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ALV

Op 30 oktober was de ALV van OTTC. Er was dit jaar
overigens een hoge opkomst. Er is gesproken over
de energie beperkte maatregelen en het is duidelijk
geworden dat er voorlopig niets gaat gebeuren. Wel
zijn we nog in geprek met de gemeente of er andere
manieren zijn (lees betaalbare) om minder energie
te gebruiken. Verder is Roger vd Hammen weer voor
3jaar gekozen als voorzitter.
Ook waren er weer jubilarissen.
Marja vd Peppel, 12,5 jaar lid
Ans Wolkenfelt, Jan Plaat, Jan Pouwels, Mieke Peters,
Loes van der Wolk 25 jaar lid.
Maurice Cuijpers 40 jaar lid.
Peter de Bruijn is clublid van het jaar geworden.
Verder kunnen de statuten gewijzigd worden.
Het bestuur mag dan officieel uit 3 personen bestaan,
voorheen moesten dit er 5 zijn.

Evenementen

20 nov		
15 dec		
27 dec		
6 jan
		
12 jan		
10 Mrt		

NTTB competitie

De OTTC teams staan er over het algemeen niet zo goed voor dit seizoen.
Team 1 gaat als een van de weinige weer de goede kant op. Het begin was moeizaam
maar de weg naar boven is weer gevonden. Zij staan op een keurige 2de plaats.
Team 2 heeft het moeilijk in de 3de klasse. Zij vechten samen met Waalwijk en Dongen
om de drie laatste plaatsen. Nog even een tandje erbij...
Voor team 3 is het eigenlijk alwel duidelijk. Zij worden een na laatse en zullen waarschijnlijk een P/D gaan spelen.
Team 4 heeft het moeilijk in de 5de klasse. Ze staan nu op een veilige plek maar het
verschil is minimaal.
Het 5de team staat op dit moment helemaal onderaan. En het zal moeilijk worden om
nog een plaatsje te steigen. Ook dit is een vrij zware poule met goede tegenstanders.
Team 6 staat in een lastige poule maar doen het heel behoorlijk. De verschillen zijn
echter klein en ze moeten nog wel een paar wedstrijdjes winnen.
Team 7 draait mooi mee in de 7de klasse. Maar kampioen worden zal niet meer gaan
lukken. Wel zit er met een beetje geluk nog een derde plaats in.
De jeugd speelt voor het eerst NTTB competitie. Ze zijn begonnen in de 4de klasse en
draaien mooi mee in de middenmoot.

Training

We zijn dit seizoen bij de jeugd begonnen met 3 trainers. Adri van der Heijden en
Dani Stassen zijn nu elke training aanwezig. Verder hebben we Jelco v Grunsven
benaderd om een paar gast trainingen te geven. Onze jeugd is dit seizoen begonnen aan de NTTB competitie en kan wel wat nieuwe input gebruiken.
Overigens is er na de jeugdtraining nog steeds de mogelijkheid om te trainen door
de senioren. Deze training begint om 20.30 uur en is voor elk niveau.
Dani gaat in het voorjaar beginnen aan de cursus Trainer 3

Bank

We zijn ondertussen van bank veranderd en zijn nu aan gesloten bij de RABO
bank. Het nieuwe nummer is: NL66RABO0331783584

Sponsorkliks

Interland Ned. Team bij Shot Wageningen
toernooi voor de jeugd met Herpen, Return en Revanche
OsseKwis (opgeven bij Joop Meijer)
Clubkampioenschappen en Nieuwjaars borrel
Topmeerkampen bij OTTC
MLT

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 favorieten en sponsor OTTC!

Leden administratie

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.

AED

In het voorjaar is er weer een AED cursus voor al onze leden. Op de ALV hebben
er al een aantal leden zich hier voor opgegeven. Als je interesse hebt dan kun je je
opgeven bij Marja. Gewoon een mailtje naar secretaris@tt-ottc.nl

AVG

Willen jullie het toestemmingsformulier in kader van de AVG in vullen en naar
secretariaat te sturen / in postvak secretaris te leggen. (geldt voor alle leden)
Bedankt voor jullie medewerking!

