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BBQ

Terug van weggeweest. Op zaterdag 24 september is er vanaf 16:30
uur de OTTC barbecue. Alle leden zijn welkom. Ook partners die geen
lid zijn zijn welkom. Voor hen vragen wij een vergoeding van € 15,00
Aanmelden voor 21 september op de lijst in de kantine of via de e-mail
naar secretariaat@tt-ottc.nl.

Start van de
competitie

De competitie gaat weer beginnen! In de week van 12-16 september
starten alle competities weer. Kijk goed of je uit of thuis speelt. Veel
sportief plezier allemaal!

ALV

Op 18 oktober houden we weer de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV). Het is belangrijk dat er veel mensen komen
om mee te praten en te beslissen. Het gaat over de toekomst van onze
vereniging. Jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Aanvangstijd is zoals gewoonlijk 19:30 uur. Aanmeldingen en
afmeldingen kunnen via een app of mail naar Marja van de Peppel

Rabo Clubs
Support

Vanaf 5 september is het weer mogelijk om te stemmen voor de Rabo
Clubs Support actie. Ben je lid van de Rabobank, stem dan op OTTC.
Hoe meer stemmen op OTTC hoe meer sponsorgeld we ontvangen van
de Rabobank. Dus ben je lid van de Rabobank, ga dan vooral
stemmen!

Gezamenlijke
bestuur /
commissies
avond

Op vrijdag 2 september heeft het bestuur gesproken met
vertegenwoordigers van de commissies (accommodatie, bar,
technische zaken, financiën en PR). Er werd gesproken over de stand
van zaken in de club, wat er goed gaat en wat er beter moet. Het
bestuur gaat met de resultaten aan de slag om OTTC's toekomst
verder veilig te stellen. Een goed idee? Neem dan even contact op met
Chris van de Wetering.

Energiekosten

De inflatie is hoog en de energieprijzen rijzen de pan uit. Ook OTTC
wordt hierdoor getroffen waardoor nog strakker gelet moet worden op
de kosten. Het bestuur heeft inmiddels het begrotingsvoorstel klaar dat
het zal presenteren op de ALV van 18 oktober. De voorgestelde
begroting zal sluitend zijn maar dat kan alleen als we een paar
moeilijke knopen doorhakken. Onze verhuurprijzen zijn al gestegen,
investeringen worden even vooruitgeschoven maar we moeten ook een
gedeelte van de gestegen kosten doorgeven aan de leden. Nadere
berichtgeving volgt.

Energiebesparing

We hebben moeilijke jaren achter de rug en krijgen nog moeilijke jaren
te verwerken. Alle aandacht van de accommodatie commissie is nu
gericht op de sterk gestegen energieprijzen en maatregelen om onze
kosten zo laag mogelijk te houden. Hiertoe zullen de nodige
investeringen noodzakelijk zijn voor reductie in energieverbruik in
combinatie met technische maatregelen noodzakelijk zijn. Het bestuur
wil de Rijks TASO subsidies (Tegemoetkoming Amateur Sport
Organisaties) gaan gebruiken om deze zaken te bekostigen

Evenementen
commissie

Er wordt inmiddels hard gewerkt aan het heroprichten van de
evenementen commissie. Via deze commissie gaan we weer aan de
slag om leuke en sportieve evenementen te organiseren. Er zal voor
elk wat wils zijn. De clubkampioenschappen, de jaarlijkse BBQ,
Dutchtennis maar ook nieuwe en verrassende activiteiten. Ook
interesse? Neem dan even contact op met Chris van de Wetering.

MLT 52

De vorige editie van het Maasland Teamtoernooi (MLT) draaide helaas
verlies. Dit was al verwacht ten tijde van de organisatie omdat we toen
nog midden in de Corona tijd zaten. De editie werd toch gespeeld om
het toernooi in leven te houden. We gaan in maart 2023 weer een
poging wagen om van ons vertrouwde toernooi weer een nieuw succes
te maken. Nadere berichtgeving volgt.

Vrienden van
OTTC

Van de Vrienden van OTTC hebben we de afgelopen 3 seizoenen een
mooi bedrag ontvangen als sponsorgeld aan onze vereniging. Graag
willen we iets terug doen voor onze vrienden. De vrienden van OTTC
zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een leuk uitje als
bedankje. Wil je ook voor het seizoen 2022-2023 vriend van OTTC
worden, dan kun je een bijdrage doen aan OTTC. Om vriend van OTTC
te worden vragen we een bijdrage van € 41,- of hoger. Deze € 41,- is
een symbolisch bedrag dat verwijst naar het oprichtingsjaar van onze
club. Dit bedrag kan gestort worden op rekeningnummer NL66 RABO
0331 7835 84 ten name van Osse Tafel Tennis Club. Als je vriend
wordt, komt je naam op het Vrienden van OTTC bord te hangen. Op dit
Ken je iemand in je omgeving die onze sport tafeltennis eens wil
bord staan de namen van alle vrienden van OTTC. Het bedrag dat we
proberen. Wil je je kinderen eens kennis laten maken met deze sport
ontvangen blijft anoniem.
of ben je zelf enthousiast geworden door de prestatie van je kind, dan
heeft OTTC een leuke actie. Kom je in een periode van 8 weken ten
minste 6 keer of vaker en je besluit daarna lid te worden, ligt er voor
de jeugd een gratis tafeltennisbatje of is er voor de volwassenen gratis
de eerste 3 maanden lidmaatschap.

Actie starten met
tafeltennis

Smoelenbord

OTTC wil het fotobord in de zaal compleet maken met alle leden. De
senioren van de vereniging hebben dit al voor elkaar. Nu de jongere
leden nog. Hiervoor vragen we een kleine inspanning van je. Stuur
digitaal een foto van jezelf in het OTTC-shirt met naam naar pr@ttottc.nl. Maak deze foto bij voorkeur met een witte achtergrond. Voor
de rest wordt gezorgd.

