
Bekijk deze e-mail in je browser

In deze speciale (lustrum) editie van onze nieuwsbrief:

een paar nieuwsberichten en voorzichtig kijken naar 'n heropening
maar vooral.......even stilstaan bij ons 1e lustrum!

(wat 'n raar jaar voor 'n 1e lustrum...)

We eindigen deze nieuwsbrief met...……….Ko Lum!

5 jaar geleden

Een lege zaal,
geen training,
geen competitie,
nadenken over de opening
en start van AU.

NU...mei 2020
Een lege zaal,
geen training,
geen competitie,
nadenken over de
heropening en start van AU.

Een bizarre situatie. De omstandigheden zijn uiteraard anders en daardoor het gevoel ook. 

Ons lustrumjaar hadden wij ons anders voorgesteld, maar er zijn ergere situaties op dit
moment. We kijken even naar het begin.....de start van AU.
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Hoe het begon

Voordat we die taart  konden aansnijden,
hadden  Andrew  en  Mariska  er  al  een
jaar aan voorbereiding opzitten:

na  het  haalbaarheidsonderzoek  begon
het  netwerken,  de  eerste  vrijwilligers
zoeken,   het  schrijven  van  beleidsplan,
statuten, reglementen  en het PR-plan,
financiering  en  sponsors  regelen,
zaalruimte  in  orde  maken,  starten  met
website en sociale media kanalen.

Het plan ligt klaar.

De kern van AU
Wat was en is nog steeds belangrijk voor AU?

Hoe zag dat plan eruit dat ruim 5 jaar geleden op papier werd gezet?

1. Inzetten op online zichtbaarheid  en professionele uitstraling. Website,  Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn en deze nieuwsbrief. Gezien worden is de 1e stap ;-)

2.  Iedereen  is  welkom!
Dat  warme  welkom  willen
we geven  aan iedereen  die
bij AU binnenstapt.

Ongeacht je spelniveau of je
achtergrond,  iedereen  is
even belangrijk en iedereen
moet  kunnen
tafeltennissen.   We  willen
mensen  samenbrengen  en
saamhorigheid  stimuleren
middels de sport.

De naam Almere United is
natuurlijk  heel  bewust
gekozen ;-) 

3.  Zoveel  mogelijk  drempels  wegnemen.  Waar  ligt  de  behoefte?  Verschillende
lidmaatschappen,  spreiden  van  contributie  (we  incasseren  maandelijks),  flexibiliteit  in
trainingstijden  en  de  late  doordeweekse  competitieavond  naar  de  zaterdag  halen  voor
thuiswedstrijden.  Met  als  doel  voor  vernieuwing  zorgen  in  de  verenigingssport  en
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Het startsein

Mede  dankzij  onze  eerste
sponsors konden wij echt van start!

Jordy  van  Web  &  Design  Jeemwee
leverde  een  passend  logo  en  'n
professionele  website.  Met  de  steun  van
Shalom  Administratieve  Dienstverlening
en Facility  & Montage Service  konden
wij de opstartkosten, het AU Sportfonds en
de tafels financieren.

De  oprichtingsvergadering met  eerste
geïnteresseerden  werd  gehouden  bij
Kinderdagverblijf  Dikkertje  Dap  op  30
april  2015.  Het  oprichtingsbestuur  werd
gekozen tot bestuur  van AU waarna zij
naar de notaris konden.

Daar  werden  op  20  mei  2015  de
handtekeningen gezet onder de statuten.
AU is een feit!

Even proefdraaien....

Dat  deden  we  in  de  zomervakantie  van
2015.

Die   nieuwe tafels  moesten we wel  even
uitproberen natuurlijk.

Bij  Kinderdagverblijf  Dikkertje  Dap
waren wij  een aantal  weken geopend. In
de  middaguren  konden  de  eerste
proefleden kennismaken met AU.
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eindelijk zover!

Onze eerste trainingsavond aan de Marathonlaan 13. 

Onze  eerste  trainers,  Joost  en  Jesper,  en  het
kersverse  bestuur,  voorzitter  Andrew,  secretaris
Mariska,  penningmeester  Hans  en  wedstrijdsecretaris
Jan  stonden  klaar  om  de  eerste  leden  en
geïnteresseerden te ontvangen.

Openingsfeest!

Wethouder  Sport  Rene  Peters  gaf  officieel  het
startsein op zaterdag 19 september 2015.

Deze zaterdagmiddag werd ons openingsfeest verzorgd
door  Mark en Jeroen  van MJ Tafeltennis.  Naast  het
begeleiden  van de  vele  tafeltennisactiviteiten gaven zij
een spectaculaire demonstratie.

Taart, bubbels, confetti en ook de hapjes van Maria en Wally van Pallas Athene
maakten het feest compleet.
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Wist jij dat?

1. Mariska  en  Andrew in  eerste instantie
aan de clubkleuren roze/zwart dachten?

2.  Het  echte  debuut  van  AU  op
Koningsdag 2015 was in een buurthuis in
Literatuurwijk?

3. We al  14 leden  hadden nog vóór  de
eerste trainingsavond?

4.  Het  concept  voor  het  SinterKerst
Toernooi tijdens de oprichtingsfase al op
papier werd gezet?

5. Wij maart 2017 de prijs voor
snelstgroeiende vereniging in 2016
ontvingen? 

6. Andrew en Mariska in het logo absoluut
geen batje/balletje wilden?

7. Wij in de najaarscompetitie 2015 zijn
begonnen met 1 jeugdteam en 1
seniorenteam?

Deze teams de 1e kampioensteams van AU werden?

Foto:
Jeugdteam: Emma, Jason, Robin en reservespeler Nick Ketzer
Seniorenteam: Andrew, Sonny, Jordy en Remco Boud
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5 jaar later

Niet kunnen tafeltennissen, dat valt even tegen.
Dan maar thuis op de eettafel ofzo...

Hoe doen onze leden dat? We kregen leuke en creatieve inzendingen n.a.v. onze oproep.
Samen een balletje overtikken vanuit huis of tuin!

Niet bij elkaar, maar toch samen!
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Happy Birthday Almere United!

Een lustrumfeest?
Nee, dat zit er even niet in nu, maar gaat zeker nog komen!

Toch 'n beetje feestgevoel op 20 mei 2020?
Leden en niet-leden feliciteren Almere United.

Bekijk onderstaand filmpje!

Hieperdepiep!!!

Heropening
Voor nu gaan we uit van een heropening per 1 september.

Tafeltennissen op 1,5 meter afstand? Prima te doen.
We kunnen (en gaan) ons goed houden aan vereiste richtlijnen.

Hoe dat precies in z'n werk zal gaan straks?
Dat laten wij onze leden tijdig weten per mail. 
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Bestuurder
Algemene Zaken

We hebben een nieuwe bestuurder Algemene Zaken!
Tijdens  de  ALV  in  februari  is  Maikel  Spijkerman
toegetreden tot het bestuur. Door Mariska en Wayne is
hij al vanaf eind 2019 betrokken bij alle bestuurszaken en
dat beviel  erg goed.  Wij  wensen hem veel  succes en
plezier als bestuurder bij AU!

"Ik ben Maikel en ik tafeltennis al vanaf m'n 9e! Ik vind
het leuk om andere leden te inspireren en verder te
ontwikkelen met mijn tafeltenniservaring. Zie ik je

binnenkort achter de tafel?"

Team Technische
Zaken

Davy Scharn (rechts op foto) wil graag de
functie bestuurder Technische Zaken gaan
oppakken.

Django Stoutenburg gaat hem buiten het
bestuur daarin assisteren.

Vlak vóór de ALV in februari gaven deze 2
heren  aan  technische  zaken  te  willen
oppakken.

Door  Andrew  zullen  zij  ingewerkt  gaan  worden,  zodat  hij  deze  taken  volledig  kan
overdragen aan Davy en Django. De inwerkperiode ziet er enigszins anders uit  door alle
omstandigheden, maar wordt achter de schermen opgepakt waar mogelijk.
We zijn blij met deze heren en wensen ze veel succes!

Najaarscompetitie
Competitie spelen in het najaar?

Alle leden hebben hierover een mail gehad.
Voor zover nu bekend is, starten we weer in september
met de wedstrijden.

Wil je ook (weer) competitie spelen? Lees dan even de
mail die is verstuurd op 5 en 12 mei.
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Spelregelbewijs
Let  op  jeugdspelers!  In  het
competitieboekje  van  het  voorjaar  stond
het al: het spelregelbewijs.

Competitiespelers van 13 t/m 17 jaar
hebben  dit  nodig  voor  de
najaarscompetitie.

Ga naar de website Tafeltennis Masterz

Vragen?  Stuur  je  mail  naar  Remco
(wedstrijdsecretaris)  of  Davy  en  Django
(Technische Zaken).

Afsluiter

Speciaal voor deze editie, speciaal voor ons 1e lustrum
keert hij even terug.....een column van Ko Lum! 

Almere United viert 1e lustrum -
Een beknopt overzicht

- Door Ko Lum
In mijn bescheiden hoedanigheid als topcolumnist en historicus is mij verzocht om terug te
kijken op de eerste 5 jaren van ons aller AU en dit aan het papier toe te vertrouwen. Het
leek mij een goed idee, mede omdat we tijdens het eerste kroonjaar (en dat is dan weer
over 5 jaar) we met dit document een goede basis hebben voor verdere geschiedschrijving.

Ter info aan Mariska: de 300-woordeneis is een onmogelijke in dit verhaal.
Ik ga beginnen.
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We schrijven september 2014, om precies te zijn 28 september 2014. Mariska heeft die
dag veel hoofdpijn en besluit vroeg naar bed te gaan, Andrew kijkt nog wat televisie maar
kan zijn aandacht er niet goed bij houden, hij droomt een beetje weg. Hij speelt al een tijd
tafeltennis, maar hij vindt dat de sport zoals deze al tientallen jaren wordt bedreven zich
nooit heeft vernieuwd. Door zijn wazige blik ziet hij dat het best anders kan en waarom,
denkt  hij,  zal  ik  niet  eens  het  voortouw  nemen  en  nieuwe  initiatieven  tonen.  Met  die
gedachte gaat hij naar bed, stoot Mariska aan en braakt de volgende historische kreet uit:
"Mariska,  we  gaan  zelf  een  tafeltennisvereniging  oprichten!".  Een  klap  op  zijn
linkerwang is zijn beloning en hij hoort Mariska nog net zeggen dat hij daar morgen maar op
terug mag komen voordat hij KO in slaap valt. 

De volgende dag worden zijn plannen uit de doeken gedaan en zijn beiden zeer enthousiast.
Uiteraard  komt  er  heel  veel  voor  kijken  alvorens  de  batjes  en  balletjes  tevoorschijn
kunnen worden gehaald, denk maar aan het juridische gedeelte, de huisvesting, opstellen
van  reglementen,  ledenwerving  en  nog  veeeel  meer.  Uiteindelijk  nadat  de  meeste
formaliteiten waren geregeld, ging de vereniging officieel van start op 20 mei 2015 met
als  zelfbenoemd  voorzitter  Andrew  en  Mariska  werd  (en  dat  is  ze  nog  steeds)
secretaris. De belangrijkste taak was nu het werven van leden, er moest tenslotte en het
liefst zo snel mogelijk gegroeid worden. 

Dat  ledenwerving  hoog  op  de  agenda  stond  bij  het  nieuwe  bestuur  ervoer  ik
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vrijblijvend sportverenigingen mocht bezoeken.

Ik  was  net  naar  Almere
verhuisd  en  stapte
nietsvermoedend  de
speelzaal van AU in. Voordat
ik goedemiddag had gezegd,
kreeg  ik  een  formulier  in
mijn handen gedrukt  met
het  uitdrukkelijke  verzoek
linksonder  het
lidmaatschapscontract  te
tekenen,  tenminste,  als  ik
nog  levend de  zaal  wenste
te verlaten.

Ja Jordy Wichgers, jij wist wel hoe dat moest. Trouwens, Jordy is degene die het clublogo
heeft ontworpen, waarvoor hulde. Overigens had ik er geen spijt van want ik heb enkele
jaren met veel  plezier bij  AU gespeeld.  Ik  herinner  me wat markante figuren  van  de
begintijd. Zo zag ik Nick Ketzer binnenkomen met een speentje in zijn mond, tjonge, wat is
hij  gegroeid  zowel qua lengte als  spel.  Hetzelfde geldt uiteraard voor  Emma  maar  dan
zonder speentje. Ik heb het komische duo Ruud en Danny Jagerman nog meegemaakt, je
kon duidelijk zien dat Danny jarenlang op ballet had gezeten. Ruud mocht af en toe nieuwe
leden de eerste beginselen van de sport uitleggen. Zo leerde hij Wayne dat hij niet met het
handvat  moest  slaan  maar  met  de  ronde  zijde  van het  batje.  Ook  Wayne  is  later  niet
slechter geworden van deze wijze lessen. 

Ik  herinner  mij  Theo
Mulder,  voor  mij  toch  een
icoon  van  de  club.  Theo
kwam  altijd  op
woensdagmiddag  zijn
trainingsuurtje  afwerken
waarbij  hij  halverwege
steevast zijn bakkie koffie
van  Mariska  kreeg
aangeboden. Daarna speelde
hij meestal een stuk minder.
Hij  kon  dan  lekker  morren
en zich afvragen wat er in de
koffie  was  gedaan.  Theo  is
ons  helaas  op  30
november 2017 ontvallen
maar  ik  zal  hem  nooit
vergeten.

Het voert te ver om alle namen te noemen die ook best belangrijk waren en/of zijn voor
de  vereniging,  sterke  spelers  zoals  Robin,  Jeffrey,  Raymond,  Thomas...ze  kwamen  en
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belangrijk zijn om een vereniging draaiende te houden, leden zoals Rene, Vincent, Remco en
zo zijn er nog velen die naast het spelen ook altijd bereid zijn hand- en spandiensten
voor de vereniging te verrichten.

De  rode draad  dat  al  vanaf  de  oprichting  door  de  vereniging  loopt  en  waarmee  ook
onderscheidend wordt opgetreden zijn de kernwaarden die zijn gesteld: tafeltennis is er
voor  iedereen,  dus  laagdrempelig.  Tevens  werd,  vrij  uniek  in  tafeltennisland,  de
zaterdagmiddag  geïntroduceerd voor  het spelen van competitiewedstrijden. Ik herinner
mij  nog de enorme weerstand die dat opriep bij  tegenstanders die vaak met een slecht
humeur hun partijtjes aanvingen omdat ze niet met moeder de vrouw boodschappen konden
doen. Ik heb daar in het begin vele ratingpunten mee binnengehaald. 

Na  de  aanvankelijke  beginperiode  met  de  nodige  ups  en  downs  kreeg  de  vereniging
steeds meer structuur  (smoel  zoals we dat in de achterbuurt zeiden waar ik ooit  ben
opgegroeid, dit is overigens later helemaal goed gekomen en nu praat ik met een gloeiende
aardappel in mijn keel, maar dit terzijde).

Wie  zich  daarin  verdiept,  ziet  dat  er  een  heus  beleidsplan  is  gemaakt,  evenals  een
huishoudelijk reglement, statuten en een privacyreglement waarmee aan de eisen die
aan een goedwerkende vereniging wordt gesteld, is voldaan.

Inmiddels bezit de vereniging ook een goedlopende jeugdafdeling waar veel aandacht is
voor (individuele) training. Vermeldenswaard is  zeker  de website van de vereniging,  
neem daar ook eens een kijkje en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes betreffende
AU.  Daarnaast  tal  van  commissies  die  zich  ieder  op  hun  eigen  toegewezen  terrein
bezighouden om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. 

Ook  is  zeker
vermeldenswaard  de
unieke,  goedbezochte  en
uitstekend
georganiseerde
toernooien  waarbij  ik
vooral  het  SinterKerst
Toernooi,  het  Halloween
Toernooi, maar bovenal het
legendarische  Ko  Lum
Toernooi  zou  willen
benoemen (zie foto: 1e editie in

2016).

Tevens kan de jaarlijkse barbecue elke keer weer op veel deelnemers rekenen.

Uiteraard  zou  ik  nog  dertig  A4-tjes  kunnen  schrijven  over  van  alles  en  nog  wat  de
vereniging aangaande, maar in dit coronatijdperk zijn de meesten het lezen wel een beetje
moe en verlangen we weer om elkaar te bestrijden achter de bekende tafels, volgens mij is
dat op meer dan 1,5 meter afstand. Het zal dus niet zo lang meer duren...
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Rest mij de vereniging, het bestuur en alle
leden en donateurs te feliciteren met het
bereikte lustrum en wens ik iedereen een
gezonde  voortzetting  toe  van  de
verenigingsactiviteiten. 

Dit alles mede namens mijn vrouw Kobie.

Zelf een leuk artikel of idee voor de volgende nieuwsbrief?
Geef het door aan Emma of Mariska van onze commissie PR & Communicatie.

Ga via onderstaande links naar onze kalender 2020 en Google agenda.

Kalender 2020

Google Agenda

Vragen? Mail ons!
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