Informatie folder TTV Nieuw-Vennep

Even voorstellen

Wij zijn een kleine vereniging met ongeveer
60 leden. Zo’n 25 senioren en 35 jeugdleden.

Wat bieden we zoal?
Een eigen accommodatie gelegen tussen de
ijsbaan / evenemententerrein en de
kinderboerderij met een sfeervolle kantine.

Vooral veel gezelligheid en diverse activiteiten
georganiseerd door onze jeugdcommissie.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bezoekje
aan een bioscoop en uiteraard
tafeltennistoernooien.
En een ruime speelzaal met 6 tafels.

Materiaal
Wat heb je nodig om te kunnen
tafeltennissen? Uiteraard een batje met een
rood en zwart rubber. Wij kunnen voor €20,00
een prima batje voor beginners verzorgen
welke beter is dan de gemiddelde sportzaak.
Te verkrijgen via de trainers.
Binnen sportschoenen zonder zwarte zool.
Balletjes verzorgen wij. Dus duur is het in
ieder geval niet.

Competitie

Voor de jeugd
Diverse trainingsavonden voor de jeugd voor
diverse niveaus. Op onze site staan de
trainingsavonden en wie de trainers zijn.
Jaarlijks een zomerkamp waarbij je een heel
weekend door enthousiaste begeleiders
vermaakt wordt ergens in Nederland.

www.ttvnieuwvennep.nl

De meeste jeugdleden spelen competitie die
voor de jeugd op zaterdag is. Thuis starten we
bijvoorbeeld om 12:00. Last van afgelastingen
door slecht weer kennen wij niet.
Tijdens de competitie is ons oranje-groene
clubtenue verplicht. Ook dit is bij ons te
verkrijgen via de trainers voor €20,00.
Er wordt op zaterdag zowel uit of thuis
gespeeld met de competitie. Dit houdt in dat
de ouders naar de uitwedstrijden dienen te
rijden. Wij helpen bij het maken van een rij
schema, maar rijden niet.
Een competitieteam bestaan minimaal uit 3
spelers. Een wedstrijd wordt gespeeld met 3
spelers van het thuis team en 3 van het uit
team. Deze spelen allen een enkel tegen
elkaar, en 2 van de 3 teamleden spelen een
dubbel (1 teamlid speelt dus geen dubbel).
Totaal 10 wedstrijdjes, en dus 10 punten te
verdelen.
De competitie bestaat uit 2 seizoenen per
jaar. De najaarscompetitie start half
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september (t/m eind nov). De
voorjaarscompetitie half januari (t/m eind
april). Word je kampioen in de
najaarscompetitie speel je in de
voorjaarscompetitie in een hogere klasse.

Communicatie
We hebben een website waar diverse zaken
op staan. www.ttvnieuwvennep.nl
Ook praktische zaken over de contributie, hoe
je dient op te zeggen en onze algemene
bepalingen.
We hebben een nieuwsbrief / clubblad binnen
de club. Deze komt 3 keer per jaar uit. Begin
september voor aanvang van de
najaarscompetitie, begin december na de
najaarscompetitie en eind april na de
voorjaarscompetitie. Dit gaat via de e-mail en
via onze website.
Verder worden er zaken via de mail
gecommuniceerd. We gaan er van uit dat
iedereen beschikt over e-mail en zullen dus
geen post versturen op de facturen voor de
contributie na wanneer dit niet anders lukt.
We gebruiken de ledenadministratie vanuit de
NTTB (bond). Dit NAS systeem kent maar 1 email adres per lid. Dit adres wordt gebruikt
voor onze communicatie.

Enkel vrijwilligers
Wij runnen onze vereniging enkel met
onbetaalde vrijwilligers en kunnen altijd
handjes gebruiken om zaken geregeld te
krijgen. Dat kan in een commissie, maar ook
incidenteel. Denk aan een klussendag.
De reden waarom wij geen dure sport zijn.
Helpt u mee dit zo te houden? Geef dan aan
waarmee u ons kunt ondersteunen.

Contact:
Heb je nog vragen. Neem dan gerust contact
op met één van onze contactpersonen.
Voorzitter jeugdcommissie:
Niels Kroon
06-11246290
Niels_Kroon27@hotmail.com
Hoofdtrainer:
Ka Chun Lai
06-22171227
Ka_Chun_Lai@hotmail.com
ttvnieuwvennep@gmail.com
website: www.ttvnieuwvennep.nl
acebook voeg Tafeltennisvereniging
Nieuw Vennep toe als vriend.

De bond kent ook een site www.nttb.nl en ook
de afdeling waarin onze competitie
wedstrijden worden gespeeld heeft een eigen
site www.holland-noord.nttb.nl
Hierop o.a. de competitie uitslagen en
standen.

Voor senioren
Onze senioren spelen thuis competitie op
vrijdagavond. Op maandagavond is
traditioneel onze recreantenavond. Mocht je
een keer een balletje willen slaan kom dan
langs op een maandagavond. Geheel gratis en
batjes en balletjes zijn er genoeg.
De senioren spelen trouwens competitie op
vrijdagavond.

www.ttvnieuwvennep.nl

2 van 2

