Never Despair - Info
November 2018
Voorwoord
Bruno van Rijsingen, gelegenheidsredactie.
In maart van dit jaar verscheen dit infobulletin voor het laatst. De PR-commissie constateerde dat er veel
overlap ontstond tussen deze nieuwsbrief en andere informatiekanalen van de club. De website en
facebook, maar ook het infoscherm in de verenigingsruimte, zijn sneller en actueler met hun
berichtgeving. Wim van de Wiel, de eindredacteur, en de PR-commissie vonden de tijd rijp voor een
bezinning op het informatie- en communicatiebeleid van Never Despair.
Met het verdwijnen van het infobulletin is echter ook een gat ontstaan in de informatie voorziening. De
nieuwe media zijn snel en actueel, maar ook vluchtig. Voor een deel van onze leden en belangstellenden
reden genoeg om te ijveren voor een zeker eerherstel van het infobulletin. Het plan is nu om te streven
naar een nieuwsbrief die 3 à 4 keer per jaar uitkomt. De PR-commissie is op zoek naar een (eind-)
redacteur die wil coördineren wanneer het kan verschijnen en welke berichten daar een plaats in moeten
hebben. Wil je daar je organisatorische en journalistieke talenten voor inzetten? Laat dat ons weten; het
is een overzichtelijke, maar uiterst belangrijke taak.

Algemene Ledenvergadering
Op 26 september 2018 hebben we onze jaarlijkse ALV gehouden. Zo’n vergadering trekt doorgaans geen
massapubliek, maar met een opkomst van 27 leden hebben we toch een aardige kern die zich (ook) op
deze manier met het reilen en zeilen van de vereniging bezig houdt.
Het bestuur legt met het jaarverslag verantwoording af van het beleid dat gevoerd is, zowel inhoudelijk
als financieel, en legt een begroting neer voor het komend jaar. Met enkele waardevolle bijdragen uit de
vergadering zijn die stukken vastgesteld. Hoewel we enkele jaren met een klein tekort op de begroting
kampen, staat de vereniging er financieel goed voor. De contributie gaat wat omhoog, met ca. 5%, in lijn
met het advies van de werkgroep van vorig jaar. De naweeën van de nieuwbouw zijn nagenoeg achter de
rug, zodat we wat dat betreft ‘normale’ jaren kunnen verwachten.
De regels en het zelfroosteren voor bardiensten blijft hetzelfde. Er zijn enkele knelpunten, maar met
loyale inzet van iedereen zijn die heel goed oplosbaar. Bij andere verenigingen wordt wel gewerkt met
afkoopregelingen, maar daar is het bestuur vooralsnog geen voorstander van. Wel kan worden
nagedacht over sancties als mensen zich niet aan de afgesproken regels houden.
Het verslag van de vergadering wordt deze maand voor eventuele correcties naar de aanwezige leden
gestuurd, daarna is het openbaar. Formeel wordt het verslag pas vastgesteld in de ALV volgend jaar.
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Agenda
11 november
11-12 november
18 november

RRT paratafeltennistoernooi
Ranglijsttoernooi Tilburg
Open Udense Kampioenschappen (met deelnemers van Never Despair!)

2 december
7 december
9 december
11 december
15-16 december
16 december
20 december
29 december

Kwartfinale Jeugdmeerkampen Almere
afsluiting najaarscompetitie met p/d wedstrijden (locatie nog onbekend)
ouder-kind dubbelspeltoernooi (zie hieronder)
Kersttoernooi 50+ groep
Ranglijsttoernooi Asten
50e Batswingerstoernooi Gilze
Never Despair Kersttoernooi en Huldiging kampioenen
Clubkampioenschappen Jeugd

5 januari

Clubkampioenschappen Senioren

Ouder–kind dubbelspeltoernooi
Op Zondag 9 december 2018 organiseert Never Despair een dubbelspeltoernooi voor ouders en kinderen.
Je hebt de flyer vast al gezien op het infoscherm en op het magneetbord.
We hebben al enkele aanmeldingen binnen, en gehoord dat meer mensen belangstelling hebben, maar er
kunnen zeker nog deelnemers bij.
Dit toernooi staat open voor
 jeugdleden met hun ouders of verzorgers (of een ander
volwassen familielid)
 seniorleden met hun kinderen of kleinkinderen.
De inschrijving is gratis.
Schrijf je snel in door een e-mail te sturen naar
tbrouwers1996@hotmail.com
Vermeld in deze e-mail je naam + met wie je gaat dubbelen.
Je aanmelding is voor ons pas duidelijk als je een mail hebt gestuurd.
Zeg het voort, daag elkaar uit, laat die familie in beweging komen, zodat we veel mensen kunnen
verwelkomen op zondag 9 december bij Never Despair.
Het toernooi begint om 10.00 uur. Je kunt al inspelen vanaf 9.30 uur.
Voor een lunch wordt gezorgd en natuurlijk zijn er eervolle prijzen te winnen!
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Ledenadministratie
Tot midden dit jaar was de ledenadministratie in de vertrouwde handen van Peter Schraven, die
zorgvuldig het aan- en afmelden van leden registreerde, de mutaties doorgaf aan de NTTB en aan de
financiële administratie, en alles voor de eeuwigheid vastlegde in een uitgebreid archief. Veel werk, veel
dubbel werk ook, omdat de verschillende systemen apart moeten worden gevoed. Dank aan Peter voor
al die jaren toewijding en zorgvuldigheid.
Na onderzoek en advies van collega verenigingen hebben we na een proefperiode een abonnement
genomen op e-boekhouden, waarin alvast de financiële administratie en de ledenadministratie zijn
geïntegreerd. Facturering van contributies is sterk vereenvoudigd en tussentijdse rapportages zijn snel te
leveren. Vanuit het systeem kunnen ook eenvoudige (nieuws-)brieven worden verstuurd, waar we al
incidenteel gebruik van hebben gemaakt.

Ledenadministratie in cijfers
Bij het afsluiten van het verenigingsjaar op 31 juli 2018 had Never Despair 122 leden, 33 jeugdleden (5
meisjes en 28 jongens) en 89 seniorleden (80 mannen en 9 vrouwen).
Aangemeld
1-8-2018
Olivier Aguayo Quintero
Bram Smoolenaars’
Twan Vos
Michel Edel
1-9-2018
Mathis Bakkum
Olav van Drunen
13-9-2018 Joyce van den Bogaard
Lucas Oppers
14-9-2018 Milan Roozen
11-10-2018 Rob van Geel

Afgemeld
31-8-2018
10-9-2018
16-9-2018
1-10-2018
3-11-2018

Gerrit Nabuurs
Anouk Taks
Bert Heijnen
Ana Cvitkusic
Hossein Sahafi

AVG – de Privacywet
Never Despair heeft op basis van het voorbeeld van de Nederlandse Sportbonden een privacyreglement
opgesteld. Daarin staat beschreven welke gegevens we van leden registreren en hoe we daar mee
omgaan. Je kunt hem lezen op de website. Essentieel is dat we de gegevens en foto’s nergens anders
voor gebruiken dan voor ‘goed functioneren’ van de vereniging nodig is. Nieuwe leden verklaren bij
inschrijving automatisch dat ze het privacyreglement onderschrijven. Bestaande leden moeten daarover
formeel een verklaring afleggen. De meeste leden hebben dat inmiddels gedaan. Een aantal niet, en
daarmee zijn we formeel in overtreding. Hoewel het met boetes zo’n vaart niet zal lopen, zien we toch
graag dat alle leden aangeven of ze wel of niet akkoord gaan. Dat kan in reactie op de herhaalde oproep
die we binnenkort weer per mail zullen doen.
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Een korte blik op de ontwikkelingen van onze landelijke jeugdteams.
Eerste jeugdteam haalt kampioenspoule!!!
Ons eerste jeugd team presteert bij hun debuut in Landelijk A
geweldig. Al één wedstrijd voordat de beslissing viel wie er de
kampioenspoule zou gaan halen, waren de jongens zeker van een
plek bij de beste vier. In het voorjaarseizoen 2019 mogen ze gaan
strijden met de beste acht teams van Nederland om de landstitel!

Jeugd 2 op kampioenskoers!
Als promovendus van de hoofdklasse naar de landelijk C klasse
werd de lat door de jongens gelijk weer erg hoog gelegd. De
doelstelling is kampioen worden! Na zes wedstrijden hebben
we een voorsprong van dertien punten op de nummer twee,
iets wat we in onze stoutste dromen niet hadden durven
dromen. Robin heeft zich dit seizoen heel sterk ontwikkeld
waarbij hij vooral mentaal enorm is gegroeid. Op dit moment speelt hij zelfs een hoger percentage dan in
de hoofdklasse (63% om 67%)! Dit is een even hoog percentage als Jelle, die zich met sterk spel elke
wedstrijd van zijn beste kant laat zien! Met zijn nauwkeurig spel maakt hij het elke tegenstander enorm
moeilijk. Kopman Rick heeft laten zijn dat hij de beste speler uit de competitie is. Dit bewijst hij door elke
week zijn potjes te winnen. Inmiddels heeft hij 20 uit 21 wedstrijden gewonnen. Hij is echter nog lang niet
tevreden want tijdens zijn eerste B-ranglijst toernooi zijn nog aardig wat leerpunten gekomen om bij de
top van de B-spelers aan te kunnen sluiten.
Wij blijven hard trainen en blijven de lat hoog leggen. Mochten jullie ons willen zien; wij spelen op
zaterdag om 14:30 thuis!!

Afdelingscompetitie jeugd
Jeugd 3 staat na 7 wedstrijden op de tweede plaats. De komende wedstrijden wordt duidelijk of deze
plek gehandhaafd kan worden.
Jeugd 5 staat inmiddels 7 punten voor op de nummer twee! Het lijkt erop dat Ruben, Sem Saïf en Rami
kampioen gaan worden!
Jeugd 6 staat ondanks een recente overwinning op de nummer 1 heel stevig op de tweede plaats.
Jeugd 7 kent een zeer spannende competitie. Op dit moment staan ze op de eerste plaats, 1 punt voor op
de nummer twee. Zaterdag 17-11 wordt de uitwedstrijd tegen deze concurrent gespeeld. Bij een
overwinning zou ook zomaar dit team kampioen kunnen worden!

Senioren competitie najaar 2018
Na zeven speelronden worden de plekken al aardig verdeeld bij de senioren. Zes seniorenteams (teams 1,
7, 8, 9, 10, 11) staan in hun poule op de eerste, tweede of derde plaats en strijden nog vol mee voor het
kampioenschap of voor een promotiewedstrijd.
Twee teams (4 en 6) zijn na zeven speelronden al bijna zeker van een plek in de middenmoot. Zeer knap
voor deze twee teams die vorig seizoen zijn gepromoveerd uit de derde en vierde klasse.
Drie teams (2, 3 en 5) moeten nog vol aan de bak in de laatste drie wedstrijden om degradatie te gaan
voorkomen.
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(A) Ranglijsttoernooi Tilburg 10 & 11 november.
Never Despair heeft halve finaliste en finalist!
Op zaterdag 10 november namen we deel aan het ranglijsttoernooi met 6 spelers (Amy, Ize, Tim, Saïf,
Faisal en Robin Cheung). We startten de dag met en gezamenlijke warming-up. Vervolgens werd door alle
spelers een poule afgewerkt, waarbij de inzet een plek bij de eerste twee was om zodoende verder te
gaan in het toernooi. Na de poule waren de volgende resultaten bereikt: Tim 6e (1 overwinning), Saïf 4e
(2 overwinningen), Faisal 3e (2 gewonnen), Ize 2e (4 gewonnen), Robin Cheung 1e (5 gewonnen).
Ize stond vervolgens direct in de halve finale. Helaas moest zij haar tegenstandster na 5 sets feliciteren.
De spanning van een halve finale werd Ize net te machtig.
Robin liet geen spaan heel van zijn tegenstanders in de poule, Vervolgens speelde hij de kwartfinale,
halve finale en stond hij in de finale. Daarin kon hij echter het eerder op de dag vertoonde spel niet
voortzetten en ook hij moest zijn tegenstander feliciteren.
Al met al een goede en leerzame dag voor onze spelers.
Op zondag 11 november nam Robin Vos deel aan het A-ranglijsttoernooi. Een toernooi dat hij in de
welpenklasse eerder op zijn naam had weten te zetten. Deze editie deed hij bij de pupillen mee en was
tweede geplaatst. Dat plaatsing iets op papier is waar niet teveel waarde aan gehecht kan worden bleek
eens temeer. Robin verloor in de poule van Brent Rond die 5/6 geplaatst was, maar aan het einde van de
dag de winnaar bleek. Robin werd verdienstelijk 5e. Ter vergelijking; de nummer 3/4 geplaatst werd 9e.

Blik vooruit
Competitie voorjaar 2019 – BELANGRIJK !
Nu het einde van de huidige competitie in zicht komt, kijken we meteen weer uit naar de volgende
seizoenshelft. De technische commissie zal het voorstel voor de nieuwe teamindeling spoedig na de
laatste wedstrijd publiceren (begin december). Daarna is er nog enkele dagen tijd voor reacties.
Leden die nu deelnemen aan de competitie en dat in het voorjaar 2019 om welke reden dan ook niet meer
willen, dienen dit spoedig door te geven aan de technische commissie. Datzelfde geldt voor eventuele
nieuwe deelnemers. Eventuele andere opmerkingen ten aanzien van competitiedeelname worden ook
graag spoedig vernomen.

Sponsorkliks
Een eenvoudige manier om Never Despair te (laten) sponsoren is door je bestellingen bij webwinkels via
sponsorkliks te laten lopen. Het kost je niks en Never Despair krijgt een percentage van je bestelling. Dat
gaat via een link die onderaan op elke pagina van de nieuwe website staat.

Directe sponsoring
Onderaan de pagina’s ziet u de logo’s van onze ‘eigen’ sponsors. Heeft u ook belangstelling om als
sponsor een bijdrage te leveren aan onze vereniging? Dan gaan we bespreken hoe we van onze kant uw
bedrijf positief onder de aandacht kunnen brengen.
Neem persoonlijk contact op met het bestuur of mail ons op sponsorcommissie@neverdespair.nl.
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Praktische informatie
Zaal Never Despair

Eerste Rompert 9, 5233 EA ’s-Hertogenbosch
Eerste verdieping van Kindercampus Noord

Website
Facebook

www.neverdespair.nl
@ttvneverdespair

Contacten
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische zaken
Algemene zaken

Rolf van den Eerenbeemt
Bruno van Rijsingen
Rolf van den Eerenbeemt
(waarnemend)
Matthijs Assmann
René van Genugten

voorzitter@neverdespair.nl
secretaris@neverdespair.nl
penningmeester@neverdespair.nl
technische zaken@neverdespair.nl
algemenezaken@neverdespair.nl

Trainingen:
Maandag 17.45-19.15 Jeugd.
Dinsdag
9.00-11.00 50-plus groep, 19.15-20.30 Senioren C, 20.30-21.30 Senioren D .
Woensdag 18.00-19.00 Starters, 19.-20.45 Selectie, 20.45-22.00 Senioren B .
Donderdag 18.00-19.15 Jeugd, 19.15-20.45 Senioren selectie + jeugd.
Vrij spelen:
Maandag vanaf 19.15, Dinsdag vanaf 21.30, Woensdag vanaf 22.00,Donderdag vanaf 20.45 .
Zondag (als er geen evenementen zijn ): Sunday Open 10.00 – 14.00
Competitie:
Thuiswedstrijden zijn doorgaans op vrijdagavond (vanaf 20.00) en op zaterdag overdag (vanaf 09.00)

Informatie over het lidmaatschap.
Het lidmaatschap kan per half jaar (per 1 februari en per 1 augustus) schriftelijk worden opgezegd bij de
ledenadministratie, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Dit kan zowel schriftelijk aan het bestuur, als via e-mail (ledenadministratie@neverdespair.nl).
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