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Bestuur functie

Martin Kerstholt heeft aangegeven graag iets te willen gaan doen voor OTTC. Hij heeft
na een gesprek met het bestuur op 12 juni ook een bestuursvergadering bijgewoond. Hij
gaat vanaf nu meedraaien in het bestuur en kijken welke rol hij daarin kan gaan vervullen. Mocht dat bevallen dan zal hij bij de komende ALV zich beschikbaar stellen voor een
bestuursfunctie.
Mochten andere leden ook interesse hebben om iets voor onze club te willen betekenen,
kun je contact opnemen met het bestuur. Er is altijd wel iets te doen dat bij je past

De gastvrije tafeltenniszomer

Na lang wachten konden we weer (bijna) normaal tafeltennissen. Daar willen we dan
ook zo goed als mogelijk gebruik van maken. We gaan in de maanden juli en augustus
elke dinsdag gewoon open. Leden en introducés zijn van harte welkom. Ook de leden
van de tafeltennisverenigingen uit de omgeving van Oss zijn uitgenodigd om bij OTTC
een balletje te komen slaan

Giant tafeltennis

Op 23 juli is er weer een toernooi Giant Tafeltennis. Zowel de jeugd als senioren zijn welkom vanaf 19.30 uur. Het toernooi start om 20.00 uur. Opgeven kan via evenementen@
tt-ottc.nl zowel in duo-verband als alleen.

Voorzitter

Zoals jullie allemaal weten, zal komend seizoen Roger van der Hammen stoppen als
voorzitter van OTTC. Wij zijn volop op zoek naar een nieuwe voorzitter. Tot op heden
hebben we helaas nog geen nieuwe voorzitter gevonden. Heb je interesse in de functie
als voorzitter, of heb je daar bepaalde ideeën of tips over, laat het ons dan weten. Lijkt
het je leuk om voorzitter van de club te worden of wil je je op een andere manier gaan
inzetten voor onze club, dan kun je een mailtje sturen naar secretaris@tt-ottc.nl Uiteraard kun je ons hierover ook altijd even op aanspreken.

ALV

De (voorlopige) datum voor de ALV is dinsdag 19 oktober 2021. Reserveer deze datum
vast in je agenda.

Shirts

De nieuwe shirt zijn besteld. Wanneer ze geleverd worden is niet duidelijk, maar dat
geldt misschien nog meer voor de eerste datum waarop we ze oﬃcieel kunnen dragen.

Procesbegeleiding Sport
Expertise Centrum

Op 14 juni was er een kick-oﬀ in de zaal met het SEC, waar ongeveer 20 leden, jeugdleden en ouders bij aanwezig waren. OTTC heeft de ambitie om een sterke vitale vereniging te worden. Het SEC Gaat ons daarbij helpen. Wat een vitale vereniging inhoudt en
wat er is besproken, vind je in de presentatie die je hieronder kunt inzien.
De volgende bijeenkomst is op 6 september in onze zaal. Wil je ook meedenken, laat het
ons weten. Elke inbreng is meer dan welkom.

clubkas campagne
RABO

Vanaf september kunnen verenigingen uit de gemeente Oss zich weer inschrijven voor
de RABO Clubkas campagne. De afgelopen 3 jaar heeft OTTC hier ook aan meegedaan en
dankzij jullie een mooi bedrag opgehaald voor de clubkas. Ook dit jaar willen we weer
mee gaan doen met de RABO Clubkas campagne. Je kunt vanaf oktober stemmen op
OTTC. Om te kunnen stemmen, moet je lid zijn van de Rabobank. Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank kan ook lid worden van de Rabobank. Dus heb je een rekening bij de Rabobank maar ben je nog geen Rabo lid, registreer je dan alsnog als lid bij de
Rabobank. Op deze manier kun je je stem voor de Rabo Clubkas Campagne uitbrengen.

Keuken
De accommodatiecommissie heeft de
keuken ﬂink onder handen genomen.
Op de App hebben jullie de foto’s al voorbij
zien komen., Dank aan het klussenteam!!

80 jarig jubileum

16 januari 2021 lig alweer ver achter ons en daarmee ook de datum van het geplande
80-jarig jubileum. Het daarbij behorende feest voelt daarom meer en meer als mosterd
na de maaltijd. Het bestuur heeft dan ook gekozen het feest zoals dat origineel was bedacht, niet door te laten gaan. In plaats daarvan willen we voor alle leden op een zaterdag in september een ander evenement te gaan organiseren in de hoop dan een swingende start te maken voor het hopelijk normale seizoen 2021 -2022. Meer bericht volgt.

Clubkampioenschappen

Ook het traditioneel in het eerste weekend van het jaar gespeelde clubkampioenschap
heeft nog niet plaatsgevonden. Mocht Corona geen roet in het eten gaan gooien, willen we dat uiteraard alsnog gaan organiseren. Zo mogelijk willen we dat doen in een
competitievrij weekend.

Cheque Osse Sport
Akkoord

OTTC en de tafeltennisafdeling van Bijzonder Aktief gaan samen twee evenementen
organiseren. Vanuit het Osse Sportakkoord is dat beloond met een cheque van € 250.00.
Deze cheque is onlangs vanuit het SEC aangeboden aan Peter de Bruijn namens OTTC

Competitie

De competitie indeling vind je terug op https://www.tt-ottc.nl/competitie-toernooien.
Team 2 speelt op dinsdag, de overige seniorenteams op vrijdag.
De jeugd speelt op zaterdag om 10.30 uur.

EK voetbal

We zullen het niet hebben over het resultaat
van onze “leeuwen”. De OTTC EK toto werd
wel gewonnen door een Leeuw, namelijk
Remie de Leeuw. Hij ontving een mooi
bierpakket uit handen van onze penningmeester.

Vakantie

Net nu we weer allemaal denken dat Corona grotendeels achter de rug is, zien we
toch weer een sterke stijging van het aantal mensen dat besmet raakt. Of dat gevolgen
heeft voor onze club en het komende seizoen zullen we moeten afwachten. Laten we
duimen dat het met een sisser af gaat lopen.
Desalniettemin wenst het bestuur jullie allen een ﬁjne vakantie toe, in Nederland of
misschien toch in het buitenland. Blijf allen gezond en geniet van de zomer.

