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ODC verlengt contract hoofdtrainers 
Het bestuur en de technische commissie zijn blij te kunnen melden dat Alf en Frank van den Enden 
hun contract met een jaar hebben verlengd. Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking zodat 
besloten is langer met elkaar door te gaan. 
Alf en Frank zijn beiden ervaren trainers. We zien de selectie ontzettend fanatiek trainen. Het 
resultaat is dan ook zeker terug te zien tijdens de wedstrijden. 
Ook geven ze hun visie door aan de jeugdtrainers en coaches. De technische commissie vindt het ook 
enorm fijn dat veel selectiespeelsters training geven aan de jeugdleden. Je ziet zo een doorgaande lijn 
terug bij ODC. We hopen dat we in staat zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan. 
ODC is momenteel bezig met een succesvol seizoen. In de veldcompetitie staat Senioren 1 bovenaan 
in de Hoofdklasse. Senioren 2 doet het enorm goed en staat bovenaan in de Reserve 
Overgangsklasse. Ook tijdens de zaalcompetitie gaat het er heel spannend aan toe met deze teams. 
 
Trainingen 
In de kerstvakantie trainen alleen de senioren op donderdagavond. Alle andere teams zijn vrij. Vanaf 
8 januari starten de trainingen van alle teams weer. 
 
Oliebollen 
Op oudjaarsdag worden er weer oliebollen gebakken door de leden van ODC.  
Men kan oliebollen bestellen door een mail te sturen naar: elsthijssen_1995@hotmail.com of een 
bestelstrookje in te leveren bij Els, Ommelse Bos 13 te Ommel. 
Afhaaladres: Garage van Deursen, Ommelse Bos 15 te Ommel. 
Voor verdere info zie bijlage. 
 
Bingo avond 
De jaarlijkse bingo avond staat weer voor de deur. Kom en maak kans op leuke prijzen! 
Wanneer? Vrijdag 26 januari 
Waar? Partycentrum De Pandoer in Heusden 
Voor wie? Leden en niet-leden uit alle windstreken zijn welkom. 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Clubkasacties 

 Op 30 september heeft ODC een Carwash gehouden bij Nobis Truckwash. Ondanks het slechte 
weer, het regende pijpenstelen, heeft deze actie zo’n € 500,00 opgeleverd. Het was ook een hele 
mooie locatie, Nobis bedankt!! 

 Op 18 november hebben vrijwilligers van ODC geholpen bij het jubileumfeest van 
Tennisvereniging De Meijvink in Heusden. We hebben nog een bedankje ontvangen van de 
tennisclub en complimenten gekregen voor de goede inzet van onze dames. Ook deze actie heeft 
€ 500,00 opgeleverd. 

 Onze jeugdspeelsters van F t/m C hebben dit jaar 516 loten van de Grote Clubactie verkocht. Dit 
brengt € 1.238,40 in het laatje. Super!! Aan deze actie was een wedstrijd verbonden: wie de 
meeste loten verkoopt, wint 2 kaartjes voor Toverland. De winnaar houden we nog even voor 
ons, want we gaan haar in het nieuwe jaar verrassen met de gewonnen prijs. 

Alle vrijwilligers die aan bovengenoemde acties hebben deelgenomen, hartelijk dank voor jullie 
inzet!!! 
Nog niet alle leden hebben zich ingeschreven voor 1 of 2 clubkasacties. Deze leden ontvangen de 
komende weken bericht bij welke acties zij worden ingedeeld. 
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Een greep uit de vacaturelijst 
Graag willen wij de aandacht vestigen op onderstaande vacature. 
Organiseren jaarlijkse vrijwilligersavond  

 Inhoud van de taak : Een gezellige activiteit organiseren voor de vrijwilligers van ODC. Ook locatie 
en opgaven regelen.  

 Tijdsinvestering : Afhankelijk van wat je of jullie verzinnen.  

 Aanspreekpunt vanuit het bestuur : Frank Maas (fammaas08@gmail.com) 
 
En nog even dit... 
Als er iets wordt gekocht op kosten van de club, moet er altijd eerst toestemming worden gevraagd 
bij onze penningmeester Manon Römelingh, penningmeesterodc@hotmail.com. 
Beste ouders, onze jeugdspeelsters vinden het harstikke fijn om voor publiek te spelen. Dus vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, broers, zussen, vrienden en vriendinnen, aarzel niet en kom kijken!! 
 
Agenda 
31 december  - oliebollenactie 
26 januari 2018  - bingo-avond, ook toegankelijk voor niet-leden! 
10 maart 2018  - stokjes plukken (clubkasactie) 
18 t/m 21 mei 2018 - jeugdkamp 
22-24 juni  - Spel zonder Grenzen (clubkasactie) 
7 juli 2018  - Mini Kennedymars 
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