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Van 2018 naar 2019
Wij kunnen terugkijken op een mooi verenigingsjaar.
De evenementen zijn goed bezocht en ook was de deelname bij activiteiten groot.
Het meest trieste dit jaar is natuurlijk de brand bij Ad en Ron de Bruijn waardoor de
Ruilbeurs in 2018 niet kon doorgaan.
We blijven daar niet te lang bij stilstaan en kijken vol spanning naar 2019.
Het jaar waarin de OTMV haar 40 jarig bestaan viert.
Ook de afdeling Noord Brabant gaat hier uitgebreid aandacht aan schenken tijdens ons lustrum
evenement op 22 en 23 juni 2019.
Wij wensen iedereen een mooie kerstperiode en Voorspoedig 2019
Bestuur OTMV afd. Noord Brabant

OTMV afd. Noord Brabant LEDENFEEST 12-1-2019
We starten het nieuwe jaar met het inmiddels traditionele ledenfeest. We hebben dit jaar gekozen voor
“De Commerce” in Kruisland waar op 12 januari 2019 vanaf 18:30 alle leden verwelkomen om samen te
toosten op het nieuwe jaar en verder onder een hapje drankje terug te kijken op 2018. Het warm en koud
buffet zal om 19:00 worden geopend. Het eten en drinken is tot 21:30 vrij daarna op OTMV munten.
De eigen bijdrage voor het ledenfeest 2019 bedraagd:
€ 25,00 pp (introducee € 30,00 pp)
Opgeven voor het ledenfeest is tot 7-1-2019 mogelijk door
de eigen bijdrage over te maken op de rekening van de
OTMV afd. Noord Brabant. NL14 INGB 0004 9691 75
onder vermelding van je lidnummer en ledenfeest 2019.
Leden die in 2018 actief zijn geweest krijgen korting op de
Markt 5A, 4756 AL Kruisland
eigen bijdrage.

Algemene Ledenvergadering 2019
De ALV houden we op zaterdag 23 februari 2019 in de Zuid West hoek. Tussen de middag is de mogelijkheid om
gebruik te maken van een Lunch en we zorgen voor een leuk bezoekadres in de middag.
De agenda publiceren wij in de laatste week van januari op de website en digitaal in de 1e nieuwsbrief van 2019.

OTMV afdeling Noord Brabant
secr. Kees Roovers, Pres. Hopstakenlaan 39, 4741 DB.,Hoeven 0638925761,
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Bestuursleden/Commissie leden
Wij blijven altijd op zoek naar leden die het bestuur willen ondersteunen bij het besturen en organiseren van
evenementen die we jaarlijks organiseren.
Informatie en aanmelden bij de secretaris. secretaris@otmvbrabant.nl

Agri Classic 2019
In het paasweekend van 2019 wordt in de TT hal in
Assen de indoor tractoren show “Agri Classic”georganiseerd.
Zie voor meer informatie : http://www.agriclassic.nl/
Bij voldoende belangstelling (minimaal 30 deelnemers)
laat de OTMV afd. Noord Brabant een bus rijden op zaterdag
20-4-2019.
De kosten voor de busreis incl. toegang tot de Agri Classic is voor leden € 37,50 niet leden betalen € 42,50.
Graag de belangsteling doorgeven voor 1-2-2019 aan de secretaris : secretaris@otmvbrabant.nl de
belangstellende krijgen begin februari nader bericht.

OTMV 40 jaar
In 2019 is het 40 jaar geleden dat de OTMV is opgericht. dit lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan en we werken inmiddels met een groep vrijwilligers aan een programma voor een 2 daags evenement
op de terreinen die wij in bruikleen hebben van Unipak in Steenbergen.
Meer vrijwilligers zijn altijd welkom zodat we het evenement voor en door de leden tot stand komt.
Aanmelden kan via : secretaris@otmvbrabant.nl .
Het Lustrum weekend in Steenbergen is op 22 en 23 juni 2019.

Agenda:
Noteer alvast in de agenda de volgende datums:
- 12 Januari 2019 ledenfeest
- 23 februari ALV in de Zuid West hoek
- Zaterdag 16 maart 2019 landelijke ALV in Veenhuizen
Aansluitend bezoek aan gevangenis museum.
- Zaterdag 20 April 2019 met de bus naar Agri Classic in Assen
- April/Mei ploegen i.s.m. met St. Isidorus (onder voorbehoud)
- 25/26-5-2019 Ardennen weekend (onder voorbehoud)
- 22/23 juni 2019 OTMV lustrum in Steenbergen
- 13 juli 2019 BBQ
- 14 juli 2019 Plantagerit
- 7 september 2019 Landelijke lustrum bijeenkomst in Nijkerk
- 26 oktober 2019 Busreis naar België
- 24 november 2019 Ruilbeurs
Volg ons ook op: www.otmvbrabant.nl

