Jubileum
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Jubileum feestweekend

Opening Jubeljaar

Het 50 jarig jubileum van TTV Tanaka start
op hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019,
de dag dat TTV Tanaka precies 50 jaar
bestaat. Dit is de eerste dag van het feestweekend, wat t/m 1 juni duurt. De dagindeling en activiteiten zijn bekend en staan
op de website onder de Jubileumpagina

Tijdens de clubkampioenschappen
senioren 2019 op 13 januari opent
TTV Tanaka het Jubeljaar. Zorg dat je
aanwezig bent.

(http://tanaka.nl/index.php/nl/jubileum).

In de aankomende tijd bericht de jubileumcommissie verder over de diverse details van
de activiteiten.
Wil je de Jubileumcommissie bij één of
meerdere activiteiten onder-steunen, spreek
dan één van de commissie-leden (Dave
Wolbertus, Rob Verschuren, Kim van den
Berg, Corinda van Geloof, Margot van Dijk,
Marco Noordam, Mari Aartsen, Ton
Groeneveld, Hans Jansen) aan.

Historie
Op 30 mei 1969 beleggen Rien van
Thoor en Marius van Rijckevorsel
een oprichtingsvergadering nadat
Marius middels een eenvoudig
briefjeHoofdartikel
de NTTB in kennis had
gesteld. De naam “Tanaka”, bedacht
door Marius, is de naam van de
Japanse wereldkampioen tafeltennis
van 1955 (Utrecht) en 1957
(Stockholm).

Jubileumtoernooi
De meest nostalgische tafeltennisactiviteit van het jubileum is het jubileumtoernooi.
Dit toernooi
is bedoeld om oud-leden de kans te geven om hun oude hobby weer eens
Hoofdartikel
uit te oefenen in een reüniesfeertje met een vleugje temperament van weleer. Er
wordt in verschillende leeftijdscategorieën gestreden om de titel “jubileumkampioen”.
Hoofdartikel
Zowel leden als oud-leden kunnen zich vanaf heden via de
site inschrijven voor deze
activiteit (http://tanaka.nl/index.php/nl/jubileum/inschrijven-jubileumtoernooi) .
Vergeet niet om je meteen aan te melden voor het eten en de grandioze afsluitende
feestavond, beide bestemd voor het hele gezin.
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Social media
De Jubileumcommissie is natuurlijk ook actief op het social media en heeft een eigen
Facebookpagina.
Klik op de volgende link (https://www.facebook.com/JubileumTanaka/?fref=mentions).

Jubileumshirt

Activiteiten

De jubileumcommissie presenteert
op 13 januari tijdens de
clubkampioenschappen senioren het
jubileumshirt. Vanaf dat moment kun
je een jubileumshirt bestellen. Het
jubileumshirt heeft dezelfde pasvorm
als het huidige verenigingsshirt.

De jubileumcommissie organiseert diverse
activiteiten om het feestweekend te
financieren. Denk aan de donatiebox,
Jubileumwater, Cookie-in-a-jar, 21-lootjes
en tijdens de clubkampioenschappen op 13
januari een loterij met veel prijzen.

Sponsoren
De sponsoren van TTV Tanaka
ontvangen een uitnodiging voor het
officiële
Artikel moment maar zijn natuurlijk
de gehele dag welkom. Geen enkele
vereniging kan zonder sponsoren,
dus ook TTV Tanaka niet. Dat is al
bijna 50 jaar zo.

In januari staat ook de statiegeld actie op
het programma. Tijdens de drukke
decembermaand is er voldoende (fris)drank
geconsumeerd, hierdoor heb je
waarschijnlijk veel lege flessen in huis. Wil je
het statiegeld een keertje aan Tanaka
doneren, dat kan. Hoe wordt binnenkort via
verschillende communicatie kanalen
gedeeld.
Kijk op de website voor meer informatie
over de activiteiten.

Hoofdartikel
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