Hoe word ik lid van TTK Turnhout ?
1 april – 31 december
Via dit blad willen we een antwoord bieden op de meeste vragen die je zou kunnen hebben omtrent het eventueel
lidmaatschap bij TTK Turnhout. Kort samengevat :
•

Testen : Iedereen is vrij om 3x te komen proberen zonder enige verplichting. Dit kan zowel op de vrije
avonden (maandag > 19u, dinsdag > 19u (mits vrije tafels tijdens training), woensdag > 20u30) als op de
trainingsavonden voor jeugd (woensdag 18u) en volwassenen (dinsdag 19u).

•

Lidgelden : Na 3x proberen, is het de bedoeling een beslissing te nemen. Als jeugdspeler (<21 jaar) is het
lidgeld 60€, waarvan een groot deel naar de Belgische Tafeltennisbond gaat om de speler aan te sluiten bij
de federatie en ten alle tijde verzekerd te zijn. Als volwassene is het ligeld 120€ als competitie-spelend lid of
60€ als recreratief lid. Als competitie-spelend lid zit in het lidgeld ook een volledig trainingspak en polo
(worden om de 3 jaar vernieuwd) vervat, die je als recreatief lid indien gewenst apart kunt bijkopen. Met dit
ligeld (60€/120€) heb je recht om vrij te komen spelen op alle daarvoor beschikbare momenten (vooral
maandagen, dinsdagen (mits vrije tafels tijdens training), woensdagen na 20u30 en zondagen van 10u –
12u). Voor de geleide trainingen (wekelijks van september tot april) wordt er een bijkomende bijdrage
gevraagd van 50€, ter vergoeding van de trainers. Niemand is natuurlijk verplicht deze te volgen, maar het
wordt wel aangeraden. Lidgeld en bijdrage voor de trainingen kan gestort worden op rekening BE71 0011
7956 5769.

•

Materiaal : de club heeft een aantal paletten ter beschikking in het lokaal liggen, die je de eerste avonden
gerust kunt gebruiken. Wanneer de beslissing om lid te worden gevallen is, is het ineens ook het beste om
een eigen palet aan te schaffen. Daarin heeft men een 2-tal opties :
o

Men koopt via de club een “beginnerspalet” aan. Deze worden door onze leverancier (Killypong)
geleverd aan een schitterende prijs van 50€ (is inclusief hoes). Dit is een degelijk starterspalet.

o

Men stelt vanaf het begin reeds een palet samen in samenspraak met onze “materiaalmeester”
(Dave Baelus). Dit zal de kostprijs van het palet waarschijnlijk tussen de 100€ en 150€ brengen.

Bij vragen of opmerkingen, spreek aub iemand aan tijdens de trainingen of neem contact op met iemand van het
bestuur.
Wij hopen alvast dat we er opnieuw een lid bij hebben .....
Het TTK Turnhout-bestuur
Jan Staes : 0473/52.44.54 : jan.staes@skynet.be
Rikkert Van Doorn : 0479/39.60.31 :rikkertvd@telenet.be
Maarten Hens : 0485/04.77.54 : maartenhens97@gmail.com
Dave Baelus : 0496/79.63.76 : dave.baelus@hotmail.com

Jurgen Michielsen : 0473/33.48.19 : michielsenmaas@skynet.be
Herbert Loyens : 0486/96.41.81 : herbert.loyens@telenet.be
Dirk Boonen : 0476/92.94.72 : dirk.boonen@telenet.be

