
Tafeltennisvereniging Rijssen 
Lid van de Nederlandse Tafeltennisbond NTTB 

www.ttvr.nl 

 

inschrijving verenigingenregisterK.v.K. Enschede: 40075663                                                
bank: NL76RABO034.73.35.705 Rabobank Rijssen 

 

Nieuwsbrief	TTVR	Juni	2016	

Nieuws 
 

• De vakantie is begonnen! Afgelopen zaterdag was alweer de laatste speeldag voor de 

vakantie. Tafeltennisvereniging Rijssen opent vanaf dinsdag 23 augustus a.s. haar 

deuren weer en kunnen de trainingen weer op de gebruikelijke tijdstippen 

plaatsvinden. Over de definitieve groepsindeling van de training zal in de week 

voorafgaand worden gecommuniceerd. 

 

• TTV Rijssen heeft uitstekende zaken gedaan op de afdelingskampioenschappen die 

op zaterdag 21 mei jl. gehouden werden in Zwolle. Zowel bij de jeugd als bij de 

senioren was Rijssen de vereniging met de meeste prijzen.  

Hopelijk doen jullie volgend jaar weer allemaal mee en wie weet slepen we deze 

prijzen weer in de wacht.  

Foto’s van dit toernooi kun je vinden op onze facebookpagina. 

 

 

 

 

 

 

• Op donderdag 26 mei jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering 

van de NTTB afdeling Oost plaats in Lochem. Hierbij werd tot 

twee maal toe onze vereniging naar voren geroepen om een 

grote beker in ontvangst te nemen. N.a.v. de resultaten op de 

afdelingskampioenschappen werd de verenigingsprijs voor 

zowel de junioren als senioren aan onze mooie club uitgereikt. 

Deze bekers hebben inmiddels een mooi plaatsje gekregen 

aan de Haarzijde.  
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• Ook het jaarlijkse jeugdkamp was een groot 

succes. Nogmaals onze grote dank aan de 

organisatie en uiteraard aan de deelnemende 

jeugd! Binnenkort zijn foto’s van het jeugdkamp 

te zien op de website www.ttvr.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het eerste bekerteam van Rijssen is op dreef in de bekercompetitie. Dinsdag 28 juni 

speelt het team in eigen huis de halve finale tegen de Trefhoek uit Almelo. Er is deze 

dag geen mogelijkheid om te trainen maar uw support wordt erg op prijs gesteld! 

 

 

• “Reminder”De vereniging groeit!!  

We hebben inmiddels de grens van 50 leden ruimschoots gepasseerd en hebben 

weer een gezonde verhouding tussen het aantal jeugdleden (28) en senioren (27). 

Deze groei brengt echter ook de nodige extra kosten met zich mee, vooral omdat we 

nu een extra avond de zaal hebben (donderdagavond) en een gediplomeerde en 

betaalde trainer.  

Daarom willen we iedereen oproepen met ons mee te denken welk bedrijf mogelijk 

interesse heeft om ons te sponsoren, bijvoorbeeld d.mv. een sponsorbordje op de 

“club van 50” (kosten €75,- per jaar) of het bedrijfslogo op de speelveld omranding 

(eenmalige kosten van €75,- waarbij zelf de bedrukking wordt geregeld; indien TTVR 

dit moet regelen, komen de bedrukkingskosten hier overheen). 

 

Hierbij een oproep aan alle leden en ouders van leden om met ons mee te denken 

welke bedrijven mogelijk onze vereniging willen sponsoren. Een bericht hierover kan 

gemaild worden naar jandirkotten@hotmail.com 
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Competitie 
 

De competitie is ten einde en we hebben 1 kampioensteam in ons midden. Het eerste 

jeugdteam bestaande uit Jochem Bolink, Huib van Heemskerk en Ruben Hofman is met 

overmacht kampioen geworden in de 2
e
 klasse. Nogmaals gefeliciteerd jongens! 

 

 
 

De teamindelingen voor volgend seizoen zijn opgestuurd naar de bond. Zodra we van de 

bond een akkoord hebben zal de teamindeling geplaatst worden op onze website. 

 
 

 
 
 

Blijf ons voor het laatste nieuws ook volgen op Facebook! 

 

www.facebook.com/ttvrijssen  


