
VERSLAG BESTUURSVERGADERING 21/10/2021 
 

 Vanaf 1 januari 2022 mogen de competitieballetjes van het merk 

“Xushaofa” niet meer gebruikt worden. Dit betekent dat wij zullen 

overschakelen naar de seamless balletjes van het merk “Tibhar”. 

De resterende stock zal wel verder gebruikt kunnen worden voor 

de  (jeugd)trainingen.  

 

 Er zijn nog steeds koeken en truffels te verkrijgen bij onze jeugdleden ten voordele van 

onze jeugdwerking: 

 Truffels melkchocolade of witte chocolade 

 Zachte vanillewafels met of zonder chocolade (apart verpakt) 

 Frangipannes (apart verpakt) 
 

Jeugdleden kunnen tot ten laatste 4 november hun bestelling doorgeven aan een 

bestuurslid of via mail naar jeugd@ttcgalmaarden.be. 

 

 Door de komst van enkele nieuwe jeugdspelers, zien we ons genoodzaakt om enkele 

wijzigingen aan te brengen aan de trainingsgroepen: 

 Groep 1 zal getraind worden door het trio Philippe/Xander/Arvid 

 Groep 1 zal een half uur later starten, van 17u30 tot 19u 

 Groep 2 zal getraind worden door Pieter en zal ook een half uur later starten, van 19u 

tot 20u30 

De geïmpacteerde spelers zullen persoonlijk gecontacteerd worden door onze 

jeugdverantwoordelijke Werner Lievens. Deze wijzigingen gaan in vanaf woensdag 10 

november. 

 

 Vanaf maandag 25/10 zal er ook een lichte maaltijd aangeboden 

worden aan de competitiespelers in het SPORTA verbond. Per 

ploeg (6 spelers) zullen er 12 croques voorzien worden. Hiervoor 

werd ook een extra grill toestel aangekocht.  

 

 Op 2, 3 en 4 november zal er op onze club een driedaagse jeugdstage plaatsvinden onder 

de deskundige begeleiding van Pieter Meersman en Xander Lievens. Reeds 8 jeugdspelers 

hebben zich ingeschreven, maar er zijn nog enkele plaatsjes vrij. Vanaf heden worden deze 

vrije plaatsen ook opengesteld voor niet-leden. Wie dus nog een kennis heeft die eens 

wenst te proeven van de tafeltennissport kan hiervoor inschrijven bij onze jeugdcoördinator 

Werner Lievens via mail naar jeugd@ttcgalmaarden.be. De kostprijs bedraagt €50.  

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 18 november om 19u30 
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