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De corona crisis

Op dit moment zijn de maatregelen rondom Corona nog niet veranderd.
Dat betekent onder andere dat de competitie nog steeds uitgesteld is en niet is afgelast.
Nieuw is de verplichting om boven de leeftijd van 13 jaar in openbare ruimtes een
mondkapje te moeten dragen. Voor zover we nu kunnen overzien geldt dat
ook bij sportverenigingen. Meer informatie hierover vind je bij de rijksoverheid.

TT App

Zoals afgesproken zouden we bij jullie aangeven wat de spelregels horen te zijn voor
het plaatsen van een bericht op de TT-App. We houden het simpel:
Alles wat met tafeltennis te maken heeft kan daar geplaatst worden, mits het niet beledigend / ongepast is. We verwachten dat een ieder zelf kan inschatten wat daarmee
wordt bedoeld.

Spelregelbewijs voor
jeugdleden:

Attentie Jeugdleden: Haal je spelregelbewijs via Tafeltennis Masterz
Eerder is al aangekondigd dat vanaf 1 juli 2020 het spelregelbewijs een vereiste is voor
competitiespelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. Per 1 oktober 2019 kan iedereen in
de leeftijdscategorie 13 tot en met 17 jaar* zijn spelregelbewijs behalen via www.tafeltennismasterz.nl. Wel is het handig dat je eerst even oefent voordat je het bewijs probeert te halen, want het lijkt makkelijker dan je denkt. Dat kan allemaal op de website.
Volg het onderstaande stappenplan:
1. Ga naar www.tafeltennismasterz.nl
2. Ga naar ‘Login voor je bewijs
3. Voer je bondsnummer in
4. Klik op [Wachtwoord (opnieuw) instellen]
5. Je ontvangt een mail met een bevestigingslink op het e-mailadres
zoals geregistreerd in NAS**
6. Klik op de link
7. Vervolgens wordt gevraagd om een wachtwoord
8. Vul het wachtwoord twee keer in en bevestig
9. Je kunt inloggen met je bondsnummer en wachtwoord

Laddercompetitie

We zijn gestart met een laddercompetitie, om de dinsdagen toch uitdagend te houden.
Aanmelden kan nog steeds, zie hiervoor de groeps-app van OTTC.

80 jarig jubileum

Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk een feest te organiseren die ons
80 jarig jubileum eer aan doet. Om die reden zien we geen andere optie om dit feest uit
te stellen.

Shirts

De proefdrukken van de shirts zijn ontvangen. Ze zagen er mooi uit. Nu willen we
kiezen voor model A, met de kleuren van model B. Er komt nog één nieuwe proefdruk,
indien deze conform onze verwachtingen is, kunnen we daarna overgaan tot het
bestellen hiervan.

Clubkampioenschappen

Ook de clubkampioenschappen in de huidige vorm kunnen geen doorgang vinden.
Er wordt gekeken naar een mogelijkheid dat anders te organiseren, eventueel volgt
uitstel. In elk geval kan het niet traditioneel op de eerste zondag in januari. Om dezelfde
reden zal er geen Nieuwjaarsreceptie zijn.

MLT

De organisatie en het bestuur hebben besloten dat het MLT 2021 niet zal worden gehouden. We hebben er alles aan gedaan om toch te proberen het toernooi door te kunnen
laten gaan, maar dit is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk, hoe jammer we
dit ook vinden. We zullen gaan kijken of we een alternatief voor de leden kunnen organiseren op 21 maart 2021. Hierover worden jullie later nog bericht.

RaboClubSupport

Er is weer meer uitgekeerd dan voorgaande jaren met de RaboClubSupport actie. Als
bestedingsdoel hadden we aangegeven te willen sparen voor nieuwe telborden. Deze
kunnen we nu gaan aanschaﬀen met het sponsor bedrag dat we hebben opgehaald.
Onze hartelijke dank voor iedereen die op ons heeft gestemd.Voor informatie over het
DWF zie: https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier

Sponsorkliks

Weet je dat je geld kunt verdienen voor OTTC. Het enige wat je hoeft te doen is naar
Sponsorkliks te gaan. Opgeven dat je OTTC wilt steunen en daarna kun je gewoon je
online bestelling doen zoals je gewend bent. Het kost je geen cent extra en toch steun
je de club. Er zijn diverse grote online webshops aangesloten bij Sponsorkliks zoals, Bol.
com, Zalando, Booking.com, thuisbezorgd.nl en nog veel meer grote online webshops.
Dus als je iets online besteld, ga dan eerst naar sponsorkliks en klik vervolgens door naar
de webshop waar je wilt bestellen.

