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Van de voorzitter
Gerwin Jansen
De eerste maand van 2021 is alweer voorbij en we hebben nog geen bal geslagen in
ons tafeltenniscentrum. We hopen natuurlijk dat we snel weer welkom zijn in ons
clubgebouw maar voorlopig worden alleen versoepelingen voor winkels en zijn de
basisscholen inmiddels weer open.
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar waarbij de competitie tot tweemaal toe werd
stilgelegd en we tweemaal de deuren moesten sluiten.
Vanaf juli was het weer mogelijk om binnen met de nodige aanpassingen te
tafeltennissen. Vanaf 16 december was dit niet meer mogelijk.

Wij hopen dat jullie in deze bijzondere en onzeker tijden gezond mogen blijven en
natuurlijk is het de wens elkaar weer te mogen begroeten in onze speelzaal.
Wanneer deze mogelijkheden zich weer voordoen zullen we jullie hier vanzelfsprekend
direct over informeren.
Mocht je tijd over hebben dan kun je deze eventueel gebruiken door je spelregelkennis
te verbeteren.
Via de link https://www.tafeltennismasterz.nl/oefenen/ is het mogelijk je kennis te testen.

Contributie
Harrie Kuijvenhoven
Via dit bericht willen wij als bestuur de volgende contributie incasso aankondigen.
Doordat voorlopig nog geen competitieronde gepland staat zal ieder lid geïncasseerd
worden onder de categorie jeugd/senioren niet competitiegerechtigd. De contributies zelf

zullen ten opzichte van 2020 verhoogd worden met 1 euro per categorie.
Voor diegenen die hun bardienst afkopen: deze incasso zal voor 2021 vooralsnog niet
worden uitgevoerd. Afhankelijk van de ontwikkelingen over wanneer we weer open
kunnen kan dit wijzigen, maar dan zal rekening worden gehouden met de lengte van de
periode dat we gesloten zijn geweest en het feit dat we in het najaar van 2020 ook een
deel gesloten zijn geweest.
Mocht je vanwege corona minder financiële ruimte hebben voor de periodieke
contributie laat het dan even weten, dan kunnen we kijken naar een oplossing.

Competitie voorjaar 2021
Mark Remijn
Vanuit de NTTB horen we dat men zich richt op het najaar 2021 voor wat betreft het
starten van een volledige nieuwe competitie.
Het blijft het streven de najaarscompetitie van 2020 uit te spelen. Of dat haalbaar is
wordt uiterlijk 31 maart 2021 bepaald.
De afdelingen hebben dan de ruimte om een keuze te maken tussen het hervatten van
de najaarscompetitie 2020 of het spelen van een beperkte voorjaarcompetitie 2021.
Afstemming hierover volgt uiterlijk 31 maart 2021.

