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PR Commissie gestart

Er zijn weer beperkingen, maar gelukkig is een aantal voornemens wel gestart. Zo is een
start gemaakt met een PR-commissie. Het is ﬁjn om te melden dat Marie-José Schoonbergen en Bart Sloot de PR-commissie zijn komen versteken. Samen met Martin Kerstholt, Jan Janssen en Peter de Bruijn gaat ze werken om OTTC waar mogelijk onder de
aandacht te brengen van de buurt, de gemeente Oss, bedrijven, andere clubs, onze eigen
leden, sponsoren, etc.
We zijn nog op zoek naar een jong enthousiast lid of ouder die zijn steentje wil bijdragen
aan deze commissie. Ben jij dat? Mail dan naar PR@tt-ottc.nl.

Sporten bij de buren

Er is een tafeltennistafel geplaatst bij de Mixed Hockey Club Oss. Dit om de lopende
actie “Sporten bij de buren” te versterken. Met de actie “Sporten bij de buren” nodigen
wij onze buren op de Rusheuvel uit om in de maanden december en januari op
zaterdagmiddag kennis te maken met onze sport.

Flyeren in de buurt

OTTC is actief in het kader van ledenwerving. Mensen moeten eerst over onze drempel
komen voordat ze ons kennen en lid kunnen worden. We hebben daarom in de nieuwe
buurt bij onze zaal circa 1000 ﬂyers verspreidt met daarin een uitnodiging om eens binnen te stappen en kennis te maken met OTTC en het tafeltennissen.

Contributie heﬃng

In december zal OTTC haar contributie gaan heﬀen. Afhankelijk of je OTTC wel al dan
niet hebt gemachtigd om te incasseren, zal het contributie bedrag automatisch worden
geïncasseerd dan wel kun je een factuur verwachten. Heb je vragen over de contributie
heﬃng, laat dit dan aan de penningmeester even weten (penningmeester@tt-ottc.nl).

Éénmalige korting
contributie

De NTTB heeft in het afgelopen jaar de totale bondscontributie verminderd in verband
met Corona. De competitie-toeslag voor een half jaar is door hen afgetrokken van de totale jaarlijkse bondsbijdrage. Zoals afgesproken op de algemene ledenvergadering krijgen
daarom de leden die vorig seizoen competitie hebben gespeeld een éénmalige korting
op het contributie bedrag voor dit jaar.

Rabo Clubsport

Ook dit jaar heeft OTTC weer meegedaan met de Rabo Club Support. 57 leden hebben
via Rabo Clubsport op OTTC gestemd. OTTC heeft hierdoor maar liefst € 288,23 opgehaald. Het bestuur dankt hier alle deelnemende leden hartelijk voor. Het is mooi om te
zien dat er ook dit jaar weer meer leden op OTTC hebben gestemd dan vorige jaren.

Nieuwe opzet
Evenementen commissie

Het clubleven binnen OTTC is gebaad bij een gevarieerd aanbod van leuke en verrassende activiteiten waaraan leden kunnen deelnemen. Dit zorgt voor plezier, ontspanning
en clubbinding. Het bestuur is gestart om de Evenementen commissie nieuw leven in te
blazen. Het heeft daartoe al een aantal personen benaderd om eens een evenement binnen de club te organiseren. Samen met oudgedienden kunnen enthousiaste nieuwkomers
helpen om de nieuwe Evenementen-commissie vorm te geven. Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met de voorzitter (voorzitter@tt-ottc.nl).

MLT 51 gaat door

Ondanks Corona maatregelen is er besloten om toch te gaan werken aan de organisatie
van het Maasland Teamtoernooi (MLT). Er is begonnen met de opzet van editie 51 van
het toernooi die op zondag 20 maart 2022 gespeeld gaat worden. Eind februari zal er een
deﬁnitieve beslissing genomen worden of het toernooi zoals gepland door kan gaan.

POSNO verstuurt MLT
ﬂyer

OTTC maakt gebruik van haar netwerk om het MLT onder de aandacht van zoveel
mogelijk potentiële deelnemers te brengen. Via het bedrijf van Eddy Posno (POSNOSPORT) krijgt iedere klant van de webshop bij levering van zijn bestelling ook een ﬂyer
van ons toernooi.

Versterking Accommodatie commissie

Het is ﬁjn om te melden dat Bouke Hagreis de Accommodatie-commissie is komen
versteken. Samen met Adri van der Heijden en Peter de Bruijn hij aan de slag om alles
wat met het onderhoud en de benutting van onze accommodatie te maken heeft aan
te pakken. Het bestuur wenst ook Bouke veel succes en veel plezier toe.

