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TTC Gullegem en Locomotief nodigen u van harte uit op de 
    

  Algemene informatievergadering 
   Donderdag 1 september om 19u30 

 in onze sportzaal 
 

Het nieuwe seizoen start officieel met een algemene informatievergadering. 

Eveneens een verplichte bijeenkomst waar leden en bestuur rond het 
clubleven van gedachten kunnen wisselen.  
 
Waarom moet ik komen naar de ledenvergadering van mijn favoriete club? 

 
=>  Je krijgt extra info over het doen en laten van TT Gullegem, onze 
 toekomstvisie en de financiële toestand. 
=>  Alle vragen en suggesties kunnen dan behandeld worden, de 
 infoboekjes worden uitgedeeld en de groepsfoto genomen. 
=>  De pers zal traditiegetrouw aanwezig zijn, daarom vragen wij met 
 aandrang om aanwezig te zijn in onze cluboutfit, wat heel belangrijk is 
 voor de sponsors. 
=> De nieuwe trainingspakken worden verdeeld. 
=>  Als laatste, maar niet onbelangrijk, biedt TT Gullegem jullie nog een 
 bonnetje aan om boven in de cafetaria iets te drinken. 

 
We verwachten  iedereen: B-speler of NG-speler, speler van locomotief, 
recreant, jonge snaak, ouders van jeugdspelers... . 
 

Belangrijk voor de jeugdspelers!!! 
Iedereen die dit jaar wil deelnemen aan de trainingen op woensdag, 
donderdag en zaterdag moet aanwezig zijn op de algemene vergadering. Dit 
omdat de trainers dezelfde avond hun voorstel van de samenstelling van 
trainingsgroepen bekend zullen maken. Wie er niet kan bij zijn, dient contact 
op te nemen met Lowie om verder af te spreken.  
Omwille van het groot aantal spelers zijn we verplicht om zo te werken als 
we het seizoen goed willen voorbereiden. 

 
 
De vergadering duurt een uur en daarna is er mogelijkheid om te trainen. 

Knalprestatie van de maand 
Jeffry Vandromme won als kersverse D6-speler 
in het tornooi van Torhout de reeks D4-D6 en 
haalde een kwartfinale in de D-reeks. Proficiat! 
van Oostende-Bredene. Proficiat! 

http://www.ttcgullegem.be/
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Zomerstage 
Even traditioneel is er bij het begin van een nieuw seizoen de 

zomerstage. Van maandag 22 augustus t.e.m. vrijdag 26 augustus kan je er 
in de voormiddag terecht voor een doorgedreven training als voorbereiding 
voor het nieuwe seizoen onder leiding van ervaren trainers.  
Tussen 9u en 12u wordt er in niveaugroepen stevig getraind in onze 
vertrouwde zaal. Eén namiddag gaan we fitnessen nadat we een lekker 
frietje hebben gegeten bij onze sponsor “ De Vlasser”. Jouw klassement of je 
ervaring in competitie is van geen belang, je motivatie des te meer! Er zijn 
nog aantal plaatsen vrij. Deelnemen kost € 40. Meer info en inschrijvingen 
bij adeliendaels@hotmail.com of 0473/ 587731. 
 
 

Betaling lidgeld 
Bij het begin van het seizoen hoort ook het betalen van het lidgeld. Wij 

dringen er dan ook op aan dit aub op tijd te vereffenen! Competitiespelers 
betalen € 75 + €55 competitiegeld of een totaal van €130.  een tweede 
competitielid van eenzelfde gezin € 115.  
Recreanten betalen € 75, een tweede lid van eenzelfde gezin € 70. Betalen 
kan met vermelding “lidgeld voornaam + naam” op rekeningnummer BE14 
4641 1226 1183. 
 

Foto van de maand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie herkent op deze groepsfoto van 10 jaar geleden minstens 20 leden die 
nu nog actief zijn in de club? 
 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:adeliendaels@hotmail.com
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www.ttcgullegem.be Op zoek naar nieuw materiaal 
Wie bij het begin van het seizoen aan nieuw materiaal toe is, kan bij onze 
vaste clubleverancier Bryan Van Wynsberge terecht. Een heel uitgebreid 
aanbod met een zeer snelle levering gegarandeerd! Hij helpt je graag bij de 
aankoop van je nieuwe palet of ander materiaal. Bryan kun je bereiken via 
touseyntje@hotmail.com of 0474/101385.  

 
 
 

Tornooien 

Om je optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen kan je 
deelnemen aan enkele interessante tornooien: 

 19-23 augustus      TTC Oostende 

 27-28 augustus     TTC Wenduine 

 3-4 september september       TTC Ingelmunster 
Voor meer info kan je terecht bij Bryan Van Wynsberge, 0474/101385 
of touseyntje@hotmail.com 
 
 

Geleide trainingen 
De eerste geleide trainingen starten op woensdag 24  en donderdag 25 
augustus op dezelfde trainingsuren als vorig seizoen.  
Momenteel maken de trainers nog de samenstelling van de nieuwe 
trainingsgroepen op. We zullen ons voorstel bekend maken op de 
algemene informatievergadering van donderdag 1 september. 
Daarom stellen we voor dat de spelers voor hun eerste training op 
hetzelfde trainingsuur van vorig seizoen komen trainen. 
Voor alle duidelijk de woensdagnamiddagtraining van 17u start maar in 
september. Dit  is ook het geval voor de training van de mensen met een 
beperking.    

 

Training op zaterdagmorgen 

De trainingen beginnen op zaterdag 3 september. Er wordt opnieuw 
gewerkt in niveaugroepen. Groep één start om 9u15 en dit tot 10u15. De 
2de groep begint om 10u30 tot 12u00.  
Ook dit jaar zullen de jonge spelers begeleid worden door 3 trainers 
namelijk Gianni Decock, Arne Vanhaerents en Anthony Deceuninck. 
Op zaterdagvoormiddag 10 september organiseren we onze 
recruteringsactie “start to pingpong” . Als je iemand kent die belangstelling 
heeft om tafeltennis te spelen dan kan je hem of haar zeker op 10 sept 
uitnodigen. 

 
 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:touseyntje@hotmail.com
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www.ttcgullegem.be Alle spelers die vorig jaar competitie hebben gespeeld moeten een 
herinschrijvingsformulier invullen en bezorgen aan onze secretaris 
Jonas Vromant. Dit kun je bijvoorbeeld doen op de 
informatievergadering van 1 september. Het formulier vind je in 
bijlage van deze nieuwsbrief.  
 
Start van het nieuwe competitieseizoen 
Pas op… het nieuwe seizoen start dit jaar uitzonderlijk vroeg namelijk 
op zaterdag 10 september. Dit heeft ook als gevolg dat we dit jaar ons 
tornooi “memorial Bert Seynaeve” niet kunnen organiseren. 
 
 

Wist je dat…  en zoekertjes 
  

 we in onze club op zoek zijn naar een diepvries? Heb je een diepvries op  
overschot, dan kan je Frank aanspreken. 

 

 
 

Kalender 
 

Do 18 aug Start 55+ werking 

Ma 22 aug- vr 26 aug Zomerstage 
Di 23 aug Start recreantentraining 
Woe 24 aug 1e geleide training groep 2 en 3 
Don 25 aug 1e geleide training op donderdag 
Do 1 sep, 19u30 Algemene ledenvergadering 
Za 3 sep Start TTOC-training 
Woe 7 sep, 19u30 Infovergadering ouders & spelers 

5e & 6e prov 
Za 10 sep, voormiddag Start 2 pingpong 
Za 10 sep, 10u30 Inschrijvingen nieuwe spelers TTOC 
Za 10 sept  1ste competitiewedstrijd 

 
 
 
 

http://www.ttcgullegem.be/


 

 

 


