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Betaling lidgeld 

 

Bij het begin van het sportjaar worden de lidgelden opgevraagd. Heb jij 

dit al in orde gebracht? Belangrijk om te weten is dat je pas een 

verzekering hebt om bij ons te sporten vanaf het moment dat jouw 

lidgeld gestort is. Hieronder kort even de tarieven op een rijtje: 

 

- Competitiespeler: €150  ->   2de lid: €130 

- Recreanten: €85   ->   2de lid: €75 

 

Rekeningnummer: BE14 4641 1226 1183 

Mededeling: “lidgeld voornaam + naam. 

 

Infobrochure TTC Gullegem 

 

Op de algemene infovergadering hebben we onze gloednieuwe 

infobrochure voorgesteld. Heb je deze nog niet ontvangen? Vraag er 

dan naar bij jouw trainer. 

 

Start to Pingpong 

 

Op zaterdag 14 september gaat onze jaarlijkse “Start to Pingpong” 

door. Dit is een kennismakingsmoment voor iedereen die tafeltennis 

eens wil proberen. Ken je dus iemand die op zoek is naar een nieuwe 

sport? Iedere jeugdspeler vanaf het derde kleuter kan aansluiten. 

Meer Info?  -> www.ttcgullegem.be 

 

Nieuw materiaal 

 

Ben je op zoek naar nieuwe rubbers of een sporttas voor het nieuwe 

seizoen? Dan is Bryan Van Wynsberge de man die je nodig hebt! Als 

zaakvoerder van Killypong West-Vlaanderen is hij met zijn 

tafeltennisspeciaalzaak een vaste waarde binnen onze club. Je kan 

Bryan bereiken via killypongwvl@outlook.com of 0474/101385. 

  

 
Wist je dat… 

 
We vanaf nu een oudercomité hebben bij TT Gullegem? De definitieve naam is 

voorlopig nog niet bekend, ze zijn er nog volop aan bezig! De ouders engageren zich 

onder andere voor de organisatie van de jeugdliga’s.  
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Foto van de maand 

 

 
 

We blikken terug 

op een geslaagde 

zomerstage! Met 

een groep van 20 

spelers hebben 

we ons voorbereid 

op de 

aankomende start 

van het seizoen. 
 

 

 

 

 

Recreantentraining  

 

Elke dinsdagavond van 18u45 tot 20u45 is er training voor onze 

recreanten. Het ideale moment om op een ontspannende manier een 

balletje te komen slaan, los van de competitieve context. Geert 

Vanhove, die jaren lang een gevestigde waarde was bij de top van 

België in de tafeltenniswereld, komt hier ook geregeld naartoe voor 

wat tips en goede raad. Op zoek naar meer informatie? 

 www.ttcgullegem.be 
 

Knipoog naar de website 

 

Wat zijn de essentiële nieuwtjes op onze clubwebsite? 

 

- Nieuwe sponsorlijst staat online. 

- Onze clubkalender kan vanaf nu geraadpleegd worden. 

- Gebruik je Trooper? Ga dan zeker eens langs de website! 

- Info over de jeugdliga is beschikbaar. 

  
 

 

 

 

 



 


