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Mededelingen
Beste Lezers,
De douches bij TTV Flash zijn momenteel buiten gebruik, dit komt door een defecte CV ketel.
Het gaat nog enige tijd duren om deze storing te verhelpen. Excuses voor het ongemak.
Roger Jansen
Wedstrijdsecretaris. TTV Flash

Bijeenkomst 13 november 2019
Aan: alle verenigingsbesturen van de NTTB Zuidwest
Op woensdag 13 november 2019 20:00uur staat een bijeenkomst gepland om samen te visualiseren en
discussiëren over het voorstel van de nieuwe bestuurlijke inrichting van de NTTB. Een aantal weken geleden heeft
u als bestuurder een uitnodiging ontvangen en wij zien jullie graag tegemoet om alles samen te bespreken. Zie
bijlage voor verdere informatie.

Toernooien binnen de afdeling ZuidWest
Zie bijlage voor de toernooi kalender.

Mededelingen SCL
Contact met SCL:
Helaas moet ik constateren dat ik steeds vaker wordt gebeld, gemaild door bestuursleden van verenigingen,
spelers of zelfs vrijwilligers met allerlei vragen. Vragen die vaak al beantwoord kunnen worden door de
wedstrijdsecretaris. Ik wil dan ook iedereen vragen om het contact met de SCL te beperken tot de
wedstrijdsecretaris. Vragen van overige personen zullen niet in behandeling worden genomen.
Aanmelden accommodatie P/D-wedstrijden:
Met ingang heden kunt u uw accommodatie aanmelden voor het spelen van de beslissingswedstrijden, welke
gespeeld zullen worden op vrijdag 6 december aanstaande. Het toewijzen van de zalen zal geschieden op basis
van eerdere toewijzingen in het verleden.
Competitievervolg poule 7/8:
In de bijlagen treft u de vervolgindeling aan van de poules welke uit 7 of 8 teams bestaan.
Voorlopig speelschema voorjaars 2020:
In de bijlagen treft u het voorlopige speelschema van de voorjaarscompetitie 2020 aan. Let op, aan deze
voorlopige data kunnen geen rechten worden ontleend.
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Verzette wedstrijden:
Klasse

Wedstrijdnr.

Wedstrijd

Datum van

Datum naar

Boetelijst:
Nr
054
055
056

Wedstrijdnr
16421
13520
12620

Vereniging
The Back Hands
TTV Maashorst
Unicum

Reden/omschrijving
Team 8 niet opgekomen
Geen einduitslag ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld

Bedrag
€ 22,50
€ 3,50
€ 3,50

Vervallen boete(s):
Gecorrigeerde uitslag(en):
klasse
geen

Wedstrijdnr.

wedstrijd

Wijziging en reden

Alexander Heil
Senioren Competitieleider (SCL)

Mededelingen JCL
Afwezigheid wedstrijdsecretaris TTV Luto:
Van 3 november t/m 24 november is Mark Martens, wedstrijdsecretaris van TTV Luto, afwezig. Gedurende deze
periode worden zijn taken waargenomen door Hein Adriaansen. Hein is bereikbaar op telefoonnummer 0651824699.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST
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