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Hoekje van 

de voorzitter 

Beste Sportvrienden 

Langs deze weg wil ik iedereen 

een gezond, sportief en 

blessurevrij 2018 toewensen. 

Na een rustperiode van een 

maand startte de competitie 

terug op 13 januari 2018.  

Sportief gezien ziet het er na 

de heenronde voor de meeste 

ploegen positief uit. De A-

ploeg staat op 10e plaats in 

1ste nationale en zal moeten 

vechten voor behoud; de B-

ploeg staat op kop in 1e 

provinciale en gaat volop voor 

promotie terug naar 

Landelijke. In 2de provinciale 

staan  de D- en E-ploeg redelijk 

veilig, maar met onze 

opkomende jeugd verwachten 

we hier geen problemen. In 

derde provinciale staan de F-, 

G- en H-ploeg  veilig; de I-ploeg 

zal nog een tandje moeten 

bijsteken om terug in een 

veilige zone te komen.  In 

vierde provinciale is er geen 

probleem voor de K- en L- 

ploeg.   

Ik wil wel benadrukken dat er 

in Landelijke verschillende 

West-Vlaamse ploegen op een 

degradatieplaats staan, 

waardoor er in verschillende 

reeksen wel eens meer dan 2 

zakkers zouden kunnen zijn. 

Luc zal jullie allen nodig 

hebben de komende maanden 

om zeker met alle ploegen op 

een veilige plaats te staan. 

Voor vele jeugdspelers komen 

er drukke zondagen aan: 

jeugdliga’s, Vlaamse en 

Nationale Jeugdcriteriums, 

nationale kampioenschappen.  

We wensen hen allen veel 

succes toe! 

Ook dit jaar ben ik opnieuw 

heel fier over alle bekers en 

medailles die behaald zijn op 

het PK op 6 en 7 januari (zie 

ook artikel in De Zeewacht op 

p. 13).  Aan iedereen een dikke 

proficiat!  We wonnen de 

Jeugdbeker op zaterdag  met 

groot verschil, op zondag was 

het de beurt aan de 

Seniorenbeker.  Ook hiervoor 

een dankwoordje aan de 

trainers, coaches en de vele 

ouders en familie die mee 

kwamen supporteren. 

Een andere succesverhaal was 

onze jaarlijkse quiz op 15 

december ll.. Hiervoor een 

dankwoordje aan Dirk, Cedric, 

Peter Neyt en alle andere 

medewerkers en sponsors voor 

de leuke en meest succesvolle 

quiz ooit bij TTC Zandvoorde.  

Proficiat aan de winnaars “The 

Fellowship” (zie ook artikel p. 

14). 

Jammer genoeg blijft 

vandalisme een hot item; wil 

daarom iedereen helpen een 

oogje in het zeil houden voor 

ongure of ongewenste types 

rond de zaal. 

Graag wil ik ook iedereen 

bedanken die zich ingezet 

heeft met de truffel- en 

koekenverkoop. Alle truffels 

zijn verkocht; koeken zijn nog 

beschikbaar, dus als iedereen 

nog een klein duwtje doet… 

Een dag om nu al vrij te 

houden is zaterdag 26 mei 

2018, dan vindt onze jaarlijkse 

BBQ plaats. 

Afsluitend wil ik alle sponsors, 

medewerkers, bestuursleden 

en trainers bedanken voor hun 

hulp en steun het afgelopen 

jaar.  Ik ben ervan overtuigd 

dat ik terug op iedereen zal 

kunnen rekenen in 2018. 

Koen
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Onze trouwe sponsors 
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Archimedesstraat 5, 8400 Oostende 
Tel. 059 80 80 80 - Fax 059 80 40 40 
E-mail: oostende@sax-sanitair.be 

 

 

 

Zandvoordedorpstraat 34, 8400 Oostende 
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Bij aanvang van het seizoen 2017-2018 werd het bestaande huishoudelijk reglement aangepast 

en uitgebreid. De digitale versie werd reeds doorgemaild naar alle leden met een e-mailadres; 

de papieren versie hangt uit in de club (tussen de computer en de hangkast met schuifdeuren). 

Langs deze weg verspreiden we het nieuwe huishoudelijk reglement ook nog eens via ons 

clubboekje. Alle leden worden geacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. 

 

TTC ZANDVOORDE VZW: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Dit huishoudelijk reglement regelt alle zaken waarin de statuten van de vereniging niet 

voorzien. 

Art. 1. Het sportreglement en de sportiviteit 

1.1 Alle sportreglementen opgelegd door de ITTF, KBTTB en VTTL zijn van toepassing.  

1.2 TTC Zandvoorde heeft tot doel het organiseren van een gezonde ontspanning in een 

sportieve en kameraadschappelijke geest en dit zowel op recreatief als competitief 

niveau. 

Art. 2. Lidgeld en toegang tot de club 

2.1 Elk lid dient elk jaar zijn lidgeld te betalen. Het bedrag van het lidgeld wordt 

conform de statuten bepaald door het bestuur. Het bestuur kan verschillende 

categorieën van leden voorzien.  

2.2 Door de betaling van het lidgeld verklaart het lid zich uitdrukkelijk akkoord met de 

geldende reglementen en statuten van de club. 

2.3 Volgende zaken zitten inbegrepen in het lidgeld: 

• 1 jaar lidmaatschap in de club 

• 1 jaar aansluiting bij de V.T.T.L. 

• Bruikleen van 1 officieel competitietruitje 

• Toegang tot het clublokaal en gebruik van de clubinfrastructuur tijdens de 

openingstijden 

• Gebruik van trainingsballen en tafeltennispallet indien de speler geen eigen 

pallet bezit 

• 3 maal per jaar een elektronische versie van het clubboekje. 

• Gebruik van douches en toiletten 

2.4 Volgende zaken zitten uitdrukkelijk niet inbegrepen in het lidgeld (niet limitatieve 

lijst): 

• Consumpties in de cafetaria 

• Persoonlijke boetes opgelegd door de club, V.T.T.L., K.B.T.T.B., … 
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• Transport van en naar de club, naar tornooien en competitieverplaatsingen 

• Publiciteit 

• Sportschoenen, competitiebroekje en trainingspak 

• Gebruik van informatica en telefonie 

• Handdoeken en zeep 

2.5 Na akkoord van ten minste 1 bestuurslid, kunnen gastspelers of nieuwe leden twee 

maal gratis gebruik maken van de clubinfrastructuur. Hierna dient de speler zich aan 

te sluiten bij de club om verder gebruik te maken van de clubinfrastructuur.   

2.6 Elke speler is, wanneer hij aangesloten is bij de V.T.T.L., verzekerd tegen ongevallen 

tijdens het beoefenen van het tafeltennis.  

Art. 3. Materiaal en clubeigendom  

3.1 Het bestuur kan een sanctie opleggen aan elk lid, die al dan niet moedwillig 

clubeigendom of eigendom van anderen beschadigt.  

3.2 De clubtruitjes blijven eigendom van de VZW. Indien het lid de club verlaat of indien 

het truitje niet meer gebruikt wordt (bv. te klein geworden), dient het in originele 

staat terug bezorgd te worden. Indien het lid het truitje niet terug bezorgt, wordt 

ervan uit gegaan dat de speler het truitje aankoopt voor de prijs van 10 euro/stuk.  

3.3 Elk lid van de club gaat ermee akkoord dat de zaal onder camerabewaking staat. De 

beelden worden uitsluitend gebruikt in het kader van beveiliging. De beelden 

mogen enkel bekeken worden door bestuursleden met het nodige respect voor de 

privacy.  

3.4 In de speelruimte is enkel water in afsluitbare plastiek flessen toegestaan. Om 

schade aan de vloer te voorkomen, zijn zwarte zolen niet toegestaan in de 

speelruimte. Het niet opvolgen van deze regel kan een tijdelijke uitsluiting tot 

gevolg hebben. Dit kan bijvoorbeeld een dag uitsluiting betekenen op de dag 

waarop de feiten plaatsvinden, zelfs indien dit tijdens een competitiewedstrijd 

gebeurt.  

3.5 Een EHBO-kit is ter beschikking in de club.  

Art. 4. Persoonlijke bezittingen 

4.1 De verzekering voorziet geen tussenkomst voor schade, verlies of diefstal van 

persoonlijke bezittingen. De club kan onder geen enkele voorwaarde 

verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van om het even 

welk voorwerp. De club kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor 

schade, verlies of diefstal van voorwerpen op de parking of rond het clubgebouw.   

4.2 De leden dragen dus zelf zorg voor hun persoonlijk bezittingen en laten het niet 

onbeheerd achter. Kledij horen thuis in de kleedkamer. 
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4.3 Elke beschadiging of diefstal moet onmiddellijk gemeld worden aan een bestuurslid 

of een persoon met toezicht.  

4.4 Waardevolle zaken kunnen gratis in bewaring worden gegeven bij de 

barverantwoordelijke. Ook hierop is art. 4.1 van toepassing. 

Art. 5. Stiptheid en aanwezigheid bij competitie en tornooien 

5.1 Iedere competitiespeler moet wanneer hij verhinderd is om deel te nemen aan de 

competitie ten laatste 2 dagen op voorhand de interclubverantwoordelijke hiervan 

op de hoogte brengen.  

5.2 Bij competitiematchen op verplaatsing dient het uur van vertrek strikt 

gerespecteerd te worden. Het lid vindt alle informatie op het bord (een ploeg mag 

in onderlinge overeenkomst vroeger vertrekken dan het aangegeven uur). 

5.3 Bij thuismatchen is iedereen ten laatste een halfuur voor aanvang van de wedstrijd 

in sportkledij aanwezig in de zaal. De kapitein van de ploeg is verantwoordelijk voor 

het invullen, afdrukken en ondertekenen van het wedstrijdblad. 

5.4 Elk lid dat ingeschreven is voor een tornooi of kampioenschap, maar die toch niet 

aanwezig kan zijn, is verplicht een doktersbriefje af te geven aan de organiserende 

instantie van het tornooi of kampioenschap. Indien het lid dit niet doet, dan is de 

opgelegde boete voor het lid. 

Art. 6. Eindronden en testwedstrijden.  

6.1 Eindronden en testwedstrijden worden beschouwd als een integraal geheel van de 

interclubcompetitie. De spelers die in aanmerking komen voor deze wedstrijden 

moeten zich dus ook vrijhouden.  

Art. 7. Transfers 

7.1 Leden die zich op de transferlijst plaatsen, worden automatisch als ontslagnemend 

beschouwd. Transfers en ontslagname moeten door het lid conform de door de 

K.B.T.T.B. en V.T.T.L. opgelegde regels gebeuren. Het lid is verantwoordelijk voor 

het toepassen van de correcte procedure.  

7.2 Leden die ontslag nemen uit de club moeten bovendien alle door de club ter 

beschikking gestelde kledij of materiaal terugbezorgen.  

Art. 8. Roken, druggebruik en sancties 

8.1 Het is ten strengste verboden om te roken in de zaal en in de cafetaria. Er is buiten 

een overdekte ruimte voorzien om te roken.  

8.2 Het gebruik van drugs is ten strengste verboden, zowel binnen het gebouw van TTC 

Zandvoorde als op de parking. Bij inbreuk op art. 8.2 wordt onmiddellijk de politie 

verwittigd. 
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8.3 Het bestuur kan, indien zij het nodig vindt, een sanctie opleggen aan een lid dat zich 

niet aan de regels, bepaald in het huishoudelijk reglement, houdt. 

8.4 Bij elke vorm van onsportief of agressief gedrag dat de kameraadschappelijk geest 

van de club ondermijnt, kan het bestuur een sanctie opleggen. 

8.5 Minstens de helft van alle bestuursleden dient akkoord te gaan met de opgelegde 

sanctie.  

8.6 De sanctie kan bestaan uit een berisping, een schorsing voor een bepaalde periode 

of het uit de club gezet worden. Ook een geldboete behoort tot de mogelijkheden 

(bv. geen doktersbriefje, niet willen scheidsrechteren, gele kaart,…)  

8.7 De club hecht zeer veel belang aan gezonde ontspanning en een 

kameraadschappelijke omgeving. De club verzet zich dan ook tegen elke vorm van 

fysieke agressie. In geval van fysieke agressie, voorafgaand, tijdens of na het 

tafeltennissen in de club, krijgt de voorzitter alleenrecht om sancties uit te spreken. 

In dergelijk geval kan de voorzitter met onmiddellijke ingang het lid uit de club 

uitsluiten. 

8.8 Er is geen beroep mogelijk tegen de sancties opgelegd door het bestuur. 

8.9 In geval van tijdelijke of definitieve uitsluiting, vindt er geen (gedeeltelijke) 

terugbetaling van het lidgeld plaats. 

Art. 9. Raad van bestuur en algemene vergadering 

9.1 Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur. Wijzigingen 

moeten door ten minste de helft van alle bestuursleden goedgekeurd worden. 

9.2 Het bestuur bespreekt elke klacht of suggestie binnen een redelijke termijn op een 

bestuursvergadering. 

9.3 Bij staking van stemmen (o.a. algemene vergadering, raad van bestuur, opleggen 

sancties,…) is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de voorzitter zich 

onthoudt, wordt de stemming hernomen op de eerstvolgende vergadering.  

9.4 In gevallen waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, heeft 

de raad van bestuur het recht die maatregelen te treffen die hij nodig acht. 

9.5 Vergaderingen: 

a) De algemene vergadering van effectieve leden en de raad van bestuur van 

TTC Zandvoorde vzw.  

Deze vergadert autonoom en enkel effectieve leden en leden van de raad van 

bestuur worden tot deze vergadering toegelaten. Er wordt steeds een verslag 

opgemaakt van elke vergadering. Deze verslagen worden niet openbaar 

gemaakt.  

b) Algemene ledenvergadering van toegetreden leden en voor de spelende 

leden van TTC Zandvoorde.  
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Deze jaarlijkse ledenvergadering vindt minstens 1 maal per jaar plaats in het 

clubgebouw. Alle leden die hun mailadres doorgeven, worden hiervoor per 

mail uitgenodigd. Op deze vergadering geeft het bestuur een korte toelichting 

over de toekomstplannen van de club met in het bijzonder de plannen die 

betrekking hebben op de competitie. Van deze vergadering wordt geen 

verslag opgemaakt. 

Art. 10. Allerlei 

10.1 Alle rekeningen in de cafetaria dienen contant betaald te worden.  

10.2 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank in de club of 

elders op het terrein te gebruiken.  

 

 

 

 

TTC Zandvoorde in de pers met medailleoogst op het PK 
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Jaarlijkse quiz TTC Zandvoorde lokt 44 ploegen! 

Op vrijdag 15 december 2017 vond de jaarlijkse quiz van TTC Zandvoorde plaats. Met maar liefst 44 

(!) deelnemende ploegen verwelkomden we dit jaar dubbel zoveel teams als vorig jaar; een uitdaging 

die uiteindelijk met succes en voldoening verlopen is. Op het einde van de avond waren ook deze 

keer enkel positieve reacties en schouderklopjes in ontvangst te nemen van de in totaal 176 

deelnemers. De voorgaande goede organisaties, de mooie prijzen (=> dit jaar voor meer dan 2.000 

euro!) en het gefinetunede niveau van de quiz hebben ongetwijfeld voor deze grote opkomst gezorgd.  

Het onklopbaar gewaande team uit Meulebeke (winnaars van de voorbije twee edities) strandde deze 

keer op een knappe vierde plaats. Dit jaar kaapte The Fellowship de hoofdvogel weg; dikke proficiat 

aan Stefaan (Oostende), Bart (Oostende, Wouter (Brugge) en Jeroen (Oostnieuwkerke) – zie foto 

hieronder! 

 

Door het grote succes waren ook vele helpende handen nodig. Nogmaals een welgemeende dank 

aan iedereen die zijn/haar steentje bijgedragen heeft tijdens het opzetten en opruimen van de zaal, de 

ICT, de mensen achter de bar, de garçons, de jury, de quizmaster, enz. 

Toch een speciaal dankwoordje voor Dirk Bracke die de stuwende en leidende (+ lijdende?) kracht 

achter de quiz is: gedurende een gans jaar stelt hij zorgvuldig de vragen op, bepaalt hij de thema’s en 

bereidt hij de quiz voor. 
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Lidgeld 2017-2018 

Betaling lidgelden vóór 01/08/2017 op rekeningnummer BE23 0011 3567 5491: 

• Lid met competitiestatuur + 21j.: € 120 

• Lid met competitiestatuut – 21j.: € 110 

• Lid preminiemen, benjamins en recreanten: € 100 

 

 

Niet spelen = doktersbriefje! 
 

• Spelers die wedstrijd stoppen in de competitie moeten zelf de boete betalen, behalve als er binnen de 

week een doktersbriefje afgegeven wordt aan de voorzitter. 

• Spelers die afwezig blijven op tornooien of andere organisaties moeten zelf de boete betalen, behalve 

als er binnen de week een doktersbriefje afgegeven wordt aan de voorzitter. 

Het doktersbriefje mag ook doorgemaild worden naar voorzitter@ttczandvoorde.be of opgestuurd worden 

met de post naar TTC Zandvoorde, t.a.v. Voorzitter, Boterbloemstraat 29, 8400 Zandvoorde. 

 

 

 

 

Vergeet bij Bistro 

Van Gogh zeker niet 

te vermelden dat je 

lid bent van 

TTC Zandvoorde! 
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Nog meer trouwe sponsors 
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De sportdienst 
 
De Sportdienst staat in voor de uitvoering van het stedelijk sportbeleid. 
Dit houdt ondermeer in: 

• Het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur: 
o Sportcentrum De Koninklijke Stallingen, Koninginnelaan 76, tel. 059/50.05.29 
o Basketbalzaal met parketvloer (32x20m), omnisportzaal (50x36m) 
o Sportcentrum De Spuikom, Dr. Ed. Moreauxlaan 1, tel. 059/32.64.16 
o Omnisportzaal (44,80x25,20m) 
o De Veiling - Sporthal, Pycke de ten Aerdelaan 47, tel. 059/27.34.82 
o Omnisportzaal (31x16m) 
o Sportpark ‘De Schorre’, Stuiverstraat, tel. 0497/59.55.83 telt momenteel 1 baseball-, 1 

american football-, 15 voetbalvelden, 2 hondenclubs en 1 schuttersstand. Het 
Sportpark wordt in de nabije toekomst verder uitgebouwd tot een plaats waar 
wielrenners, joggers, mountainbikers en de individuele recreanten aan hun trekken 
kunnen komen. 

o Openluchtcentrum ‘Duin en Zee’, Fortstraat 128, tel. 059/32.01.06 - 
Openluchtaccommodatie met 1 voetbalveld. 

o Jozef Verhellestadion, Torhoutsesteenweg 584, tel. 059/50.79.88 - Accommodaties 
voor atletiek, voetbal en tennis. Voor wie houdt van watersporten behoren zeilen en 
windsurfen op zee en in de Spuikom (80 ha zeewater in de achterhaven) tot de 
mogelijkheden. 

• Het berekenen van de subsidiëring waarop sportverenigingen aanspraak kunnen maken. 

• Het behandelen van de aanvragen voor bekers en medailles. 

• Het verstrekken van allerlei informatie over sport(en): sportwetgeving, -verzekering, -raad, -
verenigingen, -activiteiten, -structuren, -vormingsactiviteiten, en -cursussen. 

• Het organiseren –veelal in samenwerking met de Sportraad- van verschillende 
sportpromotionele activiteiten: sportkampen, schoolsport, kennismakingssessies met diverse 
sporten, sportgrabbels, het Oostends Loopcriterium, Sport Overdag, sporten in de lokale 
sportclub, sportief verlengde schooldag, Sporto … 

• Het secretariaat van de Sportraad. 
 
U kunt ook heerlijk joggen op bewegwijzerd joggingparcours: Maria-Hendrikapark (2 en 5 km), De 
Schorre (1,6 km), Ter Duinen (1,5 km), De Keignaert (2 km), Vuurtoren (1,9 km) of mountainbiken op 
een bewegwijzerde moutainbikeroute (25 km, start in de Koninginnelaan aan sportcentrum De 
Koninklijke Stallingen). 
 
 

Info : 
Sportdienst Oostende Hoofd van Dienst: 

Marc Van de Poel 
tel. 059/50.05.29 Sportfunctionarissen: 

fax. 059/51.57.91 Rik Boncquet 
E-mail: sportdienst@oostende.be Davy Thielens 
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Sportkans – Stad Oostende 
 
Uit onderzoek is gebleken dat sport één van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding is in onze 
huidige samenleving. Sport draagt zowel bij tot de algemene volksgezondheid als tot de integratie van 
mensen in hun leefgemeenschap en heeft een positieve invloed op een aantal noodzakelijke 
levensvaardigheden. Sport(beoefening) biedt mogelijkheden tot succesbeleving, identiteitsvorming, 
persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis, factoren die op hun beurt kunnen leiden tot een positief 
zelfbeeld, zelfaanvaarding en zelfvertrouwen. 
 

- Via sport leert men onder druk presteren, problemen en conflicten oplossen, uitdagingen 
aangaan, in een groep en binnen een systeem functioneren, omgaan met falen, enz.; 

- Via sport ontwikkelt men zelfdiscipline, wilskracht, verantwoordelijkheidsgevoel en het 
vermogen om doelen voorop te stellen; 

- Via sport leert men omgaan met afspraken, waarden, sancties, regels en gezag; 
- Via deelname aan sport of bewegingsactiviteiten worden sociale contacten en leerprocessen 

gestimuleerd. 
 
Sport wordt dus meer en meer beschouwd als een welzijnsbevorderend product. Ook het ‘Strategisch 
plan voor sportend Vlaanderen’ wijst op het belang van sport als onderdeel van het cultuur- en 
welzijnsbeleid. Daarom lanceert de Sportdienst in het kader van het Stedenfonds het project 
SPORTKANS. De algemene doelstelling van het project SPORTKANS is het verhogen van de 
participatie van minder behoede kinderen en jongeren aan het sportaanbod van de lokale sportclubs. 
 

 

Daarom doet ook TTC Zandvoorde 
mee aan dit project van Stad 

Oostende. 
 
Doelgroep: minder begoede kinderen en 
jongeren t.e.m. 19 jaar, woonachtig in 
Oostende of die in een gezinsvervangend 
tehuis in Oostende zijn geplaatst met motivatie 
en interesse voor het sporten. 
 
Ook voor gehandicapte spelers staat onze club 
– die daarvoor ook geschikt is – open, er is 
voor hen ook vrije training zoals bij de 
recreanten op vrijdagavond en 
zondagvoormiddag. In competitieverband zijn 
de regels niet anders dan voor andere spelers, 
ook hier is het lidgeld gelijk. 
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En nóg meer trouwe sponsors
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Vijfwegstraat 6, 8460 Ettelgem 

Tel.: 059/44 81 01 

http://www.verfijnde-gastentafel.be 

 

 

Uit sympathie 
 

Marleen De Soete 
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Het bestuur 

TTC Zandvoorde 
Lokaal: Boterbloemstraat 29 

8400 Oostende 
Tel.: 059/267268 

Reknr: BE23 001-1356754-91 (TTC Zandvoorde) 
BTW: BE0443.571.793 

Site: http://www.ttczandvoorde.be 
Email: info@ttczandvoorde.be 

 

Koen Verheyde 
Voorzitter 
Bredevoorde 6 
8460 Oudenburg 
059/267405 - 0472/513797 
voorzitter@ttczandvoorde.be  
 

Luc Vanstechelman 
Adm. secretaris vzw 
Abdijstraat 41 
8470 Gistel 
059/250888 
luc.vanstechelman@skynet.be  

Jürgen Christiaens 
Jeugdcoördinator 
Ter Zwaanhoek 97 
8400 Oostende 
059/428761 - 0472/471922 
jeugd@ttczandvoorde.be  

Luc Van Basselaere 
Interclub, criteriums & 
tornooien 
Kasteeldreef 15 
8460 Oudenburg 
059/265379 – 0468/330624 
luc.vbasselaere@telenet.be

Michael Vandenhende 

Penningmeester 
Weinebruggelaan 51 
8200 Brugge 
0497/457120 
penningmeester@ttczandvoorde.be  

Günther Pauwels 
Hoofdtrainer jeugd 
Noord-Edestraat 140 
8450 Bredene 
059/330786 - 0485/188464 
hoofdtrainer@ttczandvoorde.be  

Patrick Janssens 
Materiaalverantwoordelijke 
Hyacintlaan 3 
8470 Gistel 
059/275349 - 0496/787674 
materiaal@ttczandvoorde.be 
 

Valérien Gobert 
Subsidies, clubboekje en 
website 
Longchamplaan 16 
8400 Oostende 
0494/68 02 66 
valeriengobert@hotmail.com 

Dimitry Dereu 
Secretaris 
Groenhovestraat 28B 
8020 Oostkamp 
050/820948 - 0478/246924 
secretaris@ttczandvoorde.be 

George Smeets 
Ondervoorzitter 
Gr. De Smet de Nayerlaan 
8400 Oostende 
0477/224933 
vicevoorzitter@ttczandvoorde.be 

Dirk Bracke 
Barverantwoordelijke 
Jagerspad 25 
8434 Westende 
058/23 23 68 
dirk.nini@skynet.be 

 

Trainers 
Günther Pauwels, Jürgen Christiaens, Wendel Depuydt, Kaat Barbaix, Evi Janssens, Annick Lamoot  en Lucca 
De jonckheere 

 

Hulptrainers 
Dieter Labaere, Matthias Janssens, Ruben Verbeke, Dylan Counye en Stijn Verleye 

 

Medewerkers 
Dominique Kerckhove, Pieterjan Legein, Wilfried Christiaens, Lindsay Mylle, Marc Devriendt,  Jean-Louis 
Machtelinckx, Dirk Bracke, Ines Vandewalle, Dany Dekeyser, Tania Dekesel, Brenda Desnerck, Jonas Verheyde, 
Pol De Smet, Daniel Lisabeth, Ronny Calemyn, Peter Van Braeckevelt, Pierre Devriendt, Bart Van Hauwaert en 
Michelle Verhelst
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Uit sympathie 

 

Jean Vandecasteele 
 
 

Derde Schepen Stad Oostende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


