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 Vanaf januari zullen we beroep doen op een extern poetsbedrijf 

voor het reinigen van onze zaal, bar en sanitaire ruimtes. Zij zullen 

op regelmatige tijdstippen langskomen waardoor dan ook geen 

beroep meer zal gedaan worden op de (competitiespelende) 

leden. Het spreekt voor zich dat dit voor de club een extra kost 

met zich meebrengt. We rekenen dan ook op ieders medewerking 

om met RESPECT met onze infrastructuur om te gaan zodat we 

allen in een propere en veilige omgeving kunnen sporten! 

 

 De koekenverkoop ten voordele van onze jeugdwerking mag opnieuw een groot succes 

genoemd worden. Er werden maar liefst 500 dozen verkocht wat neerkomt op een 

meerverkoop van +12% in vergelijking met vorig jaar! Een grote dank aan alle leden en 

sympathisanten. De opbrengsten van deze verkoop gaan integraal naar de uitbouw van 

onze jeugdwerking.  

 

 Voor het tweede jaar op rij zien we ons genoodzaakt 

om over te stappen op een Take-Away versie van ons 

Eetfestijn. Vanaf begin januari zal het mogelijk zijn om 

online bestellingen door te geven via onze website. 

Afhalen kan in het voorziene derde weekend van 

februari op zaterdag 19 en zondag 20 februari 2022.  

 

 En ook onze Nieuwjaarsreceptie die gepland stond op 11 januari zal voor het tweede jaar 

op rij niet kunnen plaatsvinden. Door de recente beslissingen van het overlegcomité kunnen 

dergelijke binnenactiviteiten al zeker tot einde januari niet plaatsvinden. 

 

 Zoals reeds eerder aangekondigd zal op 30 januari een Start-2-Coach opleiding starten op 

onze club. Geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven tot 20 januari via de website van 

de Vlaamse Trainersschool (https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/). 

 

 De overgang naar het nieuwe jaar betekent in tafeltenniskringen ook de organisatie van de 

Provinciale Kampioenschappen. Op zaterdag 8 januari is het aan de jeugd om onze 

clubkleuren te verdedigen in de leeftijdsreeksen. De dag erna, zondag 9 januari, zijn de 

klassementsreeksen aan de beurt. Inschrijven online op https://competitie.vttl.be/ of via een 

bestuurslid.  

 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 20 januari om 19u30 

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/
https://competitie.vttl.be/

