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Fijn dat we onlangs een
Algemene Ledenvergadering
hebben kunnen organiseren, ook
al was het dan online. In deze
Sorry een korte samenvatting.
Verder een verslag van de online
quiz in februari. Nieuws over de
verbouwing van de sporthal.
Zodra de zomertijd ingaat willen
we voor de jeugd elke
donderdag een buitentraining
organiseren, zolang we niet de
zaal in mogen. We starten op
donderdag 1 april (geen grap!).

Maart/April 2021
Verder een verslag van enkele
online workshops op het Digitaal
Verenigingscongres van de
NTTB.
Een officieel bericht van de
NTTB om de competitiebijdrage
te compenseren viel net na de
ALV in onze postvak binnen.
Tot slot een oproep om je op te
geven voor de najaarscompetitie
2021, want we gaan er van uit
dat we dan weer redelijk
normaal competitie kunnen gaan
spelen.

Verslag Online Quizavond
Maandag 8 februari 2021
Tijdens de lock-down heeft
Robin een online quiz avond
georganiseerd.
“Nadat ik 3 avonden bezig ben
geweest met de voorbereiding
was het zover! Met 20
deelnemers van 8 verschillende
verenigingen konden we gaan
beginnen maandagavond. Er
waren wat opstart probleempjes,
maar toen konden we beginnen.
Er werd fanatiek gekeken naar
de vragen en zo was er af en toe
een opmerking. Uiteindelijk

werd al snel duidelijk dat het
ook vooral om de gezelligheid
ging! Al met al was het weer
leuk om elkaar (online) te zien!
Hopelijk mogen we snel weer
een balletje slaan met zijn
allen!” {Robin}
Maar liefst 60 meerkeuze- en
open vragen kregen we voor
onze kiezen, met korte
bedenktijd. Anderhalf uur later
was de winnaar bekend: Marcel
van Groesen (Die Meede).
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Belangrijkste Punten ALV
Maandag 1 maart 2021

Onze eerste online ALV is een
unicum. Geen koffie bij
binnenkomst, tenzij je er zelf
voor gezorgd hebt. De agenda is
oersaai, want altijd dezelfde
hoofditems. Heel kort, de
belangrijkste punten.

bijdrage waar mogelijk ook zo
veel mogelijk compenseren.
De verrekening hiervan zal
plaatsvinden met de contributie
van het seizoen 2021/2022.
ZIE BERICHT OP
BLADZIJDE 5

1) Financieel zijn we een
gezonde vereniging met een
stevig eigen vermogen waarbij
subsidiegelden nog wel een (te)
belangrijke inkomstenbron zijn.

3) Voor de jeugdafdeling zullen
we weer hard moeten gaan
werven. Een werkgroepje met
Martine en Robin zal met “frisse
ideeën” komen.

2) We hebben afgesproken om
de speelweken die er dit seizoen
door Covid-19 niet gepeeld
kunnen worden te compenseren.
Daarnaast (nog wel afhankelijk
van wat de NTTB afdeling Zuid
West beslist) wil onze
vereniging de contributie-

4) Het project “Plezier maakt
verbinding” zal in het najaar
opgestart worden.
Als afsluiting hebben we
iedereen uitgenodigd om uit de
eigen koelkast een drankje te
pakken. Twan blij!

Sporthal Verbouwing
Een mooi vooruitzicht

Kun jij het je voorstellen: 6
tafels op maandag en zicht
vanuit de kantine zowel
maandag als donderdag? Het
bestuur heeft diverse gesprekken
met de gemeente gehad. De
lobby in het najaar heeft zijn
vruchten afgeworpen. Intussen
zijn er met de architect
gesprekken geweest over de
indeling van het gebouw. Op
donderdag geen verandering. Op
maandag spelen we in een
grotere zaal. Hier kunnen zeker
zo’n 6 tafels staan. En vanuit de

kantine is er zowel zicht op de
grote als de kleine zaal. We
hopen hierdoor letterlijk meer op
te vallen en in het zicht te komen
van bezoekers.
We hebben nog vragen over de
hoogte van deze zaal en de
opslagruimtes voor tafels. De
tekeningen zijn nog niet
definitief, maar ze zien er wel
hoopgevend uit. Wat we nog niet
weten is wanneer met de
verbouwing begonnen gaat
worden.
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Buitentraining Jeugd

Vanaf donderdag 1 april 2021
In het weekend van 27/28 maart
wordt de tijd weer verzet naar
zomertijd. Dan is het ’s avonds
weer licht tot zeker 20 uur. Voor
de jeugd willen we daarom elke
donderdag in april (en mei, als
het nodig is) buitentrainingen
organiseren. We verzamelen bij
de sporthal om 18:45 uur en
gaan dan in Gilze langs de

buitentafels en doen daar allerlei
spelletjes. Om 19:45 zijn we
weer terug bij de sporthal en
kunnen we weer naar huis.
Neem wel je fiets mee, want
anders wordt het een eindje
lopen, tot maximaal 700 meter
heen en terug (maar dat kan ook
de warming-up zijn natuurlijk).

Digitaal Verenigingscongres NTTB
Maandag 1 tot vrijdag 5 maart
Het heeft voordelen ook al is het
soms wat behelpen. Dit jaar niet
een hele dag naar het NK in
Zwolle maar elke avond online.
Ad en John hebben deelgenomen
aan enkele online NTTB
workshops van het Digitaal
Verenigingscongres:
1. Welkom op de Club
John: Een brainstorm over wat je
jongeren onder de 27 kunt
bieden, ook in Coronatijd. Geen
enkel idee was te gek. Het idee
met de meeste stemmen kwam
uit onze groep: “een
wandeling/speurtocht door Gilze
langs de 5 buitentafels met
allerlei versnaperingen en
wedstrijdjes, mogelijk met een
thema”.
2. Werving/behoud Parasport
Ad: NTTB is hard bezig om
tafeltennis voor iedereen
toegankelijk te maken. Zo willen
ze het schuiftafeltennissen
promoten voor mensen met een
beperking. Na zo’n avond kwam
ik erachter dat wij als
Batswingers al vele jaren, veel
verder zijn dan veel
verenigingen. Maar we moeten
niet stil blijven zitten

3. Para-Tafeltennis
verenigingen
John/Ad: Update over wat de
NTTB allemaal doet voor
parasporters en G-sporters. Ze
gaan naast toernooien ook
competities voor G-sporters
opzetten. En schuiftafeltennis
wordt een volwaardige
wedstrijdsport.
4. Wedstrijdanalyse Tech-Tac
John: Echt een workshop voor
trainers, die kijkend naar stukjes
video van wedstrijden,
analyseren wat het spelsysteem
van een speler is, wat zijn
sterkste wapen is, hoe hij wil
spelen, en hoe hij zijn tactische
middelen gebruikt. Tips: stel als
coach vragen zodat de speler
zelf gaat nadenken over zijn
spel, en laat een teamgenoot een
jeugdspeler coachen. Ik geloof
dat dit niet helemaal nieuw is bij
De Batswingers.
Als je meer wilt weten over deze
workshops, vraag het gewoon.
De presentaties staan ook online
https://www.nttb.nl/verenigingsc
ongres/programma/
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Competitie spelen

Opgave Najaarscompetitie 2021
Het competitieseizoen 20202021 moeten we maar snel
vergeten en ons voorbereiden op
betere tijden. Dat betekent dat
we ons gaan voorbereiden op
een echt tafeltennisjaar met
trainingsavonden, toernooien en
ook een echte competitie.
Daarom vragen we je om je op
te geven voor de competitie van
seizoen 2021-2022.

Echter kan het wel zijn dat aan
ouders/verzorgers wordt
gevraagd om te rijden.

Zoals bekend zijn bij de NTTB
competitie voor senioren de
uitwedstrijden vooral op vrijdagen de thuiswedstrijden zijn op
donderdagavond. De jeugd
speelt zijn thuiswedstrijden op
zaterdagochtend in de kleine
sportzaal. De uitwedstrijden
kunnen ook op zaterdagmiddag
zijn. De jeugdteams zullen door
een coach worden begeleid.

Let op: Mocht de competitie toch
niet starten in het najaar, dan
verwachten we een financiële
compensatie van de NTTB.
Inschrijven kan tot zaterdag 17
april door dit aan de TC kenbaar
te maken (tc@batswingers.nl).
Geef naast je naam, ook je
voorkeuren op. De TC maakt
begin mei de teamindeling
bekend.

Inschrijving voor de competitie
betekent dat je als deelnemer het
hele seizoen 2021-2022 lid blijft
en competitie blijft spelen.
Deelname aan de competitie is
voor jeugdleden € 40 en voor
senioren € 59 per seizoen.
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Eenmalige Contributieverlaging NTTB
Laatste nieuws van NTTB
Let op: Dit officiële bericht van
de NTTB kwam pas na onze ALV
binnen. Hoewel wij niet meer
rekenen op een competitie in het
voorjaar, is de contributieteruggave natuurlijk wel fijn.
“De Bondsraad heeft zaterdag 6
maart in een extra vergadering
ingestemd met het voorstel van
het Hoofdbestuur voor een
éénmalige contributieverlaging.
Alle leden betalen in het eerste
halfjaar van 2021 een contributie
van € 10. Formeel gaat het om
het besluit om af te zien van het
in rekening brengen van het
‘competitiegerechtigd’ tarief van
de contributie voor het voorjaar
2021. In plaats van af te zien van
de competitiebijdrage wordt
volstaan met het in rekening
brengen van het ‘nietcompetitiegerechtigd tarief’ voor
alle leden.
In januari is al besloten dat:

1. Uiterlijk op 31 maart wordt
besloten over een herstart
van de najaarscompetitie of
het spelen van een verkorte
voorjaarscompetitie;
2. Als op 31 maart nog niet
duidelijk is of competitie
gespeeld kan worden, zal het
competitieseizoen 20202021 gestopt worden. De
eerstvolgende competitie zal
dan de najaarscompetitie van
2021 zijn;
3. Afdelingen zullen een keuze
maken tussen het hervatten
van de najaarscompetitie
2020 of het spelen van een
beperkte voorjaarcompetitie
2021. (Deze keuze heeft
geen invloed op de
éénmalige contributieverlaging.)
Op basis van dit besluit wordt de
bijdrage voor de
voorjaarscompetitie 2021
teruggegeven aan de leden.”

Wereld Tafeltennis Dag 2021
Dinsdag 6 april 2021

Hoe krijgen we meer meisjes en
vrouwen op de club? Als lid, als
vrijwilliger, als commissielid, of
als bestuurder. Dat is het thema
van Wereld Tafeltennis Dag
2021. De NTTB heeft zelfs een
prijs uitgeloofd voor de club met
het beste plan.
De dag zelf, 6 april, is nog te
vroeg om binnen iets te
organiseren, waarschijnlijk.
Maar buiten misschien?

Heb je een idee, laat het ons dan
voor 15 maart weten! Meer info
https://www.nttb.nl/fempowerm
ent/
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We verwelkomen ...
Nico van Amerongen is al een
tijdje aan het spelen bij de
senioren, maar zijn lidmaatschap

was nog niet via de
(onregelmatige) Sorry
aangekondigd.

Eerste Training op ...
Wanneer? We weten het niet,
maar zodra het weer mag krijgen
jullie een seintje.
Secretariaat
Ad van Beijsterveldt
Pastoor van Limbergenplein 8
5126 HS Gilze
0161-453215
secretaris@batswingers.nl
Speellocatie
Sporthal Achter de Tuintjes
Kapittelstraat 15
5126 HA Gilze
tel: 0161-455000
Trainingstijden
Jeugd
Maandag 19:00 – 20:00
Donderdag 18:45 – 19:45
Senioren
Maandag 20:00 – 22:00
Donderdag 20:00 – 22:00

www.batswingers.nl
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