Sportlaan 7
3951 CG Maarn
0343-443777

Welkom als lid van TTV Reflex Maarn
Welkom bij onze vereniging. We hopen dat je het erg naar je zin gaat krijgen bij TTV Reflex. Reflex
is een tafeltennisvereniging en dus hopen we dat je vooral heel veel plezier en vaardigheid in
tafeltennis zult ontwikkelen bij ons. Natuurlijk hopen we dat je mee gaat spelen in de competitie maar
ook recreatief is er genoeg te beleven. Er is altijd wel een tegenstander te vinden die je aankan!
Reflex is een tafeltennisvereniging en dus hopen we ook dat je het naar je zin zult hebben met de
andere leden van Reflex. Dat kan door regelmatig met ze te spelen en door deel te nemen aan de
activiteiten van de vereniging.
Door lid te worden van onze vereniging ben je een aantal rechten en plichten rijker geworden. De
belangrijkste staan in deze folder opgesomd. Uiteraard gaan onze statuten dieper in op de details. Je
kunt ze vinden op onze website maar we sturen ze ook met plezier per e-mail aan je toe. Vraag het
aan het bestuur.

Wat zijn je plichten als lid van Reflex?
-

-

Contributie betalen. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De
contributie bedraagt voor senioren € 105,= per jaar en voor junioren (tot 18 jaar) € 82,= per jaar.
Let wel, momenteel is er geen jeugdafdeling. Je mag de contributie in twee termijnen betalen.
Op tijd opzeggen. We hopen natuurlijk dat je nog heel lang en gelukkig lid blijft, maar als je wilt
opzeggen, moet dat uiterlijk 4 weken voor het eind van het jaar gebeuren.
Op tijd verschijnen als je competitie speelt; onze thuiswedstrijden beginnen om 20.00 uur, de
meeste uitwedstrijden ook rond die tijd. Check het bij de wedstrijdsecretaris.
Tijdens wedstrijden letterlijk de kleuren van je club verdedigen. Je draagt dan het bordeauxrode
shirt met opdruk en een zwarte – korte – broek (zie onze website www.reflex-maarn.nl ).
Een avond gastheer of -vrouw zijn in ons spelershome Het Praethuys (senioren, ± 2 x per jaar)
Je respectvol gedragen als er gespeeld wordt. Bijvoorbeeld: niet te hard praten of langslopen als
iemand een wedstrijd staat te spelen. En zelfbeheersing tonen als je zelf speelt.
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Heb je ook rechten als lid van Reflex?
-

-

-

-

Als je lid wordt van TTV Reflex, word je direct aangemeld als lid van de Nederlandse
Tafeltennisbond, de NTTB. Via de NTTB hebben wij ook een ongevallenverzekering afgesloten.
Je kunt elke dinsdag terecht in onze ruimte aan de Buurtsteeg 9 in Maarn (sportpark SVMM)
vanaf 19.45 uur.
Twee maal per jaar (voorjaar / najaar) wordt onder auspiciën van de NTTB een competitie met
andere verenigingen in de regio gespeeld. Door Reflex wordt momenteel alleen deelgenomen in
de DUO-klasse maar indien er voldoende belangstelling bestaat, is spelen in een 3-mans formatie
mogelijk. De DUO-teams komen momenteel uit in de 4e, 5e en 6e klasse. Je speelt 5
thuiswedstrijden en 5 uitwedstrijden.
In onze eigen verenigingsruimte kun je tussen de partijen door even bijkomen, met de andere
leden bijpraten en een drankje gebruiken; de prijzen daarvan houden we tot dusver erg laag.
Een paar keer per jaar houden we binnen de vereniging een toernooi - tijdens één ervan wordt de
Clubkampioen bepaald - en soms is er een toernooi met een vereniging uit de omgeving. Ieder lid
mag deelnemen.
Ons clubblad – De Dropshot – wordt minimaal viermaal per jaar toegestuurd, met allerlei nieuws
over de vereniging, over competitiewedstrijden etc. Zelf mag je er zeker ook aan bijdragen.
Ten minste één maal per jaar is er een Algemene ledenvergadering waarin het jaarverslag en de
begroting worden vastgesteld. Daar wordt ook beslist over de contributie en andere belangrijke
zaken voor de leden van de vereniging.
Op de website van Reflex www.reflex-maarn.nl staat actuele info en kun je ook sfeerbeelden zien
van de verschillende competities en activiteiten.

Wie kan je nog meer vertellen?
Gert Dijkhorst
Gerard Rutting
Marc van Pelt
Ger Datema

voorzitter
secretaris
penningmeester
wedstrijdsecretaris
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tel. 0343-443777 / 06-25010610
tel. 033-4951501 / 06-49842451
tel. 0343-430302
tel. 0343-431505

