Jaarverslagen van de afdelingen over het verenigingsjaar 2017.

Autohobbyclub
Afdelingsleider
Garagebeheerder
Technisch adviseur
Materiaalbeheer
Sleutel uitgifte
Aantal leden
Garages

-

: H.J. Bouman
: R.B. Witte
: J. Schutten
: H. Hogendoorn
: garagebeheerder (in kantooruren tel: 0651224914)
: 25
: 6 stuks op het terrein WKC Mbg Immerlooplein 18, Arnhem.

de smeerputten van de garages 1 en 2 hebben last van grondwater. Een
dompelpomp is aanwezig.
de andere vier garages zijn in goede conditie.
de verlichting is hersteld.
er zijn gereedschappen vervangen of aangevuld.
de kerstattenties zijn ook dit jaar weer beschikbaar gesteld.

Met vriendelijke groet,
Henk Bouman
Roekenstraat 32
6828 CP Arnhem
Tel: 0264420711

1

Biljarten
2017 is een mooi jaar geweest voor S&O P.T.T. biljarten.
Ons 2de team is kampioen 3de klasse libre geworden en speelden vervolgens om het
Gewestelijk kampioenschap en zijn daar ook weer eerste geworden. Vanwege deze prestatie
mochten ze naar de Nederlandse kampioenschappen in Nieuwe Gein.
Daar is ons 2de team op de 2de plaats geëindigd.
Dus mogen zij zich met trots 2de van Nederland noemen in de biljartsport
3de klasse libre.
Dit team bestaat uit de volgende spelers: Albert Zijlstra, Hans Wamsteker,
Gerrit de Kloe en Hennie Bouwman. Een geweldig resultaat voor dit team!
Elke maandagavond spelen wij met ± 20 spelers onze clubkampioenschap.
Dit zijn altijd leuke en gezellige avonden.
A.Pasch is kampioen geworden over de periode 2016/2017.
Op de dinsdagavond spelen wij afwisselend een uit- of thuiswedstrijd bij de K.N.B.B. Wij
hebben momenteel 4 teams die meedoen in verschillende klassen van de biljartbond. Team
S&O P.T.T. 1 speelt in de C2 avondcompetitie. Team 2 en 3 spelen in de C3 ( A en B poule ) in
de avondcompetitie en Team 4 speelt in de middagcompetitie in poule ( D ). Voor
belangstellenden zie: http://www.biljartpoint.nl/index.php?district=52.
Ook hebben wij elk jaar uitwisselingen met andere verenigingen.
Zo wordt elk jaar het Charles Oranje toernooi gehouden ter ere van onze wijlen voorzitter
en oprichter van S&O P.T.T. biljarten.
Charly, zoals wij hem noemden: je bent weliswaar uit ons midden, maar nooit uit ons hart!!
Aan dit 3-daagse toernooi doen ± 14 teams mee en dat zijn altijd leuke en gezellige dagen
qua organisatie en spelers van hoog tot een laag moyenne.
Kortom is het voor ons een leuk en sportief jaar geworden en wij hopen dat dit nog lang zo
mag blijven!
Afdelingsleider,
Fred Slangewal.
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Bowlen

De competitie die in april 2017 zijn laatste avond had, is moeizaam verlopen. Dit blijkt ook
uit de einduitslag. De nummers 1 en 2 hadden evenveel punten, terwijl nummer drie 9
punten minder had. Dit is een groot verschil. Omdat de nummers 1 en 2 een gelijk aantal
punten hadden, wordt er gekeken naar de pinfall met handicap. Daar zit het pijnpunt, waar
het gehele seizoen onderhuids over is geklaagd met bettrekking tot het winnende team.
Voor ons als competitieleiding niet leuk. Het dwingt ons tot een gesprek met alle
teamcaptains. In dit gesprek stellen wij voor dat alle vaste spelers 50%, is 4 avonden moeten
spelen. Een ander voorstel is dat er tijdens de speelavond niet meer van spelers gewisseld
mag worden. Niet iedereen is blij met de strengere regels, maar uiteindelijk komt er geen
ander werkbaar idee naar voren en gaan alle teams schoorvoetend akkoord met de
wijzigingen in het regelement.
Het leek er op dat wij in september met 9 teams zouden beginnen. Het
nieuwe team bestaat uit jong en oud en kan tegenstand bieden aan de
andere teams. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen zegde echter 1
team af. Dit team was al heel lang op zoek naar een vaste vierde speler.
Aangezien ze die niet konden vinden en het aangepaste regelement,
besloten ze ermee te stoppen.
In december hebben we weer onze `anders bowlen` avond gehad. Er waren 2 teams die er
niet van houden en hebben afgezegd. De anderen konden het spel wat we gingen spelen wel
waarderen en waren blij met het presentje dat aan het einde van de avond werd uitgedeeld.

Ingrid en Stef Velberg competitieleiders.
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Computerclub
Jaarverslag / Mededelingen
In 2017 hebben we 26 clubavonden gehad deze werden allen goed bezocht.
In 2017 is ook het hele jaar door geroosterd. Ondanks de vakantie periode waren de
avonden toch goed bezocht .

Leden aantal
Bij de afsluiting in december 2017 hebben we 27 leden.

Homepage
S&O PTT Arnhem beschikt over een eigen homepage, in deze homepage kan men naar alle
aangesloten afdelingen waaronder de computerclub. Het homepage adres = http://www.sen-o-ptt-ah.nl/. Op de site zijn de clubavonden; jaarverslagen; foto’s clubhonk en
nieuwsbulletin (S&O ptt Arnhem) op te vragen. Tevens is op de site een reactie formulier in
te vullen die semi / automatische naar het mailadres van computerclub wordt verzonden.

Activiteiten
Reparaties van computers en randapparaten (hardware). Adviezen geven m.b.t. software o.a
video-capture, foto slidshows maken etc.

Clubavond
Om de twee weken, wisselend op dinsdag, woensdag of donderdag zie de bijlage met het
rooster van de clubavonden van 2018. Het adres van de Computerclub is in de tfc
Oosterbeek.

Kosten:
Het clubhonk is gratis in bruikleen van KPN.
Alleen kosten voor de ADSL moeten we zelf opbrengen.

Contributie
De contributie is € 1,80 per/maand per automatische
inhouding.
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Klaverjassen
7 JANUARI 2017, onze eerste kaartmiddag in het nieuwe jaar, door sneeuw en
ijzel en gladde wegen ging deze niet door. Dus veertien dagen later hebben we elkaar alsnog
gelukkig nieuwjaar gewenst.
Vlak voor Pasen stonden traditioneel de reuze chocolade eieren netjes te wachten om later
op de middag mee naar huis te geven.
20 mei was het alweer de laatste wedstrijddag en werden aan alle deelnemers de prijzen
uitgereikt, we wensten iedereen een mooie zomer toe, met als afspraak elkaar in augustus
weer te zien.
26 AUGUSTUS was het alweer zover met helaas weer een paar personen
minder, toch zijn we met 14 spelers van start gegaan en van plan om dit
in ieder geval tot eind december door te gaan.
2 DECEMBER, vlak voor Sinterklaas was er voor iedereen een
chocoladeletter, ook werd er besloten door te gaan tot eind mei 2018.
16 DECEMBER, moesten we iets verzinnen voor de kerst het werden deze
keer heerlijke tulbanden.
De laatste kaartmiddag viel op 30 december oliebollentoernooi met mooie prijzen en
heerlijke oliebollen, met de wensen van een goede jaarwisseling namen we afscheid van
elkaar.

Hans Kramer met hulp van Corrie Cremers en Greet Kramer
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Tafeltennis
Voorjaarscompetitie 2017
Team 1
Spelers: Nico, Gerrit, Harrie, Tineke en Linda.
Het team is geëindigd in de 2e klasse op een verdienstelijke 4e plaats
Het team zal ook in de najaarscompetitie uitkomen In de 2e klasse van de ABTF.
Team 2
Spelers: Willem, Ruud, Paul, Leo en Hans.
Het team is geëindigd op de 6 e en laatste plaats in klasse 2
Hierdoor zal team 2 in de najaarscompetitie uitkomen in de 3e klasse van de ABTF.

Najaarscompetitie 2017
Team 1
Spelers: Nico, Gerrit, Harrie, Tineke en Linda.
Wederom geëindigd op een verdienstelijke 4 e plaats en dus handhaving in de 2 e klasse van
de ABTF.
Team 2
Spelers: Willem, Ruud, Paul, Leo en Hans.
Zoals verwacht kampioen geworden zonder nederlaag
In de 3 e klasse van de ABTF.
Gefeliciteerd met jullie promotie.
Hopelijk wel handhaving in de 2 e klasse in het jaar 2018

Afdelingsleider Tafeltennis
Paul van Dinteren.
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