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Knalprestatie van de maand

Na de 4 fases van zomercriterium van
Oostende won onze club door de
knalprestaties van verschillende spelers
(Florian, Dennis D, Dieter, …) het
ploegenklassement van dit criterium.

Nieuwsbrief

Na enkele maanden onderbreking willen we opnieuw maandelijks een
nieuwsbrief opmaken. Het is de bedoeling dat hij telkens tijdens de eerste week
van de maand in je mailbox terecht komt.
Het bestuur vraagt zich af of de nieuwsbrief veel gelezen wordt daarom vragen
we jullie om een leesbevestiging terug te sturen zodat we enigszins zicht krijgen
op het aantal lezers

Competitie spelen of niet

Wens je volgend jaar geen competitie meer te spelen, dan is het heel belangrijk om dat
zo snel mogelijk te melden aan Jonas Vromant (0492 97 09 42) of Lieven Deschamps
(0498 10 46 63)

Recreanten of spelers van de zaterdagmorgen die willen instappen in de competitie,
kunnen eveneens bij Jonas of Lieven terecht.

Betaling lidgeld
Bij het begin van het seizoen hoort ook het betalen van het lidgeld. Wij dringen er
op aan dat je ten laatste eind september alles in orde brengt! Competitiespelers
betalen € 150 competitiegeld, een tweede competitie lid 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.

Tornooien
Volgende tornooien worden nog georganiseerd

- 10 – 11 augustus TTC Wielsbeke

- 23 – 25 augustus TTC Wenduine

- 30 aug. – 01 sept TTC Mandelhoek
(Ingelmunster)

Voor meer info kan je terecht bij Bryan Van
Wynsberge: 0474/101385 of
killypongwvl@outlook.com
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TTC Gullegem en Locomotief nodigen u van harte uit op de

Algemene informatievergadering
                 Donderdag 29 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... .

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

We hopen dat je er zeker bij kan zijn.

Belangrijke data in augustus en september

Start 55+ werking……………………………………. donderdag 22 augustus
Zomerstage……………………………………………… maandag 26 - vrijdag 30 augustus
Start recreantentraining………………………….. dinsdag 20 augustus om 18u45
Algemene ledenvergadering……………………. donderdag 29 augustus om 19u30
Eerste geleide training groep 2 en 3………… woensdag 4 september
Eerste geleide training op……………………….. donderdag 5 september
Start TTOC Training…………………………………. zaterdag 7  september
“Start to ping pong”………………………………… zaterdag 15 september
Inschrijvingen nieuwe spelers TTOC…………. zaterdag 15 om 10u30
1ste competitie wedstrijd………………………….. zaterdag 15 september
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Sinds halverwege juli organiseren Bryan en Marnix een zomerbar in de zaal van
de Gulleboom (de zaal waar onze kaarting doorgaat)
Het werd (is) een groot succes. Gemiddeld 20-25 leden komen er op woensdag-
en donderdagavond een balletje slaan of gezellig iets drinken.
Kom gerust nog eens langs want de zomerbar blijft open tot en met 15 augustus.

Afsluiter van de zomerbar
Donderdag 15 aug sluiten we onze gezellige Zomerbar af met een lekkere en
uitgebreide breughelmaaltijd (kaas en vlees). Bryan zorgt voor de organisatie
dus het zal in orde zijn. Kostprijs €15 en alles start om 19u. Natuurlijk zullen we
nog een balletje kunnen slaan.

Wanneer kunnen we opnieuw tafeltennis spelen in onze zaal?

Na een korte vakantie kunnen we opnieuw vanaf dinsdag en woensdag 7 en 8
augustus vanaf 19u30 (tot 22u) terecht in onze zaal voor de eerste vrije trainingen.
Ook op woensdag 14 augustus kan er vrij getraind worden. Geen
trainingsmogelijkheid op 15 augustus (feestdag)
Gedurende deze periode blijft de zomerbar ook open.
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Op zoek naar nieuw materiaal (Bryan)

Wie bij het begin van het seizoen aan nieuw materiaal toe is, kan bij
onze vaste clubleverancier Bryan Van Wynsberge terecht. Hij helpt je
graag bij de aankoop van je nieuwe palet of ander materiaal. Bryan kun
je bereiken via killypongwvl@outlook.com of 0474/101385.

Wist je dat…

Zomerstage

Van maandag 26 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus kan je er in de voormiddag
terecht voor een doorgedreven training als voorbereiding voor het nieuwe
seizoen onder leiding van ervaren trainers.

Tussen 9u30 en 12u wordt er in niveaugroepen stevig getraind in onze
vertrouwde zaal. Eén namiddag gaan we fitnessen (fit4fun) nadat we een lekker
frietje hebben gegeten bij onze sponsor “Gullegems frietje”. Jouw klassement of
je ervaring in competitie is van geen belang, je motivatie des te meer! Er zijn nog
aantal plaatsen vrij. Deelnemen kost € 70. Er is opvang voorzien vanaf 9u.

Meer info en inschrijvingen bij killypongwvl@outlook.com of 0474/ 101385.

Geleide trainingen

De eerste geleide trainingen starten op woensdag 4 en donderdag 5 september.
We stellen voor dat de spelers voor hun eerste training op hetzelfde
trainingsuur van vorig seizoen komen trainen.
Er wordt dan op de eerste training meer uitleg gegeven over de indelingen van
de trainingsgroepen,

Nieuw !!
Oprichting Oudercomité (we zoeken nog een pittige naam)

Een viertal ouders, twee trainers en 2 bestuursleden kwamen op 20 juni samen
om een werkgroep te vormen die de bedoeling heeft om op een positief kritische
manier de jeugdwerking te ondersteunen.
Concreet betekent dat ze een aantal jeugdactiviteiten willen ondersteunen zoals
“start to pingpong”, zorgen voor nieuwe TTOC truitjes en broekjes,
vervoerregeling bij competitiewedstrijden of tornooien ondersteunen. Op de
algemene vergadering van do 29 aug willen we leden en werking van deze
werkgroep voorstellen.


