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NIEUWSBRIEF MEI 2021
Beste leden,
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie van een aantal zaken wat betreft onze vereniging
op de hoogte brengen. Aan jullie het verzoek deze informatie goed door te nemen. Uiteraard
zijn opmerkingen, vragen en ideeën altijd welkom, mondeling bij een van de bestuursleden of
via de mail: bestuur@ttvlandgraaf.nl
TRAINEN KAN WEER
Na 5 (!!!) maanden gaan de sportzalen weer open. Dat betekent dat er vanaf donderdag 20 mei
weer kan worden getraind met maximaal 30 personen. Bij binnenkomst graag registreren en
handen desinfecteren. Kleedlokalen, tribune en kantine blijven voorlopig gesloten. Er mag in
groepjes van twee worden gespeeld (dubbelen niet toegestaan). Na de training is het de
bedoeling dat je z.s.m. de zaal verlaat. Bijgaand het door de NTTB opgestelde protocol. Lees
dit svp goed door.
Op donderdag is de zaal open vanaf 18.30 uur, omdat we dan weer met een jeugdgroepje
willen starten. Op maandag kan er vanaf 20.00 uur worden getraind en op vrijdag is er vrije
training vanaf 19.30 uur. De recreanten gaan weer op zaterdag aan de slag, tussen 10.00 en
12.00 uur.
ZOMERSTOP
Om de trainingsachterstand enigszins weg te werken kan er ook tijdens de zomerperiode op
bovengenoemde tijdstippen worden getraind. Op donderdag en vrijdag geldt dat alleen bij
voldoende belangstelling. Via de groepsapp van TTV Landgraaf houden we jullie op de
hoogte of de zaal open of gesloten is.
COMPETITIE-DATA
In het najaar start een nieuwe competitie. De competitiedata zijn 18 en 25 september, 2, 9 en
16 oktober, 6, 13, 20 en 27 november en 4 december. Op 11 en 18 december zijn de finales
van de play-offs gepland. Op 1 augustus moeten de teams bij de NTTB bekend zijn.
Zijn er leden die nu geen competitie spelen en dit vanaf september wel competitie willen
spelen? Stuur dan een mail naar de secretaris: secretaris@ttvlandgraaf.nl
EURODE CUP
Het Landgraaftoernooi is dit jaar niet doorgegaan en wordt op zaterdag 8 januari 2022 weer
gehouden. Om spelers uit de omgeving toch de kans te geven zich voor te bereiden op het
nieuwe seizoen houden we op zaterdag 4 september de Eurode Cup voor senioren, en op
zondag 5 september voor jeugd. Voor leden van TTV Landgraaf wordt een inschrijfformulier
opgehangen. Ook spelers van Duitse clubs zijn welkom op dit Euregionaal toernooi.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De clubkampioenschappen 2021 gaan we houden op zaterdag 11 september, een week voor
de start van de nieuwe competitie. Op deze dag zijn alle leden welkom, ook op de gratis
barbecue na afloop. Wel even inschrijven via het prikbord of de mail. Aanvang 12.00 uur.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2021 wordt in het najaar pas gehouden. Nadere
info volgt.
ANDERE ACTIVITEITEN
Om de binding met de leden weer op te pikken willen we ook weer na de zomer ook weer
andere activiteiten organiseren, zoals een kaartavond en een middagje naar de brouwerij.
Nadere informatie daarover volgt later.
REUNIE & JUBILEUM
TTV Landgraaf bestaat in 2022 precies 12,5 jaar. Aangezien we het 10-jarig bestaan door de
coronacrisis niet konden vieren, willen we dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom willen we een jubileumweekend houden met een feestavond en een toernooi voor
leden en oud-leden. Een jubileumcommissie gaat een programma opstellen. Nadere
informatie volgt!
MATERIAAL EN BALLETJES
Namens het bestuur willen we toch nog eens wijzen op het gebruik van onze materialen en het
opruimen van balletjes. Dit is een taak van ons allemaal, let daar dus op. Eén tafel kan op dit
moment niet worden gebruikt, maar nieuwe onderdelen daarvoor zijn onderweg. Daardoor
beschikken we straks weer over 12 tafels, wat met name op de maandag geen overbodige luxe
is.
NIEUWE VLOER
In de zomer komt er in onze sporthal een nieuwe vloer. Blessuregevoelige spelers zullen daar
blij mee zijn, want dit is een mee verende sportvloer, die veel beter is dan de huidige. Er is
gekozen voor een grijze vloer. Als die er eenmaal ligt zijn zwarte zolen uit den boze. De
gemeente draait op voor de kosten. Wanneer die gelegd wordt is nog niet bekend, maar het zal
in de periode zijn dat de scholen vakantie hebben, dus in juli of augustus. Gedurende 1 of 2
weken kan er dan niet worden getraind. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

