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N i e u w s b r i e f   a u g u s t u s  2 0 1 8  

 

 

TTC Gullegem en Locomotief nodigen u van harte uit op de 
    

  Algemene informatievergadering 
   Donderdag 30 augustus 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. 
=>  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 Chris 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 
Op zaterdag 4 augustus zullen Christof Swaenepoel, Evelyn 
Desmedt, Tine Debaets, Jean Paul Duhaut, Siska Herman, Geert 
Vandekerckhove, Jurgen Debrouwere en Regi Leman de kleuren 
van onze club verdedigen op het tornooi “Gouden Palet G-
sporters” van Torhout. Ze worden gecoacht door Chris, Johan, 
Diederik en Stephanie. 

http://www.ttcgullegem.be/
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Jouw privacy bij TTC Jong Gullegem 
 
Tafeltennis Gullegem hecht veel waarde aan de bescherming van je 
persoonsgegevens en jouw privacy. 
Dit najaar willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Tafeltennisclub Jong Gullegem houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
  
•      je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zullen 
beschreven worden in onze Privacyverklaring; 
•      verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens 
welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
•      vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben 
voor de verwerking van je persoonsgegevens; 
•      passende technische en organisatorische maatregelen zullen nemen 
zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
•      geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig 
is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; (vb VTTL en 
verzekering) 
•      op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je 
persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze 
willen  respecteren. 
  
Als Tafeltennis Gullegem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van 
jouw persoonsgegevens. Indien je vragen hebt hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
  
Tafeltennisclub Jong Gullegem 
Emailadres: diderik.delabie@skynet.be 
Telefoonnummer: 0472/285562 
 
We publiceren in deze nieuwsbrief daarom geen “foto uit de oude doos” 
omdat we eerst volledig in regel willen zijn met bovenstaande wetgeving. 
 
 
 
 

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

zomerstage. Van maandag 27 augustus t.e.m. vrijdag 31 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 € 60. Meer info en inschrijvingen 
bij touseyntje@hotmail.com of 0474/ 101385. 
 
 

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 € 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. 
 
 
 

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: 

 10-12 augustus      TTC Oostende 

 17-19 augustus      TTC Wenduine 

 25-26 augustus     TTC Wielsbeke 

 1-2 september        TTC Ingelmunster 
Voor meer info kan je terecht bij Bryan Van Wynsberge, 0474/101385 
of touseyntje@hotmail.com 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:touseyntje@hotmail.com
mailto:touseyntje@hotmail.com
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Geleide trainingen 
De eerste geleide trainingen starten op woensdag 22 en donderdag 23 
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 30 augustus. 
Daarom stellen we voor dat de spelers voor hun eerste training op 
hetzelfde trainingsuur van vorig seizoen komen trainen. 
 

Vrije trainingen 
 

Er zijn nog vrije trainingen op 7, 9 en 14 augustus, telkens van 19u30 tot 22u. 
 
 

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 
 
 
 
 
 

Kalender 
 

Dinsdag 7 augustus Eerste vrije training 
Ma 27 – Vr 31 aug Zomerstage 
Do 30 aug, 19u30 Algemene ledenvergadering 
Zaterdag 15 september 1e competitiewedstrijd 
  

 
 

Proficiat! U heeft het einde van de nieuwsbrief bereikt. 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:johanttc@telenet.be


 


