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Beste OTC‐leden,
Aan het begin van een nieuw jaar past het om even terug te blikken op het afgelopen jaar en de
verwachtingen voor het komende jaar uit te spreken.
2016 was voor de OTC een succesvol jaar, waarin met name de toename van het aantal leden (nu al
meer dan 450), de zeer geslaagde Reünie in de Soesterduinen met zo’n 140 deelnemers, onze toch
wel opvallend (rood)kleurige aanwezigheid op de Dag voor de Amateur en niet te vergeten de
wekelijkse OTC‐ronde (PI4OTC) op 80 meter eruit springen.
We proberen al jaren om het onterechte imago van een oubollige club bejaarde zendamateurs, die
met elkaar oude koeien uit de sloot halen, te doorbreken en duidelijk te laten zien dat we een actieve
vriendenclub zijn met eigentijdse ideeën.
Daarbinnen passen ook jongere zendamateurs met een 25‐jarige staat van dienst en het doet ons
deugd om te constateren dat de toeloop van nieuwe leden voornamelijk die categorie zendamateurs
betrof.
We kunnen rustig stellen dat we er in geslaagd zijn om de OTC duidelijk te profileren door uit het
voor sommigen grijze domein van een vage, zelfs elitaire, groep zendamateurs te treden.
De OTC is er voor iedereen die voldoet aan de lidmaatschapscriteria, we staan open voor alle
gezindten en levensbeschouwingen, we mengen ons totaal niet in verenigingspolitiek, we vormen
een vriendenkring waarin ook de partners worden betrokken, we herstellen verloren gegane
contacten tussen mede‐amateurs en proberen een brug te slaan tussen de actieve leden en leden die
om welke reden dan ook in een isolement terecht gekomen zijn, door proactief onderlinge contacten
tussen leden te leggen.
Met deze volzin zijn we gelijk ook terecht gekomen bij het tweede gedeelte van onze jaarrede.
Met nog meer inzet en enthousiasme treden we 2017 binnen en met ons hopelijk u allen.
Het bestuur zal zich inzetten en verdere initiatieven steunen om de OTC‐clubgeest verder te
verspreiden, nog meer leden te werven, onderlinge contacten tussen de leden aan te moedigen en
rekent daarbij op uw steun; met elkaar en voor elkaar.
Daarbij denken wij in het bijzonder aan gast‐leiders voor de OTC‐ronde, actieve ledenwerving door
mond op mond‐reclame en bezetting van de stand op de Dag voor de Amateur.
We hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe jaar zal resulteren in een nog betere, duidelijkere
integratie van de OTC binnen de wereld van de Nederlandse zendamateurs en het aantal medeleden
gestaag zal blijven stijgen.
Wij wensen u en uw naasten een gezond en voorspoedig 2017 toe en we gaan ervan uit dat we
binnen onze hobby steun, vriendschap en gezelligheid bij en met elkaar vinden.
Onze jaarlijkse reünie is op zondag 2 april 2017, noteer deze datum alvast in uw agenda.
Uitnodigingen, bijzonderheden en aanmeldingsprocedure zullen we tijdig bekend maken.
Het bestuur van de OTC.

Bezoek www.OTCSITE.nl voor alle informatie over de OTC en PI4OTC

