk
17-03 Wim Kielen
31-03 Danny Hendriks
1-04 Melanie Strookman
12-04 Martijn Alblas
19-04 Marek Bednarczyk
20-04 Hidde Schinkel
21-04 Rein Band
21-04 Jelle Breeuwsma

Grote Clubactie brengt bijna 500,- op
De Grote Clubactie van 2016 heeft voor TTVN bijna € 500,- opgebracht.
Vooral de jeugd heeft daaraan een grote bijdrage geleverd, door maar liefst 193
loten te verkopen van het totaal van 233 verkochte loten.
De jeugd deed het daarmee nog iets beter dan vorig jaar.
Daarnaast waren loten te koop aan de bar, en
konden leden via de Clubpagina online hun loten
aanschaffen.
Opvallend was het grote verschil in online verkoop
met vorig jaar: toen werden 38 loten online gekocht,
dit jaar maar 15.
Bij de jeugd was Sven Klein Gunnewiek net als vorig
jaar de topverkoper met 41 loten. Zijn voorsprong op de nummer 2 was zelfs
nog groter van vorig jaar.
Tweede was Jelle Breeuwsma met 25 loten, en Pepijn Ouwendijk met 22 loten.
Top jongens! Goed gedaan!
De opbrengst gaat besteed worden aan materialen die aan vervanging toe zijn.
De materiaalcommissie heeft daar nu een mooi bedrag voor.

Voorjaarscompetitie 2017
Voor de senioren is het voorjaars seizoen al een tijd gaande en de helft van de
wedstrijden is nu ongeveer gespeeld. De jeugd competitie loopt een klein beetje
achter waar er nu drie of vier wedstrijden zijn gespeeld.
Er speelt een mooi aantal teams bij de jeugd dit seizoen. Met een nieuw 6e
klasse team en met onze eigen Jurre en zijn team, de Daltons, die terug
gekomen zijn bij TTVN, zijn er zeven(!) jeugdteams bij TTVN. Twee landelijk B
teams, één derde en een vierde klasse team, twee zesde klasse teams en een
starters team. Alle teams spelen leuk mee in hun competities, waarbij vooral de
zesde klasse teams goed resultaat laten zien met beide een mooie eerste plek.
Het eerste team heeft het tot nu toe zwaar en de andere teams staan ongeveer
in het midden. Komende zaterdag 11 maart, 1 april (geen grap) en 22 april
spelen de jeugdteams thuis. Met zoveel teams is het erg gezellig om wat extra
publiek te hebben, dus kom vooral langs! Er wordt gespeeld van 11 tot 15 uur.
Bij de senioren zijn er op het moment nog maar drie reguliere teams en verder
maar liefst vijf duo teams. Afgelopen seizoenen is er dus een duidelijke
verschuiving richting duo competitie te zien.
Vanwege een onverwachte kampioenschap van het tweede regulier team,
spelen er nu twee eerste klasse teams. Voor de rest is er nog een derde klasse
regulier team. Bij de duo teams is TTVN vertegenwoordigd in de derde tot en
met de zesde klasse, waarbij er twee vijfde klasse teams zijn. Het resultaat
halverwege het seizoen laat zien dat het gebruikelijke eerste klasse team het
zwaar heeft en moet vechten voor de vierde plek. Het eerste en derde duo
team, uitkomend in respectievelijk de eerste en vijfde klasse, spelen sterk en
staan eerste. Alle andere teams spelen in de middenmoot.

Buitenschoolse clinics
Sinds enkele maanden wordt er
elke vrijdagmiddag in gymzaal de
Driehoek tafeltennis aangeboden
voor alle kinderen uit de buurt. ’s
Middags wordt er van half drie
tot half vier de mogelijkheid
gegeven voor de kinderen om een
bal te slaan en zo kennis te
maken met tafeltennis als sport.
Hierbij worden niet alleen
wedstrijdjes gespeeld of rond de
tafel, maar worden er ook leuke
spelletjes gebruikt. Deze lessen of
clinics worden elke week gegeven
door Wim Kielen en Rens de Haas
en het gaat zo goed dat er ook al
nieuwe jeugdleden binnen zijn
gekomen.
Als
iemand
de
interesse heeft om eens te helpen
met de clinics of leuke ideeën
heeft, kom eens gezellig langs!
Natuurlijk zou het ook leuk zijn
om de eigen kinderen plus
vriendjes eens mee te nemen om
kennis te maken met tafeltennis.
Colofon Maart 2017
Deze uitgave is van
Tafeltennisvereniging
Nieuwegein. Sporthal de
Waterlelie Heemraadsweide 13
3437 CA Nieuwegein
Informatie via info@ttvn.nl
Speeltijden:
Ma 18:30-20:00 jeugd
Ma 19:30-23:00 18+
Wo 18:00-20:00 jeugd
Do 17:45-19:00 en 19:00-20:30
jeugd
Vr 20:00-22:00 18+

