Beste jeugdspeler
Beste ouder
Het tafeltennisseizoen kwam abrupt tot stilstand in dit bizarre jaar.
Dat neemt niet weg dat TTC Gullegem toch met volle moed de aangepaste trainingen weer oppakt.
We kijken ook vooruit en willen jullie jeugdspelers al even meegeven wat er volgend seizoen op til staat.
Daarom reeds even kort een overzicht van de jeugdactiviteiten georganiseerd door de Co-Liga’s in 2020-2021:
Wanneer?
27/08/2020 om 19u30 in De Cerf
Digitale versie via www.ttcgullegem.be
27/09/2020
08/11/2020
In de week van 23/11 tem 28/11/2020
Maandag 21/12tem woensdag 23/12/2020
09/01/2021
24/01/2021
24/04/2021 (onder voorbehoud van goedkeuring gemeente)
01/05/2021 (onder voorbehoud van goedkeuring gemeente)

Wat?
Algemene vergadering
Infosessie over competitie
en inschrijvingsdag
Jeugdliga 1 (Schiervelde, Roeselare)
Jeugdliga 2 (Schiervelde, Roeselare)
Uitdelen sinterklaaspakketten
Winterweek
Provinciaal Kampioenschap (Schiervelde, Roeselare)
Jeugdliga 3 (Schiervelde, Roeselare)
TTOC Tornooi (Sporthal, Gullegem)
Clubfeest

Wat is wat?
•

•

•

•

Infosessie over competitie:
terug te vinden op www.ttcgullegem.be
Deze sessies zijn bedoeld voor ouders en (nieuwe) spelers. De werking van de club alsook evt. deelname aan
de tafeltenniscompetitie wordt toegelicht.
Jeugdliga en Provinciaal Kampioenschap
Dit is een uitgelezen moment voor onze jeugdspelers om ervaring op te doen in hun spel.

Samen met andere spelers en begeleiders gaan we allen samen naar Schiervelde, Roeselare om er
een geweldige dag samen met clubleden (en supporters) van te maken.
’s Avonds sluiten we af met een frietje.
Winterweek
Een driedaagse stage waar spel en training gecombineerd wordt. Ervaring leert ons dat de
deelnemers niet alleen genieten, maar ook groeien in hun spel.
TTOC Tornooi
CORONA en TTC GULLEGEM:
TTC Gullegem organiseert elk jaar een eigen
Onze club respecteert de acties die
tafeltennistornooi. Een geweldige ervaring voor jong
genomen worden om Corona te
en oud.
bestrijden.

Noteer deze data alvast in jullie agenda, zodat jullie er
zeker (opnieuw) bij kunnen zijn.
Uiteraard worden jullie voor ieder “event” nog in detail
op de hoogte gebracht.
Vriendelijke groeten,

Als nieuwe maatregelen zich
aankondigen, kan bovenstaand
overzicht wijzigen.
LET OP!
ZOMERSTAGE gaat dit jaar helaas niet
door.

De Co-Liga’s

