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Viering 20 jaar OTTC

Op 30 april jongstleden hadden wij op de dag af precies 20 jaar onze nieuwe accommodatie in gebruik. Met een grote groep mensen hebben we dit gevierd met een drankje en
een hapje en verschillende sport activiteiten. In 20 jaar is er al veel verandert aan onze
accommodatie, het is een accommodatie die zich blijft ontwikkelen en aanpassen aan de
wensen en eisen van deze tijd. Het nieuwe terras, waarvan we veel gezelligheid verwachten in de zomer, is de laatste toevoeging aan onze accommodatie.

AED

Het is van groot belang dat we hulp kunnen bieden aan mensen die hart problemen
krijgen tijdens hun verblijf in onze accommodatie. Het is om die reden dat er een Automatische Elektronische Defibrillator (AED) in onze zaal hangt. Natuurlijk moeten we er
dan voor zorgen dat mensen er dan mee kunnen werken. Er is daarom training gegeven
waarbij 11 OTTC deelnemers met succes een reanimatiecursus en AED training afgerond hebben. Het bestuur gaat er voor zorgen dat we elk jaar de kans bieden aan OTTC
leden om deel te nemen aan deze training. De bijbehorende certificaten zullen binnenkort aan de deze deelnemers worden uitgereikt.

Fotobord

Er is een prachtig fotobord gemaakt binnen de woensdagochtend groep met daarop een
foto en de naam van alle deelnemers. Dit geeft iedereen een gezicht en helpt nieuwkomers om snel hun weg te vinden. Het bestuur vindt dit een fantastisch initiatief en kijkt
nu naar de mogelijkheid dit uit te breiden naar de gehele vereniging. Wil je hier nu al aan
meewerken, stuur dan een pasfoto bij voorkeur gemaakt met een witte achtergrond naar
pr@tt-ottc.nl. Als je hierbij het shirt van OTTC draagt, wordt het nog meer een geheel.

Najaar competitie

De Technische Commissie (Henriette, Peet en Dani) is druk in de weer met de teamsamenstelling voor de najaar-competitie. Wil je er bij zijn dan moet je snel zijn. Alle teams
moeten uiterlijk op 6 juni bekend zijn bij de competitieleiding.

Ledenaantal

We hebben weer wat nieuwe leden mogen ontvangen, we zitten inmiddels op 85. Het
bestuur heet de jeugdleden Lars van der Zwaart, Noah Legel en Sen van den Bogaart van
harte welkom in onze club.

commissies

Het is goed om van elkaar te weten wat je doet en om elkaar te stimuleren en te helpen.
Voor aanvang van de najaar competitie wordt een vergadering georganiseerd met alle
commissies en het bestuur. Samen kijken wat er speelt en er samen op inspringen om
kansen voor OTTC te pakken, binding in de club te versterken, nieuwe dingen op te starten, informatie en verwachtingen uit te wisselen, etc. Nadere berichten volgen.

Openstelling zaal
in de zomer

Zoals gewoonlijk blijft de zaal, mits voldoende bezet, de hele zomer beschikbaar voor
gezelligheid en een potje tafeltennis.

Gebruik speelzaal

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de speelzaal, zouden we het fijn vinden, dat
deze weer wordt achtergelaten, zoals het ook is bij aankomst. Denk bijvoorbeeld aan het
opruimen van ballen, tafels rechtzetten, enz.

Seizoenopruiming

Vanwege Corona is onze zaal helaas meerdere maanden gesloten geweest. Hierdoor
hebben we nog zo’n 8 kratten herfstbock over. Omdat we nu volop in de lente zitten en
de houdbaarheidsdatum in zicht komt, houden wij seizoensopruiming. Herfstbock € 1,50
op = op.

Weizenbier

Nieuw in ons assortiment. Weizenbier van Budels. Dit weizenbier heeft de prijs gewonnen als beste weizenbier van dit jaar. Kom je deze ook proeven bij OTTC?

Aflossing Hypotheek

Zoals boven genoemd, zitten we nu 20 jaar in onze zaal. 20 jaar geleden zijn we de
hypotheek voor de financiering van onze zaal aangegaan. Nu 20 jaar later hebben we de
gehele lening afgelost.

