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De corona crisis

In de zaal zijn maatregelen getroﬀen in verband met Corona. Zoals de tafels elke keer
schoonmaken na het spelen en niet wisselen van kant. In de kantine is het wel wenselijk
dat je 1,5m afstand houd. Dringend verzoek dat we ons allemaal daar aan houden. De
looproute die was ingesteld is weer verwijderd, douchen is voorlopig helaas niet mogelijk.

ALV

De ALV staat gepland voor 27 oktober om 19.30 uur. Voorlopig gaan we er van uit dat deze
door kan gaan, met 1.5 meter afstand zo nodig. Zet de datum vast in je agenda.

Spelregelbewijs voor
jeugdleden:

Het spelregelexamen is voor de jeugd verplicht vanaf komend seizoen, ook senioren kunnen het examen aﬂeggen. Waarschijnlijk organiseren we voor de jeugd een bijeenkomst in
onze zaal, om gezamenlijk te oefenen en het examen te maken. Je vindt het examen
terug op: www.tafeltennismasterz.nl

NTTB App

De nieuwe NTTB App is uitgebracht. Deze gaat de TT App vervangen. De NTTB App bevat
ook het digitale wedstrijdformulier (DWF), maar is veel meer dan dat. Downloaden gaat
als vanzelf: “NTTB APP”. Om hem te kunnen gebruiken, moet de App echter geactiveerd
worden. Dat kan alleen met je bondsnummer en het e-mail adres dat bekend is bij de
NTTB. Als je in verband met de AVG bij OTTC hebt aangegeven dat we deze niet bekend
mogen maken bij de NTTB, kan je helaas de NTTB App niet activeren (en dus ook niet het
DWF gebruiken. De NTTB / Bondsbureau geeft aan je e-mail adres nooit ergens anders
voor te gebruiken en zal je niet persoonlijk benaderen op je mail adres. Wil je de App gebruiken en alsnog OTTC toestaan dat je e-mail adres wordt doorgegeven bij de NTTB, laat
het dan aan Marja weten via secretaris@tt-OTTC.nl

OTTC 80 jaar

Het 80 jarig jubileum vieren we op zaterdag 16 januari 2021. Er
zullen activiteiten zijn in de middag en de avond. helaas kan het zijn
dat de Corona problematiek roet in het eten gaat gooien. We houden
jullie op de hoogte.

Nieuwe shirts

Er zijn drie nieuwe shirts ontworpen, voor de komende competitie.
Daarvan worden nu een proefdruk gemaakt, daarna wordt gekozen wel shirt het deﬁnitief
gaat worden. Dat het mooi wordt, willen we al wel verklappen, maar hoe precies.........

AED

Eindelijk is het gelukt de AED cursussen door te laten gaan, ondanks de Corona
maatregelen. De deelnemers hebben waarschijnlijk hun certiﬁcaat inmiddels ontvangen.
Laten we hopen dat we hun kundigheid nooit nodig hebben, maar mocht het zo zijn, dan
zijn we in goede handen.

Accomodatie

Er is een nieuwe, zuinigere koelkast gekocht voor de sportdrank.
Deze is inmiddels geleverd en zal snel geïnstalleerd worden.
Het pinapparaat is inmiddels geactiveerd en werkt naar behoren. Je geld opmaken is nog
nooit zo gemakkelijk geweest.

Competitie

De afdelingscompetitieleider heeft aangegeven dat het speelschema voorjaar 2020
(dat helaas is afgebroken zoals jullie weten) bijna volledig gebruikt gaat worden voor het
najaar. Dus weer dezelfde tegenstanders.......

Agenda

14 sep
27 okt

Begin competitie
ALV

TT Cursus

De afdeling ZuidWest gaat komend seizoen de cursus TT-2 aanbieden.
Dit is de trainerscursus die je zal opleiden tot verenigingstrainer.
Interesse, neem contact op met het bestuur.

Vriend van OTTC

Ben je inmiddels “Vriend van OTTC” of overweeg je het te
worden? Dan biedt OTTC nu de mogelijkheid om dit vast te laten leggen in een vijfjarig
contract. Voordeel hiervan is dan dat De Belastingdienst deze gift als aftrekbare gift ziet
voor de inkomstenbelasting. Feitelijk komt dit er op neer dat De Belastingdienst dus mee
betaald aan uw sponsor bijdrage aan OTTC.
Vanwege de corona crisis leek het ons niet verstandig om dit seizoen nog een uitje te doen
met de Vrienden van OTTC om hem/haar te bedanken voor zijn/haar bijdrage. Dit wil niet
zeggen dat we ze zijn vergeten, of dat we niets willen doen. De planning is om na de zomer
als nog een uitje te organiseren als bedankje voor de sponsoring van afgelopen seizoen.
Wanneer dit is en wat we gaan doen, zullen we na de zomervakantie bekendmaken.

TT Training

De training voor de Junioren en Senioren gaat op 25 augustus weer van start.

