TAFELTENNISCLUB DE PINTE
SECRETARIAAT :
Roland Van Eeckhout
Koning Boudewijnlaan 28
9840 DE PINTE
Tel. (09)282.87.08
secretaris@ttcdepinte.be
Rek.nr. BE78 7512 0602 2986
www.ttcdepinte.be
Volg ons ook op facebook

De Pinte, 9 juli 2021
Beste clubvrienden,
Toen we eind vorig seizoen berichtten dat dit het meest vreemde seizoen was dat we als club al hadden
beleefd, hadden we uiteraard geen idee dat het met het seizoen 2020-2021 dezelfde toer zou opgaan.
We hopen echt dat we volgend seizoen gespaard blijven van coronamaatregelen die het opnieuw onmogelijk
maken om competitie te spelen. Helemaal zeker kunnen we daar – de voorbije twee seizoenen indachtig –
natuurlijk nooit van zijn. Hoe dan ook proberen we het nieuwe seizoen wel opnieuw goed voor te bereiden
en willen we jullie met deze brief opnieuw informeren over een aantal praktische zaken voor het nieuwe
tafeltennisseizoen.
Lees deze brief aandachtig en vergeet zeker niet om tijdig actie te ondernemen. Zo kunnen we het nieuwe
seizoen goed voorbereid aanvatten.
INSCHRIJVEN KOMEND SEIZOEN




Ons lidgeld bedraagt:
- Voor jeugdspelers: 75 euro (geen 17 jaar op 31 december 2020)
- Voor recreanten: 75 euro
- Voor competitiespelers: 100 euro
Om in te schrijven dien je:
- Het lidgeld over te schrijven over te schrijven op het rekeningnummer van de club:
BE78 7512 0602 2986
- Het in bijlage gevoegde formulier “hernieuwing lidmaatschap” afdrukken, ondertekenen
(eigenhandig bij schrijven “gelezen en goedgekeurd”) en terugbezorgen aan de secretaris
(secretaris@ttcdepinte.be of in zijn brievenbus deponeren). Minderjarige leden dienen
tevens hun ouders te laten handtekenen.
Wie niet over een printer beschikt, stuurt gewoon een mailtje terug als antwoord op deze
mail en dan zorgen we ervoor dat een papieren exemplaar van dit formulier in je bus
belandt.
Wie het formulier vóór 1 augustus aan het secretariaat van de club (zie briefhoofd) bezorgt (digitaal
of per post) en het lidgeld ook vóór die datum stort, krijgt 10 euro door de club teruggestort op
zijn/haar rekening.
Het tijdig vervullen van beide formaliteiten is ook nodig om van bij de start van het seizoen aan de
competitie te kunnen deelnemen.

TRAININGEN


Dinsdag:
- Bram heeft onze club uitgewuifd als trainer en gaat zich toeleggen op andere projecten. We
hebben als club echter voor vervanging gezorgd. Zoals het er nu naar uitziet, zal onze
trainersstaf bestaan uit Stijn, Sara en Mario.
De organisatie van de trainingen op dinsdagavond bestaat telkens uit drie delen met vaste
in- en uitstapmomenten, vooral zowel jeugd als volwassen.
De bedoeling hiervan is de doorstroming van jeugdspelers naar de herencompetitie te
bevorderen. Ook zal zo iedereen de kans krijgen om wekelijks onder begeleiding te trainen.
- Uurregeling:
 19u - 19u45: Techniektraining voor jeugd én volwassenen (nieuwkomers) olv Stijn
en Sara
 19u45 – 20u30: Spelsituaties, aangepast aan niveau voor jeugd én volwassenen olv
Stijn, Sara en Mario

20u30 – 21u30: Spelsituaties voor gevorderden voor gevorderde jeugd én
volwassenen olv Mario
 21u30 – 22u30: Vrij spel
Er zijn dus drie in- en uitstapmomenten voor de begeleide training. Voor het goede verloop
ervan vragen we die te respecteren.
De eerste vrije training gaat door op dinsdag 3 augustus vanaf 20u. De begeleide trainingen
starten op dinsdag 31 augustus vanaf 19u.
In schoolvakanties is er geen begeleide training (muv 31/08). Er is wel mogelijkheid tot vrij
spel vanaf 20u. Deze dagen zijn steeds terug te vinden op de website onder het tabblad
“training”.


-



Zaterdag:
- Op zaterdag is er begeleide training door Stijn voor de jeugd van 10u tot 12u. Volwassenen
hebben dan mogelijkheid tot vrij spel.
- De begeleide training op zaterdag start op 4 september om 10u.
- In schoolvakanties is op zaterdag geen training (muv de eerste zaterdag van elke vakantie),
ook niet voor vrij spel. Deze dagen zijn steeds terug te vinden op de website onder het
tabblad “training”.

COMPETITIE


Jeugd:
- Thuiswedstrijden van de jeugdcompetitie worden gespeeld op zaterdagvoormiddag om 10u.
Uitwedstrijden gaan ook door op zaterdag, in de voor- of namiddag. De eerste wedstrijd
wordt vermoedelijk gespeeld op zaterdag 18 september.
- Alle jeugdspelers die zich via het enquêteformulier hebben opgegeven om competitie te
spelen, zullen begin september aangesproken worden door jeugdverantwoordelijke Benny,
om een aantal afspraken te maken en een vervoerschema op te stellen voor de
uitwedstrijden. Wie interesse helft om jeugdcompetitie te spelen en dat nog niet eerder heeft
doorgegeven in de enquête eind vorig seizoen, stuur graag zo snel mogelijk een mailtje naar
de jeugdverantwoordelijke (jeugdverantwoordelijke@tttcdepinte.be).
- Onze club zal één ploeg in de jeugdcompetitie inschrijven.



Heren:
- Thuiswedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond om 20u. Uitwedstrijden kunnen enkel op
vrijdag of zaterdag doorgaan. Er gaan dus geen matchen in de week door.
- De eerste wedstrijd wordt vermoedelijk gespeeld op vrijdag 17 september.
- Alle competitiespelers zullen begin september door hun ploegkapitein gecontacteerd worden
om een speelschema op te stellen.



Voorlopige indeling ploegen:
De club schrijft ook dit jaar zes ploegen in de herencompetitie in om iedereen maximaal de kans te
geven zo veel mogelijk te spelen. Daarbij doen we graag ook beroep op jeugdspelers. Zij zullen in
de tweede helft van augustus gecontacteerd worden door de jeugdverantwoordelijke en
ploegkapitein van F- ploeg om te peilen naar het engagement en afspraken te maken. Spelers die
groen gemarkeerd zijn, zijn kapitein van hun ploeg.
D-ploeg – 4de
prov.

A-ploeg – 2de prov.

B-ploeg – 3de prov.

C-ploeg – 4de prov.

Jan Vanmarsnille C2

Michiel Vercruysse D0

Piet Volckaert C4
Klaas Van Den
Bossche C4

Steven Deprest D0

Koen Ostyn D6
An Saey E2
Hendrik Van Eeckhout
E0
Tars Morel E4

Joachim De Paepe C6

Didier Deloddere D2

Kevin De Jans E2

Tim Vanmarsnille C6

Rudy Morel D4

Philippe Boitsois D2

Bart Van Severen D4

Benny Moonen E2
Koenraad Theunissen
E2

Kris Philippaerts D2

Frederik Polen E0

E-Ploeg – 5de prov.

F-Ploeg – 5de prov.

Felix Declercq E6

Willem Standaert NG
Pieter Jan Demarez
NG
Jeroen De Jonckheere
NG

Roger Dewolf E6
Diederik Verschuren
Jörg Nagel E4
E6
Johan Demolder Frank Timmermans
E4
E6
David Mussche
E6
Pascal De Zutter E6
Tyrone Thom E6 Karel De Wiite E6
Wim Van
Hamme E6
Loïc Blomme E6
Laurens De Bruycker
E6
Mattis Vanderbeke
E6

Dennis Devriendt NG
Thierry Möller NG
Jelle Willekens NG
Thorben Kesteleyn
NG
Xander Bil NG
Arthur De Wilde NG

KOMENDE ACTIVITEITEN




Vrijdag 10 september: KK Enkel seizoen 2020-2021 (vanaf 19u30)
Zondag 10 oktober: Eetfestijn
Alle info over aankomende activiteiten is ook steeds terug te vinden op onze website.

TORNOOIEN EN STAGES




Deelname aan tornooien wordt volledig terugbetaald door de club. De tussenkomst voor de
deelname aan stages bedraagt 25 euro. We vragen je hiervoor het inschrijvingsbewijs over te maken
aan tornooiverantwoordelijke Benny Moonen – tornooien@ttcdepinte.be.
In de loop van het seizoen zal de informatie over tornooien via WhattsApp verspreid worden aan de
leden die dit zo aanduidden op het digitale enquêteformulier. Heb je dit niet gedaan, maar wil je toch
alle tornooi-info ontvangen, stuur dan een mailtje naar bovenstaand e-mailadres.
Wil je op eigen initiatief deelnemen aan een tornooi, dan juichen we dit zeker toe. Ook dan wordt de
deelnameprijs terugbetaald als je dit even laat weten.

TEGEMOETKOMING INSCHRIJVINGSGELD VIA MUTUALITEIT
De meeste mutualiteiten betalen voor zowel jeugdspelers als volwassenen een deel van het
inschrijvingsgeld van een sportclub terug. Meer info en het nodige formulier zijn te bekomen bij je mutualiteit.
Bezorg het formulier ter ondertekening aan onze secretaris.
PRIVACY EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
TTC De Pinte hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
Je persoonsgegevens worden door TTC De Pinte verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden:
 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TTC De Pinte (uitvoering overeenkomst)
 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
In de privacyverklaring (beschikbaar op onze website) willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

We wensen je nog een prettige en deugddoende vakantie en zien je hopelijk volgend seizoen terug.

Het bestuur

