Nieuwsbrief April 2015
Al het nieuws voor de leden
van tafeltennisvereniging Best
AGENDA
26 mei Zomerteamtoernooi
t/m 30 juni
5 jun Clubkamp. Senioren
15 jun Clubkamp. Junioren
26 jun Zomerborrel

Beste Leden en Vrienden van TTV Best
Op de avond van dinsdag 21 April is de kans groot dat u door een lid van TTV Best
zal worden opgebeld! Deze bel-actie organiseren wij samen met de Vriendenloterij.
De actie is er op gericht om zo veel mogelijk loten te verkopen. Ieder lot brengt
namelijk geld op voor de vereniging! Iedere keer dat u meespeelt, draagt u extra bij
t.b.v. Tafeltennisvereniging Best.

Van de inleg van ieder verkocht lot is de helft
voor onze club! Elke maand opnieuw!
Tevens kunt u natuurlijk (per lot) Grote prijzen winnen… denk aan elke maand kans
op 100.000 Euro! of een auto.
Een lot kost € 13,00 per trekking! € 6,50 gaat rechtstreeks naar de vereniging! Er zijn
14 trekkingen per jaar, meespelen is eenvoudig en uw mobiele nummer is uw
lotnummer.

Shirtsponsor

www.frontshield.nl

Shirtsponsor

www.groeiendbest.nl

Doet u nu al mee aan de Vriendenloterij en wilt u onze vereniging ondersteunen. Ga
dan naar de website van de Vriendenloterij (www.vriendenloterij.nl), en geef daar aan
dat u uw lot aan onze vereniging wilt koppelen.
Hopelijk geeft u massaal uw loten van de Staatsloterij en Postcodeloterij op en steunt
u de goede doelen van de Vriendenloterij, en daardoor dus ook TTV Best!!
Wellicht tot horens op de 21e!!

Schoolsport Olympiade
De voorbereidingen voor de Schoolsport Olympiade zijn op dit moment in volle gang.
Op vrijdag 5 juni [voorafgaand aan onze clubkampioenschappen] strijden alle
basisscholen van Best weer mee om de Olympische troffee. TTV Best draagt z'n
steen(tje) weer bij door voor de wedstrijdleiding en scheidrechters te zorgen. De
wedstrijden worden van 10:00 tot 14:00 in de sporthal Naastenbest gespeeld. Wil je
meehelpen en de jeugd een hart onder de riem steken? Neem dan contact op met
Frank Linssen (jeugdzaken@ttvbest.nl)

Reevelden 13 Best
Tel. 06-21596139
info@it4everyone.nl

www.aerofilmsystems.com

ing. J.L. Tilmans
Lijsterbes 38
www.JLTadvies.nl

Adr. Mulderweg 16
NL 5657 EM Eindhoven
Tel. +31 (0)40-2550303
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www.aerofilmsystems.com

Schoolsport
Vanaf 9 maart is de vereniging weer actief bezig geweest om kinderen kennis te
laten maken met onze sport. We proberen 2 keer per jaar mee te doen. Kinderen
schrijven zich in via SchoolsportBest en mogen dan 6 keer mee komen trainen in
onze zaal, op 20 april is de laatste keer. In september zijn we van plan weer mee
te doen. Via deze weg proberen we meer jeugd te laten sporten, en te laten zien
dat tafeltennis een leuke sport is om te leren. Ondanks dat dit niet het hoofddoel is
van deze organisatie, wordt dit wel gezien als hét medium om jeugdleden te
werven. Meer info op http://www.schoolsportbest.nl/aanbod/tafeltennis.

Team 2 TLE Kampioen
In een zinderende wedstrijd tegen het altijd lastige Veldhoven kroonde het tweede
team zich met een 8-2 overwinning tot kampioen in de eerste klasse TLE. De
felicitaties gaan naar het team bestaande uit Dook Harks, Stefan Cavens, Rob
Rodijk, Rob Pouwelse en Jos Tilmans.

dames- en herenkleding
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H Hartstraat 10, 5683BK BEST
Tel: 0499-372035

AN FONG
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Nieuwstraat 68-70
5683 KD Best
Tel: 0499-371924

Installatiebedrijf Van Zeelst BV
Oranjestraat 70, 5682 CD Best
Tel: 0499-390346
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Van links naar rechts: Stefan Cavans, Dook Harks, Rob Rodijk, Rob Pouwelse en Jos Tilmans

Zomerteamtoernooi 2015
Net zoals vorig jaar zal er weer een Teamtoernooi worden georganiseerd na de
afloop van de competitie. Het zomerteamtoernooi zal worden gehouden op de
dinsdagavonden vanaf 26 mei
Het betreft een intern toernooi, dus alleen maar thuiswedstrijden!
We hopen op zoveel mogelijk ledenteams van Senioren en Fifty Fit.
De competitie is dan wel bijna voorbij, de vrije trainingen blijven natuurlijk gewoon
doorgaan in de onze speelzaal! Hopelijk zullen veel leden deze avond benutten
om een balletje te blijven slaan.

