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Algemene
ledenvergadering

Op 19 oktober is de algemene ledenvergadering in de kantine van 19.30 tot ongeveer
21.00 uur. De verslagen zijn vanaf heden aanwezig in de zaal. Roger van der Hammen zal
aftreden als voorzitter, Chris van de Wetering stelt zich kandidaat om deze functie (ad
interim) over te nemen. Martin Kerstholt is ook verkiesbaar als nieuw bestuurslid. Hij
zal zich voornamelijk bezig gaan houden met PR. Andere kandidaten voor verschillende
functies binnen bestuur en vereniging zijn welkom. Na aﬂoop is er de gelegenheid om
een balletje te slaan.
Op deze jaarvergadering zal tevens gestart worden met het uitreiken van een tafeltennisshirt aan ALLE leden van OTTC. Op de ALV zullen de eerste twee shirts uitgereikt gaan
worden aan het oudste en jongste lid die aanwezig is op de ALV. Daarna zullen we alle
leden van het nieuwe shirt gaan voorzien. Het shirt vertoond grote gelijkenis met het
competitieshirt.

80 jaar OTTC

Corona maakte het onmogelijk om ons 80-jarig jubileum te vieren in januari van dit
jaar. Voor alle leden is er nu een activiteit gepland op zaterdag 20 november. Houd
deze middag en avond vrij in je agenda, meer informatie volgt.

Proces begeleiding
Sport Expertise
Centrum.

Op 11 oktober is de derde bijeenkomst van de traject procesbegeleiding door het Sport
Expertise Centrum, waarin we met z’n allen willen kijken naar de toekomst van OTTC.
Inbreng van alle leden is zeer gewenst. We nodigen jullie uit in onze kantine van 19:45
tot maximaal 22.00 uur. Bij voorkeur aanmelden bij stef@sport-expertise-centrum.nl en
adri.vander.heijden@home.nl .

RABO ClubSupport.

De Rabo ClubSupport is weer begonnen. Heb je een rekening bij de Rabobank EN ben
je lid van de Rabobank, dan kan je stemmen op OTTC. Hoe meer stemmen we krijgen,
hoe groter het bedrag waarmee de Rabobank ons ﬁnancieel zal steunen. Stemmen kan
tot 25 oktober in de Rabo app of via Rabo internetbankieren.

Sponsorkliks

Wist je dat je met je internetaankopen OTTC kunt steunen en dat je dit geen cent extra
kost? Ga naar www.sponsorkliks.nl selecteer OTTC als te steunen club en ga vervolgens
via deze website naar de webshop waar je wilt bestellen. Afhankelijk van de webshop
krijgt OTTC enkele procenten commissie op de aankoop. Als je via sponsorkliks naar de
webshop gaat, betaal je geen cent meer of minder dan dat je via de gewone weg naar de
webshop zou gaan en het kost weinig moeite. Je aankoop via sponsorkliks is anoniem,
ook kan OTTC niet zien wel product besteld is. Het enige wat OTTC kan zien is de webshop de datum van de aankoop en het aankoopbedrag. Dus bestel je iets via internet, ga
dan eerst naar www.sponsorkliks.nl

Vrienden van OTTC.

Zoals jullie kunnen zien, hangt er in de zaal een reclamebord van “vrienden van OTTC”.
In de kantine hangt een bord waarop de vrienden van OTTC staan benoemd. Wil je
vriend van OTTC worden, dan kan je dat doen door een bedrag van € 41,- of meer
te storten op de bankrekening van OTTC NL66RABO 0331 7835 84. Het bedrag van €
41,- is een symbolisch bedrag dat verwijst naar ons oprichtingsjaar. Elk seizoen zullen
we met de Vrienden van OTTC een uitje gaan doen om je te bedanken voor je donatie.
Afgelopen 2 jaar heeft dit uitje helaas geen doorgang kunnen vinden i.v.m. corona maar
voor dit jaar staat zeker een uitje op de planning.

Workshop Table Stars
Challenge trainer.

Adri van der Heijden en Henriëtte Hendrix hebben zich aangemeld voor de gratis Table
Stars Challenge trainer workshop. Je leert daarin jonge spelers de basisvaardigheden van
het tafeltennis. De Workshop is gratis en zal waarschijnlijk in de zaal van Return gehouden worden. De avond duurt 2,5 uur en is ook geschikt als je geen trainersdiploma hebt.
Als jij ook interesse hebt, meld dat dan even bij Roger van der Hammen.

Trainingen.

De trainingen zijn weer begonnen. Op dinsdagavond (20.30 uur) is er een trainingsgroep
voor de senioren. Kom jij ook?

Clubkampioenschappen

De eerst volgende clubkampioenschappen zullen plaatsvinden in 2022.
De exacte datum volgt nog.

Bijzonder Aktief.

Bijzonder Aktief is een omnisportvereniging voor mensen met een beperking waarvan
de “tafeltennistak” speelt op maandag van 19-20 uur in de “sportzaal van de Bernadetteschool in Oss. Zij zijn op zoek naar een vrijwilliger (m/v) die hen wil helpen. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met Lucia Gunnewijk, 0619816362

Uniek sportproeverij.

Op 20 oktober is er op sportpark De Rusheuvel De Uniek sportproeverij, een evenement
waarbij “unieke sporters” (dus met een beperking) kennismaken met verschillende sporten op ons sportpark. Ook OTTC opent zijn zaal voor deze doelgroep van 13.00 - 16.00
uur. We zijn nog op zoek naar 1 - 2 vrijwilligers, die die middag mee willen helpen. Aanmelden kan bij Peter de Bruijn of Henriëtte Hendrix.

Try-Out Sport.

OTTC neemt wederom deel aan de Try-Out Sport en opent in drie verschillende periodes de deuren om scholieren te laten kennismaken met tafeltennis. Zoals al meerder
jaren is de begeleiding in de ervaren handen van Adri en Henriëtte.

Uniek sportproeverij.

Op 20 oktober is er op sportpark De Rusheuvel De Uniek sportproeverij, een evenement
waarbij “unieke sporters” (dus met een beperking) kennismaken met verschillende sporten op ons sportpark. Ook OTTC opent zijn zaal voor deze doelgroep van 13.00 - 16.00
uur. We zijn nog op zoek naar 1 - 2 vrijwilligers, die die middag mee willen helpen. Aanmelden kan bij Peter de Bruijn of Henriëtte Hendrix.

Nico

Last but not least willen we vermelden dat ons erelid Nico van Erp en zijn vrouw Annie dit najaar 60 jaar waren getrouwd. Zij ontvingen de burgemeester aan huis en
daarnaast hebben zij dat kunnen vieren in kleine kring. Namens OTTC is hen ook een
cadeau aangeboden.

