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OTTC gaat weer van
start

Gelukkig zijn de Corona maatregelen voor de binnensport versoepeld. We mogen dus
weer tafeltennissen! Alle normale activiteiten van OTTC zijn weer begonnen. Kom dus
gerust spelen. We moeten nog steeds de Corona check doen en iedereen moet de gebruikelijke voorzichtigheid in acht nemen. Houdt dus in de kantine 1.5m afstand.

Online pub quiz

We hebben de feestdagen weer achter ons gelaten en kijken nu hoopvol uit naar het
nieuwe jaar. Met de versoepelingen in het vooruitzicht, willen we voorzichtig vooruitkijken. We mogen weer tafeltennissen en willen ook graag nog meer dan alleen maar
sporten. We willen ook graag op een andere manier met onze leden iets doen. Daarom
organiseren we op vrijdag 28 januari al een online pub quiz vanaf 20:30. Tegen 22:30
zal de winnaar dan bekend zijn. Je kunt je opgeven bij Arjan (penningmeester@tt-ottc.
nl) en Martin (PR@tt-ottc.nl).

Informatie voor het
bestuur

Regelmatig komen er berichten binnen over onze leden, maar soms helaas te laat. Graag
een oproep aan iedereen:
Is er iemand ziek of heb je iets wat we bij OTTC zouden moeten weten, geeft het door
aan het bestuur. Ben je verhuisd of heb je een ander telefoonnummer. Geef het aub door
aan de Marja zodat we daar op de juiste wijze contact over kunnen hebben met de juiste
personen op de juiste momenten (secretaris@tt-ottc.nl of bel 06-51950758).

Voorjaarscompetitie

De competities mogen natuurlijk ook weer van start nu het binnensporten weer mogelijk is. Dit zal voorlopig zonder publiek zijn. De jeugdcompetitie start op 5 februari, de
seniorencompetitie start weer op 4 februari.
Helaas hebben Joop en Annelies af moeten melden voor de competitie. Dat betekend
dat we team 6 hebben teruggetrokken uit de competitie. Alfred en Collin zijn aan andere
teams toegevoegd. Op de website staat de nieuwe teamindeling.

Aflossen lening ABN

Het is alweer 20 jaar geleden dat we introkken in onze accommodatie op het sportpark
De Rusheuvel. Met de bouw van ons pand zijn we destijds een lening aangegaan bij
de ABN Amro bank. Deze lening is aangegaan voor een periode van 20 jaar. Dit wil dus
zeggen dat de lening dit jaar afloopt en dient te worden terugbetaald. We hebben in
de afgelopen jaren geld opzijgelegd om de aflossing te kunnen doen. In overleg met de
financiële commissie is er besloten om “voorlopig” geen nieuwe lening aan te gaan.

Sporten bij de buren
begint weer

Door de ingevoerde coronamaatregelen heeft de actie sporten bij de buren helaas nog
weinig respons gegeven. We hopen hier een volgende keer meer succes mee te hebben.

Sponsoren bedankt

Sponsoren zijn erg belangrijk voor OTTC en daarom hebben we ze eens fijn in het zonnetje hebben gezet. Onze sponsoren zijn op een leuke wijze bedankt voor hun inzet voor de
vereniging én we hopen ze nog lang tot onze sponsoren te mogen rekenen.

AED-training

Het is alweer 2 jaar geleden dat we een AED-training hebben georganiseerd binnen
OTTC. Het is erg belangrijk dat we getraind blijven in het gebruik van dit apparaat. Binnenkort gaan we weer deelnemers werven voor de komende training.

Op weg naar 2023

Ook het ondersteuningstraject vanuit het SEC kan binnenkort weer van start gaan. In september hebben we met een groep van 19 enthousiaste mensen een eerste brainstormavond gehad. In de tussentijd hebben we natuurlijk niet stil gezeten. We gaan echter op
de ingeslagen weg door en kijken hoe we verder kunnen gaan op de reeds ingeslagen
weg.

Herstart Evenementen
commissie

We hebben in het nabije verleden altijd een actieve evenementencommissie gehad.
Er werden van allerlei activiteiten georganiseerd waarin leden van OTTC elkaar op een
ludieke manier konden treffen. We gaan weer opnieuw van start en samen de schouders
er onder zetten. Meld je bij Chris indien je mee wilt helpen om onze verenging gezellig te
maken en te houden (voorzitter@tt-ottc.nl).

Ledenwerving

Het is voor veel sportverenigingen momenteel niet makkelijk, ledenverlies is overal.
Ook OTTC is hier helaas niet aan ontkomen, we hebben het moeilijk. Daarom is het van
belang dat ieder lid van onze club reclame maakt voor de vereniging. Wordt ambassadeur van je club en maak svp waar je kunt reclame voor de vereniging. Kijk of je mensen
enthousiast kunt maken, kunt stimuleren, kunt overhalen om het eens te proberen. Iedereen is zeer welkom, samen maken we de vereniging.

