OTC Nieuwsbrief: januari 2019

Bekijk de webversie

{{naamvolledig}}, {{call}}

Beste {{voornaam2}},
Nu we een succesvol 2018 achter ons hebben gelaten
en al begonnen zijn aan een nieuwe winding op de
spoel van de OTC (sinds 1950) willen we graag
terugblikken op het afgelopen jaar en verwachtingen
uitspreken voor 2019.
Met 465 leden is de OTC geen kleine vriendenclub meer te noemen, maar
vertegenwoordigen we een aanzienlijk aantal zendamateurs met een respectabele
staat van dienst, waarbij het ledental ook het afgelopen jaar alleen maar is
toegenomen.
Er zijn een aantal activiteiten van de OTC succesvol
verlopen, te denken valt aan de bijzonder gezellige
Reünie in de Soesterduinen, de steeds drukker
bezochte woensdagochtend-rondes van PI4OTC, de
regelmatige verzoeken tot het OTC-lidmaatschap en
de geslaagde en opvallende aanwezigheid van de OTC
op de Dag van de Radioamateur in Zwolle (DvdRA).
Het goede imago van de OTC en de acceptatie als een
serieuze, waardevolle en gezellige vriendenclub stemt
ons tot tevredenheid. Iedereen die aan de
lidmaatschapscriteria voldoet kan lid worden en dit
geeft nogmaals aan dat het concept van de OTC prima
past in deze moderne tijd.
We zijn er in geslaagd om een representatieve QSLkaart te ontwerpen, die tijdens de Dag van de
Radioamateur gretig aftrek vond. Niet afgehaalde QSLkaarten zijn inmiddels verstuurd via het QSL-bureau.
Het aantal nieuwe leden ligt ruim boven de begroting.
Deze toename van het ledental is zeker ook te danken
aan OTC-leden die kandidaat-OTC-leden meetroonden
naar de OTC-stand op de DvdRA.
Om te beginnen bereiken we op woensdag 13
februari 2019 weer een mijlpaal: de 200ste
uitzending van PI4OTC. We hopen dat vele (ook niet-)
OTC-leden op die woensdagmorgen op 3692 Khz
PI4OTC aanroepen om hun zegje te doen of alleen
voor het tekenen van de presentielijst.
Verder staat natuurlijk de jaarlijkse Reünie in de
Soesterduinen op zondag 7 april 2019 op de
agenda (je krijgt hiervoor in februari een uitnodiging
voor deelname) en we zien er naar uit
om {{call}} en vele andere OTC-leden de hand te mogen
schudden en de aspirant-leden als volwaardig OTC-lid
te inaugureren.
Tijdens de middagsessie van de Reünie zal Ko
Lagerberg PA0JY ons deelgenoot maken van zijn
bijzondere belevenissen gedurende 20 jaar PCH, onder
de titel: “Anekdotes uit 20 jaar PCH ervaring”,
verlucht met smakelijke voorvallen en
wederwaardigheden die de moeite van het aanhoren
waard zijn.
Tenslotte staan we met de goed herkenbare stand van
de OTC ook in 2019 weer op de DvdRA in Zwolle,
waar we velen hopen te treffen onder het genot van
een kop koffie en de befaamde Bastogne-koek.
Wij wensen jou {{voornaam2}} en de uwen een gezond
en gelukkig 2019 toe en we hopen dat we als OTCleden, niet alleen binnen het hobby-gebied, maar ook
daarbuiten, steun, vriendschap en gezelligheid bij elkaar mogen vinden.
Met vriendelijke OTC groet,
het bestuur.

OTC website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u bestuur@oldtimersclub.info toe aan uw adresboek.

