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Teamindeling

Doordat er geen nieuwe aanmeldingen en ook geen afmeldingen zijn, hebben we
dezelfde teamindeling als voorgaande competitie. Mocht je dit niet meer weten dan
kun je op de site bij het kopje “competitie” dit nog eens doorlezen.
De competitie start overigens weer in de week van 9-14 september

Evenementen

6 sep. Oefenwedstrijd tegen Revanche (deze wordt in Schaijk gespeeld)
Opgeven bij Peet evenementen@tt-ottc.nl (liefst met je hele team)

Training Senioren

Na de vakantie gaan we weer starten met een training voor senioren. Deze zal competitie gericht zijn. Dat wil zeggen dat we oefenen op oa. service en looplijnen (bewegen).
Natuurlijk zal dit per persoon verschillen en daar gaan we ook rekening mee houden.
Ook gaat Dani op donderdag starten met een training voor nieuwe leden, aangevuld
met bestaande leden. Deze training is meer gericht op vitaliteit en is dan ook extra
geschikt voor beginners en minder valide. (Parasport)

Raboclub suport

Rabo ClubSupport gaat van start
Ook dit jaar Geeft de Rabobank weer geld weg aan verenigingen en stichtingen in
Gemeente Oss. In totaal wordt er € 300.000,- verdeeld. Alle leden van de Rabobank
kunnen hun stem uitbrengen. Heel simpel, hoe meer stemmen op OTTC hoe meer geld
OTTC krijgt. Dus ben je lid van de Rabobank, breng dan je stem uit op OTTC. Als je nog
geen lid bent van de Rabobank maar wel een Raborekening hebt, kun je gratis lid worden van de Rabobank en dan kun je ook meestemmen. Er kan gestemd worden vanaf
27 september. Dus breng vooral je stem uit op OTTC en steun zo de club.

Zonnepanelen

Inmiddels liggen de zonnepanelen op het dak. Ze doen het buitengewoon goed. In de
maand mei hebben we al 2500 KWH opgewekt en in de maand juni 2800 KWH. De
voorschotnota aan het energiebedrijf is onlangs met € 200,- per maand verlaagd. En
de verwachting is dat het zelfs nog verder omlaag kan. Door de accommodatie commissie is er goed onderhandeld met Ecodome voor de aanschaf van de zonnepanelen.
Er liggen nu goedkopere en betere zonnepanelen op het dak dan waar we oorspronkelijk vanuit gingen. De binnenverlichting gaan we voorlopig niet vernieuwen met dure
led-verlichting. We verwachten dat dit goedkoper kan dan de offerte die we hiervoor
hebben ontvangen. Het niet uitvoeren van de led-verlichting en de goedkopere zonnepanelen resulteert er echter wel in dat een aanzienlijk bedrag van de ontvangen
subsidie moet worden terug betaald. Voor de zonnepanelen is inmiddels een lening
aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag ligt nu ter goedkeuring bij de Gemeente.
De Gemeente Oss leent voor duurzame investeringen geld uit tegen een erg aantrekkelijk rente percentage waar we dan ook graag van gebruik willen maken.
Tevens willen we langs deze weg iedereen bedanken die heeft mee geholpen met het
leggen van deze panelen. Zonder jullie hulp was dit niet gelukt!

Vrienden van OTTC

Zoals jullie wel weten en kunnen zien in de zaal, hebben we diverse trouwe bedrijven
als sponsor voor onze club. Nu zaten we als bestuur en accommodatie commissie laatst
te denken, waarom kunnen leden geen sponsor worden van OTTC als ze dat graag
willen. We willen dan ook een clubje, “Vrienden van OTTC” gaan oprichten. Vrienden
van OTTC kunnen dan geld doneren aan de club met als tegenprestatie een eervolle
vermelding op de wand in de kantine van OTTC. Daarnaast is er de planning om ieder
jaar iets leuks terug te doen voor onze Vrienden. In de speelzaal willen we een bord
“Vrienden van OTTC” op gaan hangen. De precieze uitwerking van dit idee zullen we
aan jullie nog presenteren op de Algemene Ledenvergadering. Lijkt dit je een leuk idee
of wil je hier alvast wat meer informatie over, dan kun je contact opnemen met onze
penningmeester Arjan Verhagen.

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

