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De corona crisis

De afspraken rond de competitie met betrekking tot Corona staan op de site en zijn ook
in de zaal opgehangen. Neem ze een keer door. Advies is verder ook voor een uitwedstrijd op de site van de tegenstander te kijken, zodat je weet wat er van je verwacht
wordt als je een uitwedstrijd speelt.
De regels van OTTC kun je vinden op https://www.tt-ottc.nl

Competitie

In week 38 is de competitie weer gestart. De eerste thuiswedstrijd voor de senioren is
op vrijdagavond 25 september om 20:00 uur.
Dinsdag 29 september speelt heren 2 hun eerste thuiswedstrijd. De jeugd speelt haar
eerste thuiswedstrijd op zaterdagmiddag 26 september om 14:00 uur. We zijn dit seizoen met maar liefst 7 seniorenteams en 2 jeugdteams.
Belangrijkste aanpassing voor de senioren is dus dat er niet wordt gedubbeld dit
seizoen. Verder zien we dat er veel teams zich alsnog hebben teruggetrokken, soms
meerdere teams in één poule.
Succes allemaal met de competitie!

Spelregelbewijs voor
jeugdleden:

Attentie Jeugdleden: Haal je spelregelbewijs via Tafeltennis Masterz
Eerder is al aangekondigd dat vanaf 1 juli 2020 het spelregelbewijs een
vereiste is voor competitiespelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. Per 1
oktober 2019 kan iedereen in de leeftijdscategorie 13 tot en met 17
jaar* zijn spelregelbewijs behalen via www.tafeltennismasterz.nl. Wel is
het handig dat je eerst even oefent voordat je het bewijs probeert te
halen, want het lijkt makkelijker dan je denkt. Dat kan allemaal op de
website.
Volg het onderstaande stappenplan:
1. Ga naar www.tafeltennismasterz.nl
2. Ga naar ‘Login voor je bewijs
3. Voer je bondsnummer in
4. Klik op [Wachtwoord (opnieuw) instellen]
5. Je ontvangt een mail met een bevestigingslink op het e-mailadres
zoals geregistreerd in NAS**
6. Klik op de link
7. Vervolgens wordt gevraagd om een wachtwoord
8. Vul het wachtwoord twee keer in en bevestig
9. Je kunt inloggen met je bondsnummer en wachtwoord

Shirts

Helaas heeft Corona voor het ontwikkelen van de shirts veel vertraging opgeleverd.
We verwachten de proefshirts wel binnenkort! Als deze binnen komen dan komen ze in
de kantine te hangen en kunnen jullie ze bewonderen.

ALV

Op 27 oktober a.s. is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Noteer alvast de datum in je agenda. Na 1 oktober zullen voor zover mogelijk de agenda,
notulen en jaarverslagen via de email worden gestuurd.

Agenda

27 oktober

ALV

Rabo Clubsupport

De Rabo Clubsupport actie gaat binnenkort weer van start. De Rabobank Oss Bernheze
geeft € 300.000,- weg aan het verenigingsleven in de gemeente Oss Bernheze.
Ieder lid van de Rabobank kan stemmen op een vereniging uit de gemeente.
Het bedrag van € 300.000,- wordt verdeeld over het aantal stemmen dat een vereniging
krijgt.
Er kan gestemd worden voor de Rabo Clubsupport actie van 5 tot en met 25 oktober.
Iedereen met een Rabo rekening kan kosteloos lid worden van De Rabobank. Alleen als
lid van de Rabobank kun je stemmen voor de Rabo Clubsupport actie. Kunnen wij ook dit
jaar op uw stem rekenen?
Van de opbrengst willen we graag nieuwe telborden aanschaﬀen.

Rusheuvel Energie
Neutraal

Het project Rusheuvel Energie Neutraal ligt volledig stil. Een tweede fase dat we “van het
gas af gaan” zou ondersteund worden vanuit de gemeente. Dit traject staat dus volledig
stil. Het Sport Expertise Centrum van Oss heeft een nieuwe poging gemaakt dit vlot te
trekken. Het project Duurzaam Sportief Brabant heeft donderdag 24 september de eerste bijeenkomst. Roger van der hammen zal daarbij aanwezig zijn. In november is er een
bijeenkomst van het Osse Sportakkoord. Ook daarin is OTTC vertegenwoordigd.

Digitaal Wedstrijd
Formulier (DWF)

Nogmaals een oproep voor wie graag de competitie bij wil houden in het DWF in de
NTTB-App. Geef je emailadres (en toestemming om deze door te geven aan de NTTB)
door aan de secretaris op secretaris@tt-ottc.nl Zonder e-mail adres kan je de NTTBApp namelijk niet activeren, omdat je daarop een activeringscode ontvangt.
Voor informatie over het DWF zie: https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier

