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 De eerste herfststage in samenwerking met de buren van 

TTC Ninove werd succesvol afgesloten. 8 spelers van 

Galmaarden en  8 van Ninove hebben hun Playstation drie 

dagen aan de kant gezet en het beste van zichzelf 

gegeven onder begeleiding van trainers Carl Pauwels en 

Tibo Stiens. Een unieke samenwerking tussen clubs dat 

voor herhaling vatbaar is! 

 

 De koekenverkoop ten voordele van de jeugdwerking is afgelopen. Met om en bij de 340 

verkochte stuks hebben we opnieuw een mooi budget opgespaard dat integraal 

geïnvesteerd wordt in onze jeugdwerking. Een dikke MERCI aan alle kopers en verkopers! 

De dozen kunnen afgehaald worden vanaf dinsdag 19 november. 

 

 De voorbereidingen voor het eetfestijn zijn gestart. De 

komende weken zullen de bestuursleden de huidige 

sponsors contacteren met de vraag om hun huidig 

contract te verlengen. Bij deze willen we ook nog eens een 

oproep dan naar alle leden om potentiële sponsors door 

te geven aan een bestuurslid. Vanaf €50 staan zij al op de 

onderlegger met een bereik van +- 750 bezoekers op het 

eetfestijn! 

Nog vóór de winterstop zullen de leden hun kaarten voor 

het eetfestijn meekrijgen. Gezien het belang van een 

goede voorverkoop is het onnodig nogmaals te vermelden 

dat we van ieder lid een inspanning verwachten in het 

verkopen van hun kaarten. Een goed eetfestijn is immers 

de basis om onze sport in goede omstandigheden te kunnen blijven beoefenen en toch 

betaalbaar te houden. 

 

 Onze club zal dit seizoen gastclub zijn om de finale van de Beker van Vlaams-Brabant te 

organiseren op zondag 5 april 2020. De ideale moment dus om onze club ook in Vlaams-

Brabant op de kaart te zetten. Inschrijven kan nog tot 20 november via 

jeroen.schaillee@proximus.be. 

Ook de inschrijvingen voor de Provinciale Kampioenschappen staan ondertussen open. 

Inschrijven kan via http://competitie.vttl.be. Deze gaan zoals steeds door in Wemmel en dit 

op zaterdag 21 december (Dubbels), zaterdag 4 januari (Jeugd) en zondag 5 januari 

(Klassementsreeksen) 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 12 december om 19u30 


