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Betaling lidgeld 
Uiteraard betaalde u reeds het lidgeld, of toch niet? Wij dringen er dan 

ook op aan dit aub op tijd te vereffenen! Competitiespelers betalen € 150 
competitiegeld. Een tweede competitielid van eenzelfde gezin € 130.  
Recreanten betalen € 85, een tweede lid van eenzelfde gezin € 75. Betalen 
kan met vermelding “lidgeld voornaam + naam” op rekeningnummer BE14 
4641 1226 1183. 
 

 
Foto van de maand 

 
Heeft u al een 
eigen log-in op 
onze website? Een 
eigen log-in biedt 
enkele voordelen. 
Zo kunt u onder 
meer je 
persoonlijke 
resultaten volgen. 
Dit kan gemakkelijk. Klik op inloggen en vervolgens op registreren.  
 
 

Als je de algemene infobrochure nog niet hebt, kun je bij Lowie terecht. 
Voor niet competitiespelers volgt er nog een beperktere versie, te 
verwachten midden september. 
 

Op zaterdag 9 september start onze werking, beide groepen samen om 
10u. Ook dit seizoen zullen de jonge spelers begeleid worden door 3 

trainers namelijk Gianni Decock, Arne Vanhaerents en Anthony Deconinck 
De trainers zullen een voorstel uitwerken wie in welke groep kan komen 
trainen, wat verder bespreekbaar is natuurlijk.  
 
 
 
 

Knalprestatie van de maand 
Vanaf het begin van onze clubwerking nl sept 1971 was 
Marnix Wostijn lid van het bestuur van TTC Jong Gullegem. 
Dit was zeker een reden om Marnix te huldigen op onze 
infovergadering van 31 augustus laatstleden. 



 

 TTC Jong Gullegem Lokaal: Sporthal Gullegem Peperstraat te 8560 Gullegem 
Rekeningnr. BE14 4641 1226 1183 

 Voorzitter: Lowie D’hulst Wolvenstraat 8, 8500 Kortrijk 
Tel: 0484/77.76.76 e-mail: lowiedhulst@telenet.be 

 Secretaris: Jonas Vromant E Hullebroecklaan 69, 8501 Heule 
Tel: 0472/46.12.33 e-mail: jonas.vromant@gmail.com 

 

www.ttcgullegem.be  
Op zaterdag 16 september is er Start 2 Pingpong. Dit is een 

kennismakingsmoment in onze club voor iedereen (+ 6 jaar met of zonder 
beperking). We organiseren leuke spelletjes, tegen de robot spelen, enz…  
Om 10u30 is er een infomoment voor ouders voorzien.  
Ken je iemand die interesse heeft, aarzel niet om hem/haar uit te nodigen. 
 
 

Infomoment voor ouders en spelers die competitie willen spelen. 

Heel  wat jonge spelers zullen de komende weken hun eerste 
competitiewedstrijden spelen. We kunnen ons voorstellen dat heel wat 
ouders hierbij vragen hebben.  (Bv. wanneer wordt er gespeeld, hoe 
verloopt een wedstrijd, wat verwachten we van de ouders, begeleiding...) 
Daarom willen we op donderdag 21 september omstreeks 18u (datum nog 
onder voorbehoud) een kort infomoment (max. 30 min) organiseren om 
daar meer over te vertellen. Meer informatie bij Gianni Decock via 0477 91 
65 99 of gianni-decock@hotmail.com  
 

 

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.  
 

Wist je dat… 
 
 
We op zoek zijn naar foto’s, filmpjes… van clubevenementen? Als je 
beeldmateriaal zou hebben, stuur dit zeker door naar Johan Viaene via 
johanttc@telenet.be 
 
We volop bezig zijn ons tafeltennistafelpark te vernieuwen? Wie interesse 
heeft voor een degelijke 2e handstafel kan bij Bryan terecht.  
 

Kalender 
 

9 september Start 2 Pingpong 

16 september 1
e
 competitiewedstrijden 

30 september 1
e
 wedstrijden in 6

e
 provinciale 

  
 
 



 


