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Geboorte Stan

Onze penningmeester Arjan en zijn vrouw Mieke
zijn de trotse ouders van een pas geboren zoon.
Zijn naam is Stan. Wij wensen Arjan, Mieke en
Jasper een mooie tijd en veel geluk
samen met Stan. Proficiat!!

Evenementen

23 juni		
30 juni
31 aug		
sept			

NTTB competitie
indeling najaar 2018

De nieuwe teamindeling is weer rond! Er zijn enkele wijzigingen t.a.v. de vorige editie.

Jeugdtoernooi met Herpen Return en Schaijk
Jaarafsluiting Jeugd
Oefenwedstrijd Senioren
BBQ (of iets dergelijks)

Team 1: Adri, Roger, Maurice en Martijn. 		
Team 2: Remie, Frank, Pascal en Hans		
Team 3: Martijn, Jacob, Hanneke en Sjo		
Team 4: Peet, Henriette, Peter en Daniil 		
Team 5: Alfred, Sylwester en Martin		
Team 6: Gerrit, Mohammed, Ria, Arjan en Nico
Team 7: Marja, Ydo, Marc, Loes en Senna		

1ste klasse aangevraagd.
3de klasse
4de klasse
5de klasse
6de klasse
6de klasse
7de klasse

Jeugd:
Team 1: Jimmy, Jaikia,Lennox, Jullian en Don

5de klasse

De competitie start in de week van maandag 3 september.
Fijne vakantie allemaal!

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale
naam GDPR. Hiermee krijgt u meer inzicht en invloed op wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.
Vanzelfsprekend gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonlijke gegevens die
we verzamelen en bewaren. Hoe we dit doen leest u in ons privacy statement.
Deze staat op de site van OTTC.
Ook ontvangen alle leden per mail een “toestemmingsverklaring” die zij ondertekend in moeten leveren bij het secretariaat. Voor jongeren jonger dan 16 jaar
dient tevens een ouder of voogd mede te ondertekenen.
Ik verzoek je om deze verklaring origineel te ondertekenen (dus niet met een digitale handtekening) en deze aan Marja terug te sturen per post (Kruisstraat 74m
5341 HE Oss) of aan haar te overhandigen.
Graag vertrouw ik op je medewerking in deze en ik zie je verklaring dan
ook graag snel weer terug.
Roger vd Hammen,
Voorzitter OTTC

Uitwisseling
met Revanche

Op vrijdag 31 augustus willen we een oefenwedstrijd spelen tegen Revanche en
wellicht nog enkele verenigingen uit de regio.
Als je interesse hebt dan kun je je opgeven bij Peet.
Liefst hebben we de inschrijving van een compleet team. (niet noodzakelijk)
Hopelijk is er voldoende belangstelling!!
De competitie begint een week later.

Toernooien NTTB

Nederlandse Kampioenschappen voor spelers/speelsters met een senioren B-, Cen D-licentie, dat gespeeld zal worden op zaterdag 1 september 2018 in de
Margriethal te Schiedam. Inschrijven kan tot uiterlijk 9 augustus.
De vijfde editie van de Open Zeeuwse Tafeltenniskampioenschappen, de “Herder
Open Zeeuwse”, vindt plaats op 25 en 26 augustus 2018 in Middelburg. Op zaterdag 25 augustus speelt de jeugd en op deze dag staat ‘s middags ook het toptoernooi gepland. Zondag 26 augustus spelen de senioren en de oudere jeugd.
De uiterste inschrijfdatum is 3 augustus 2018
Almere Open2018, op zaterdag 1 september de jeugd en op zondag 2 september
de senioren.Meer info op, http://almereunited.nl/almere-united-open-2018/

Leden administratie

Sponsorkliks

Op verzoek van Marja wil ik jullie vragen om je gegevens die bekent zijn bij OTTC
na te kijken. Het komt nogal eens voor dat we oude emailadressen of telefoonnummers gebruiken. Ook als je verhuist willen we graag het nieuwe adres in onze
lijst hebben staan.
Wat is sponsorkliks?
OTTC ontvangt geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder
bekende als Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com en ook als je eten
laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl
ontvangt OTTC daar geld voor.
Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je ons dus
helpen. En wat helemaal fantastisch is: het kost jou geen cent extra!
Hoe werkt het? Als je online wilt kopen dan ga je via SponsorKliks-pagina van
OTTC naar de betreffende winkel. Dat is feitelijk alles. Dus niet rechtstreeks naar
bv. Bol.com maar via sponsorkliks.
Het adres: http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=5482&v=website&cn
=nl&ln=nl
Zet deze link bij uw favoriten en sponsor OTTC!

Zonnepanelen

OTTC heeft van de gemeente een subsidie gekregen om zonnepanelen te
plaatsen. Dit zal in de toekomst een mooie kostenbesparing zijn. We zijn nog aan
het bekijken of het de moeite waard is om Led verlichting te plaatsen.
Hier volgt later meer over.

ALV

Op onze website, onder het tabje “Leden” kun je de notulen en actielijst van de laatste
ALV downloaden en even rustig door lezen. Reacties kun je sturen naar Marja.
secretaris@tt-ottc.nl

