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De competitie is al weer enkele weken bezig en door de resultaten van jou team wordt
het langzaam duidelijk hoe deze compotitie gaat verlopen.
Team 1 staat er gewoon goed voor. En dat is knap want zij zijn gepromoveerd naar de
1ste klasse. Momenteel staan ze 4de met een mooi voorsprong op de nr. 5 en 6
Team 2 is ook gepromoveerd maar hebben meer moeit om hun draai te vinden. Ze
staan onderaan maar het verschil met de andere teams is nog niet zo groot. Wel moeten ze een speler missen! Remi de Leeuw is gebleseerd geraakt aan zijn oog en dat lijkt
nog wel even te duren. Remi, beterschap!!
Team 3 heeft een moeilijke start. Ze staan onderaan maar ook hier is het verschil met
de teams boven hun erg klein. Even een tandje erbij en het kan nog goed komen.
Team 4 staat er gewoon goed voor. Na enkele moeilijke seizoenen in de 5de klasse lijkt
het nu wat makkelijker te gaan. Zij staan gedeeld tweede!
Team 5 doet het wederom goed in de 6de klasse. Zij staan keurig in de middenmoot en
kunnen nog zeker 1 of 2 plaatsjes stijgen. En wie weet een keer een plaats afdwingen
in de 5de klasse. Team 6 tenslotte staat wel onderaan maar dat is een vertekend beeld.
Met een wedstrijd minder doen ze gewoon weer mee voor een PD plek.
De jeugdteams doen het beide voortreffelijk. Zowel team 1 als team 2 staan bovenaan
de ranglijst. Team 1 (Jimmy, Jaikia en Jochem) speelt voor het eerst in de 3de klasse.
Dus een prima prestatie.
Team 2 speelt net als vorig seizoen in de 4de klasse. De spelers, Roald, Juul en Lennox
laten een goede ontwikkeling zien en staan 6 punten los.

Evenementen

29 Okt.
8 Mrt.

Training Senioren

Na de vakantie zijn we weer gestart met de seniorentraining. Deze training wordt
verzorgt door Dani Stassen en ondertussen hebben al veel leden de weg hiernaar gevonden. Er wordt rekening gehouden met jou niveau en evt je persoonlijke aandachts
punten. Aanmelden hoeft niet je kunt gewoon aanschuiven.
De training is op dinsdagavond en begint om 20.30 uur.

ALV

Op 29 oktober is weer de jaarlijkse ALV. Aanvang 19.30 uur in de kantine van OTTC.
Wij hopen op een grote opkomst. De stukken zullen vooraf worden gemaild. Houdt u
dus uw mailbox in de gaten. Van wie geen emailadres bekend is, zal er zoals voorgaande jaren de stukken in de brievenbus bij u thuis worden gedaan.

Mededelingen

- Voor de training is een nieuwe robot aangeschaft. Deze kan door iedereen gebruikt 		
worden om meer vastheid in je slagen te verkrijgen.
- Dani Stassen gaat de cursus Trainer 3 volgen
- OTTC is in overleg met huisarts Ans Rasing om een nieuwe cursus BLS / AED
(“reanimeren”) te organiseren na de zomervakantie.
De exacte datum is echter nog niet bekend.
- De notulen van de ALV en BLV staan op de website je kunt ze terug vinden op de
“leden” pagina.

Vrienden van OTTC

Zoals jullie al hebben kunnen zien, hangt er in de zaal een bord van “vrienden van
OTTC”. In de kantine hangt een bord wie “vriend” zijn. Vanaf € 41,- kun je Vriend van
OTTC worden. Meer mag natuurlijk ook. Door vriend van OTTC te worden, steun je de
club. Daarnaast willen we 1 keer per jaar iets terug doen voor onze vrienden. Wat dit
zal zijn, hoor je nog. Wil je vriend van OTTC worden of ken je mensen die vriend van
OTTC willen worden, maak dan je donatie over op het bankrekeningnummer van OTTC
NL66RABO0331783584.

MLT 50 jaar

ALV
MLT

deze begint om 19.30 uur
dit is het 50ste Maasland Teamtoernooi (speciale editie)

Op zondag 8 maart 2020 organiseert OTTC voor de 50e keer het nationale Maaslandtoernooi. We zijn er trots op en blij mee dat we deze jubileumeditie organiseren.
We streven naar een volgeboekt toernooi en daarom willen we op allerlei manieren
reclame maken om deelnemers te werven.
Het wordt een bijzondere editie met een gratis loterij voor alle deelnemers, waarbij
prachtige prijzen te verdienen zijn. Wat te denken van een tafeltennistafel als hoofdprijs! Beschikbaar gesteld door Posno-Sport.
Daarnaast zullen er nog meer prachtige prijzen te winnen zijn.
Een aantal leden is al druk bezig met de voorbereidingen. Maar we hebben op
korte termijn de medewerking nodig van veel meer leden.
We doen een beroep op onze competitiespelers om bekendheid te geven aan het toernooi. We vragen ze om flyers uit te delen bij de uit- en thuiswedstrijden die zij spelen.
Het is natuurlijk ook fijn als ze mondeling even reclame maken

Rabo clubsupport

De Rabo ClubSupport actie is weer van start. Als lid van de Rabobank kun je stemmen
op verenigingen uit de Gemeente Oss. Als je stemt, dien je 5 stemmen uit te brengen
op een vereniging uit de gemeente Oss naar keuze. Je mag maximaal 2 stemmen op
1 vereniging uitbrengen. De Rabobank geeft € 300.000,- weg dat verdeeld zal worden
over het aantal uitgebrachte stemmen. Kunnen wij als OTTC op uw stem rekenen?

AVG

Sommige leden kunnen binnenkort een email verwachten met daarin een toestemmingsverklaring. Deze dient met pen ingevuld te worden en in te leveren bij de secretaris of in het postbakje ledenadministratie in de keuken van het clubhuis. Beslist niet
retour sturen via de email.

