OTTC
December

uitgave 60

Glasvezeltechniek
Datacommunicatie
www.vanrijnglasvezeltechniek.nl

Telecommunicatie

Van Soest
accountants

2018

Partners
adviseurs

Teamindeling

Er hebben noodgedwongen wat verschuivingen plaatsgevonden met de nieuwe teamindeling. Dit heeft deels te maken met leden die gestopt zijn met de competitie.
Mede daarom was er een kwetsbaarheid ontstaan bij met namen de laatste teams.
Door hier en daar wat te schuiven hebben we toch nog 6 teams kunnen maken bij de
senioren. Positief is dat de jeugd met 2 teams de competitie ingaan.

Evenementen

31 dec
6 jan
12 jan
10 Mrt

Statuten

Op 7 december zijn de gewijzigde statuten getekend door de voorzitter. We hebben
statutair het verenigingsjaar aangepast. Dit loopt nu van 1 augustus tot en met 31 juli.
En het bestuur kan bestaan uit minimaal 3 personen. Dir is conform de afspraak die
goedgekeurd is tijdens de Buitengewone Leden Vergadering van 6 november 2018.

Jubilarissen

Er zijn nog 3 jubilarissen die nog gehuldigd moeten worden voor hun langdurig
lidmaatschap bij OTTC. Aangezien zij niet aanwezig konden zijn op de Algemene
Leden Vergadering van 30 oktober, is er besloten om ze met de clubkampioenschappen op 6 januari in het zonnetje te zetten.

Toestemmingsverklaring

Via de email hebben alle leden een toestemmingsverklaring ontvangen gelijktijdig
met de stukken van de Algemene Leden Vergadering. Het is helaas nog niet gelukt
om ze allemaal weer terug te ontvangen. Vandaar deze oproep. Willen jullie deze
uitprinten, invullen en ondertekenen. De secretaris ziet ze graag zo snel mogelijk
terug. Ze mogen in de zaal worden afgegeven of bij de secretaris aan huis, Kruisstraat 74 M, 5341 HE Oss. Het is niet de bedoeling dat het terug gemaild wordt,
want er moet een handtekening op staan. Dus graag het origineel terug sturen of
afgeven.

Energiezuinige
veranderingen

Nico

Jaarafsluiting jeugd (aanmelden via Whats-app)
Clubkampioenschappen en Nieuwjaars borrel (aanmelden via onze site)
Topmeerkampen bij OTTC
MLT

We zijn nog in afwachting op een terugkoppeling van de wethouder ten aanzien
van energiezuinige veranderingen. Er zal ook aandacht worden geschonken aan het
schoonmaken van de speelzaal en de groenvoorziening en verlichting rondom ons
gebouw.
Nico van Erp stopt na vele jaren als Bondsraadslid van de afdeling ZuidWest. Hij
heeft de maximale tijd uitgezeten. Een uitgebreid verslag is terug te vinden op de
site van OTTC.

