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TAFELTENNISCLUB  TAMARA HOESELT 

www.ttchoeselt.be  

 
 

 

 

 
 
 

 

zaterdag 25 mei 2019 

vanaf 19u00 in ons lokaal 

 
Programma: 

19u00: Receptie aangeboden door de club 

19u30: Voorstelling kampioenen 

20u30: Gezellig samenzijn 

Kampioenenviering 2018-19 

http://www.ttchoeselt.be/
http://www.ttchoeselt.be/
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Lidgeld 2019 – 2020 (1) 

Het seizoen zit er op, de trainingen gaan nog door tot eind mei. 
Intussen is er ook vrije training, elke vrijdagavond vanaf 20u00. 
  
We zijn inmiddels bezig met de praktische regelingen voor het volgende seizoen. 

Allicht heb jij ook al het formulier voor hernieuwing van het lidmaatschap getekend, maar 
uiteraard is je spelerslicentie pas in orde zodra je in regel bent met het lidgeld. 
De inschrijvingen (van ploegen en spelers) moeten binnen zijn bij TTLK vóór 1 juli. 

Als je wedstrijden en/of tornooien wil spelen is het dus belangrijk dat je het lidgeld betaalt 

vóór 15 juni. De prijzen zijn dezelfde van vorig jaar. 

Als aanmoediging voor de spoedige betaling van je lidgeld, geniet je trouwens tot 15 juni 
   van een korting van 5 euro per persoon. 

Prijzen  

• Leden geboren na 1/1/2001: 85,00 euro  

• Leden geboren voor 1/1/2001: 100,00 euro 

Als er zich in hetzelfde gezin 3 of meer leden inschrijven, wordt het inschrijvingsgeld vanaf 

het derde lid verminderd met 15 Euro. Het inschrijvingsgeld bedraagt dan resp. 70 en 85 Euro. 

De kortingen voor tijdig betalen (voor 15 juni) en de gezinskorting zijn cumuleerbaar. 

 
Wat is inbegrepen in het lidgeld?  

• Inschrijving, bijdrage en verzekering bij VTTL / TTLK. 

• Alle inschrijvingsgelden voor   

o alle Hoeseltse en Limburgse officiële tornooien 

o Provinciale Top 8 Jeugd en Klassementen 

o Provinciale en Nationale Kampioenschappen 

o Provinciaal en Nationaal Jeugdcriterium 

o Clubkampioenschappen 

o Beker van de Voorzitter 
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Wij wensen alle leden een succesvol maar vooral plezierig seizoen toe! 

 

 

 

 

Lidgeld 2019 – 2020 (2) 

 

Tussenkomst mutualiteit 

Sinds enkele jaren zijn er diverse mutualiteiten die het inschrijvingsgeld bij een sportclub 

gedeeltelijk terugbetalen. 

De modaliteiten (vb. bedrag, max. leeftijd) van deze terugbetalingen variëren van mutualiteit tot 

mutualiteit, vaak zelfs van jaar tot jaar. 

Formulieren van de club worden jullie na betaling van het lidgeld automatisch bezorgd door onze 

voorzitter, Marcel Mombeek. 
 

Hoe betalen? 

De beste manier om je lidgeld te regelen is via overschrijving op 

rekening nummer BE61 4567 0623 6617 op naam van TTC TAMARA HOESELT VZW. 

Gebruik daarvoor de gegevens die je op het overschrijvingsformulier hieronder vindt. 

Gelieve als mededeling bij de overschrijving de naam/namen te vermelden van degenen die 

zich inschrijven. Dit kan ons aardig wat puzzel- en opspoorwerk besparen. Vooral bij inschrijving 

van jeugdspelers aangezien de overschrijving gebeurt door de ouders. 
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Belgisch Kampioenschap enkel B-C-D-E 

Zo 31 maart - Sportcentrum Blocry, Louvain-La-Neuve 

Proficiat!!!!! 
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Trainer Willy 

Woensdag 24 april kreeg Willy zijn zevende voordeur, en dat moest gevierd worden! 

Proficiat Willy, vanwege alle leden en bestuursleden!! 

Toen Willy de zaterdag daarna in ons 
lokaal binnenkwam, wachtte hem een 
grote verrassing. 
 

De jeugdspelers en hun ouders 

hadden het lokaal versierd, er 

was taart en zelfs een 

prachtige hoed voor de jarige! 
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Clubkampioenen 2019 

Uitslagen: 

Vrije tijd woensdag: 

Vrije tijd maandag dames: 

Vrije tijd maandag heren: 

Dubbel interclub: 

Dubbel vrije tijd: 

Seniors: 

Tom Jehaes 

Dorien Dello 

Marcel Guillaume 

Dieter Devue en Mike Meyers 

Jean Steegen en Gert Geudens 

Mike Meyers 

Jeugd: 

Meisjes preminiemen: 

Jongens miniemen: 

Jongens cadetten: 

Jongens juniors: 

Jongens -21: 

Gitte Gregoor 

Keano Dekens 

Matthias Vanvinckenroye 

Wouter Devue 

Sander Grosemans 

Klassementen: 

Dames NG: 

Dames D: 

Heren E: 

Heren D: 

Heren C: 

Heren B: 

Nore Colla 

Lauren Colla 

Rune Coussée 

Olivier Geudens 

Dirk Colla 

Matthias Vanvinckenroye 
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Nacompetitie seizoen 2018-19: 
2de nationale: Hoeselt A – Geelse A: 5 – 9 

2de provinciale: Lipalet C – Hoeselt D: 11 – 5 

5de provinciale: Houthalen D – Hoeselt G: 10 – 6 

 

 

Agenda: 
Tot eind augustus is er elke vrijdagavond vanaf 20u00 vrije training. Iedereen welkom! 

Laatste trainingen Jeugd seizoen 2018/19: 

zaterdag 18 mei om 10u00: beginners (Er is dus geen training op zaterdag 25 mei!) 

woensdag 22 mei om 16 uur: benjamins 

woensdag 22 mei om 17u00: beginners 

woensdag 22 mei om 18u30: gevorderden 

Laatste training Interclub: 

donderdag 23 mei om 19u00 

Laatste trainingen Vrije Tijd: 

maandag 20 mei om 20u00 

woensdag 22 mei om 20u00 

 

Niet vergeten: 

Zaterdag 25 mei: Kampioenenviering vanaf 19 uur in ons lokaal. 
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Volg ons op Facebook en Instagram 

en raadpleeg regelmatig onze website 

www.ttchoeselt.be 

 

Alle wedstrijden, tornooien en activiteiten 

worden er aangekondigd  

(met routebeschrijving). 

 

Je vindt er ook alle uitslagen, foto’s, video’s en 

verslagen. 

 

De moeite waard om eens te checken!! 

 

Tot de volgende Smash! 

https://www.facebook.com/ttctamarahoeselt.vzw
https://www.facebook.com/ttctamarahoeselt.vzw
http://www.ttchoeselt.be/

