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In memoriam Senna
van den Hoogen

Door een tragisch auto-ongeval is op een zeer jonge leeftijd van 22
jaar ons oud-jeugdlid Senna van den Hoogen overleden.
We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe met dit
tragische verlies.

In memoriam Rien
van der Steen

Na een zeer kort ziekbed is Rien van der Steen op vrijdag 16
september overleden. We verliezen hiermee een gewaardeerd lid,
onze gedachten gaan uit naar zijn partner Truus, zijn kinderen en
kleinkinderen en familie.

Uniek Sporten

OTTC heeft besloten om deel te gaan nemen aan het initiatief
Uniek Sporten. Dit initiatief stelt sporters met een handicap in
staat om deel te nemen aan sporten. Binnen Oss heeft de
gemeente Oss hierin het voortouw genomen en verenigingen op
het sportpark De Rusheuvel bij elkaar gebracht. Ook OTTC neemt
deel. Klik op deze link voor meer informatie:
https://youtu.be/82_rWw60EIM

ALV 18 oktober van
19:30

Op 18 oktober wordt in onze zaal weer de jaarlijkse ALV
gehouden. Het is belangrijk om deel te nemen zodat je mee kunt
beslissen over de toekomst van onze vereniging. De vergadering
start om 19:30 uur en na afloop is er natuurlijk het drankje aan
de bar. De stukken voor de ALV zijn inmiddels te vinden op de site
en in de zaal. Het bestuur is natuurlijk beschikbaar voor
toelichting. Het bestuur roept iedereen op om deel te nemen aan
de ALV.

Opvolging
Het bestuur is inmiddels druk bezig om opvolging te geven aan de
gezamenlijke
uitkomsten van de gezamenlijke commissie vergadering. De
commissievergadering nadruk ligt hierbij op het versterken van de onderlinge banden
binnen de vereniging en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven
die kunnen leiden tot aanwas van nieuwe leden.
Ledenwerving

BBQ in het voorjaar
van 2023

Het is voor een vereniging erg van belang om regelmatig nieuwe
leden aan te werven en bestaande leden te behouden. Dat
behouden van leden doen we natuurlijk allemaal samen. Iedereen
binnen de vereniging zorgt voor sfeer, samenhang, vriendschap en
sportief plezier. Het bestuur is actief bezig om nieuwe leden te
werven en de huidige leden te behouden. Het doet een oproep aan
de leden om te komen met voorstellen om leden te werven, zelf
actief reclame te maken en ook zelf mensen bij onze mooi club te
betrekken. Samen staan we sterker!
Helaas hebben we de geplande BBQ vanwege omstandigheden uit
moeten stellen. Van uitstel komt echter geen afstel, we gaan in het
voorjaar van 2023 opnieuw aan de slag om een gezellige BBQ te
organiseren. We hopen dat iedereen dan deelneemt, hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.

Escape room - Eten F1 evenement

De nieuw opgerichte evenementen commissie gaat van start met
een mooi evenement op 23 oktober 2022. We gaan een spanend
avontuur tegemoet door ons op te laten sluiten in de Escaperooms
van Rusheuvel Sport - Event - Bowling. Na afloop gaan we dan
gezellig samen eten in ons clubhuis en warmen we op voor de F1
race met Max die op die avond misschien wel wereldkampioen
wordt. Komt allen! Inschrijving via Gerrit, Jur, Remi, Marc of Chris

Energieminimalisatie

Uit de pan rijzende energiekosten raken natuurlijk ook OTTC. De
gas en elektriciteitsprijzen gaan door het dak en zetten OTTC
financieel zwaar onder druk. Op de ALV zal daarom een éénmalige
energietoeslag voor ieder lid van 15 euro in stemming worden
gebracht tijdens de bespreking van de begroting voor volgend
jaar. Hiermee wordt circa 1/3 van de gestegen energiekosten
doorgegeven aan de leden. Het is dus van groot belang om ons
energieverbruik verder omlaag te brengen. De accommodatie
commissie is drukdoende om nieuwe initiatieven op dit gebied te
ontplooien. Energie besparen is natuurlijk het allergoedkoopste
voor iedereen.

Capucijn Abdijbier
dubbel

Binnenkort weer verkrijgbaar bij OTTC, rechtstreeks van onze
huisbrouwer: Capucijn Abdijbier dubbel. Het voor de achtste keer
in Hilvarenbeek gehouden verkiezing van "Brabants Lekkerste
Bier" zag Capucijn als winnaar uit de strijd komen. Dit
robijnkleurige abdijbier, viel 'dubbel' in de smaak van de jury. '
Subtiel' en 'toegankelijk', waren karakteriseringen. Capucijn staat
dan ook voor een zachte smaak en een vol aroma. Smakelijk!

Vrienden van OTTC
seizoen 2022-2023

Vrienden van OTTC is een clubje waarin je een financiële bijdrage
kunt doen aan de vereniging. Vriend van OTTC worden is geheel
vrijblijvend en zeker niet verplicht. Mocht je de club willen helpen
met een financieel zetje in de rug dan vragen we een bedrag van
tenminste € 41,- Een hoger bedrag mag natuurlijk ook. Het bedrag
van € 41,- is een symbolisch bedrag dat verwijst naar het
oprichtingsjaar van onze club. Elk jaar organiseren we voor de
vrienden van OTTC een uitje om ze te bedanken voor hun
sponsoring. Zo zijn we dit jaar met de vrienden van OTTC wezen
golfen. Wil je vriend van OTTC worden, dan kun je je donatie
overmaken op het rekeningnummer van OTTC: NL66 RABO 0331
7835 84.

Golf Clinic met de
vrienden van OTTC

Op zondag 25 september hebben we voor de vrienden van OTTC
een golf clinic georganiseerd bij Golfbaan De Oijense Zij. Maar
liefst 10 vrienden van OTTC hebben deelgenomen aan deze golf
clinic. We hadden geluk met het weer, het zonnetje scheen lekker.
Na uitleg van een ervaren golfer mochten we daarna zelf onze
kunsten vertonen. Voor de meesten van ons bleek dit vrij lastig.
Maar na een tijdje oefenen gingen er steeds meer slagen goed. Na
lekker gegolfd te hebben, hebben we de middag afgesloten met
een drankje.

