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Engagementsverklaring tussen TTK Gierle en haar leden  

Willen we goed functioneren als sportvereniging en club dan hebben we elkaar nodig op alle vlakken.  

Wat bieden we en wat verwachten we van jullie? Dit document is het intern reglement van onze club. 

Ons engagement als bestuur 

Sportiviteit, competitief, clubgevoel en plezier, daar draait het in onze club om. Iedereen is welkom, 

jong en oud, talentvol en minder talentvol. We bieden tafeltennis voor iedereen. 

Het bestuur engageert zich om van onze club een thuis te maken, de club is van ieder lid. We bieden:  

• Veelvuldig sportief aanbod op jullie maat, voor jeugd, volwassenen en G-sporters, met 

competitief op alle niveaus van nationale tot provinciale. 

• Uitstekende accommodatie, flexibel toegankelijk en veel gelegenheid om te sporten.  

• Prima begeleiding door opgeleide trainers van zowel binnen als buiten de club. 

• Laag lidgeld, met familiekorting en laagdrempelig om aan te sluiten.  

• Voor de jeugd tussenkomst in kosten voor deelname tornooien.  

• Degelijke uitrusting. 

• Democratische prijzen aan de toog. 

• Plezier tijdens het sporten en tijdens evenementen die we organiseren. 

• Betrokkenheid en open communicatie naar leden, ouders van jeugdspelers, supporters en 

sponsors. 

• Bestuur volgens goed huisvaderschap en de regels van de kunst. 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur, de voorzitter Gui Keunen.  
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Jouw engagement als lid 

In ruil hier voor verwachten we ook inzet lang jouw kant. We verwachten solidariteit, respect, 

collegialiteit en betrokkenheid. Bij aansluiting bij de club, verklaar je jezelf akkoord met onderstaande 

gedragsregels en ons intern reglement in bijlage. 

• Hou het sportief en plezant voor je ploegmaten, tegenstrevers, scheidrechters, supporters en je 

zelf. Als club staan we achter het Fair Play charter van de VTTL en we verwachten dat ook van 

onze leden. 

• Heb respect voor ons lokaal en het materiaal, ook dat van de tegenstanders. 

• Draag de clubuitrusting tijdens de competitie en tornooien. 

• Wees consequent en trouw naar je ploeg en club. Als je opgeeft om competitie te spelen of deel 

te nemen aan trainingen, doe dan ook je best om er week op week gemotiveerd te staan. 

Communiceer tijdig je beschikbaarheden naar kapiteins en trainers. 

• Reageer tijdig op vragen van het bestuur (rond administratie), kapiteins, trainers en ploegmaats. 

• Betaal tijdig je lidgeld. Betaal je rekening voor je vertrekt. Wees eerlijk en correct naar betalingen 

van je rekening aan de toog. 

• Draag je steentje bij in de werking van de club: toogbeurten, poetsen, helpen bij evenementen. 

• Neem je verantwoordelijkheid als je het lokaal openhoudt en sluit. 

• Help de club mee uitbouwen door actieve rekrutering van nieuwe leden 

• Overweeg onze sponsors. 

 

Bijlage: Intern reglement van VZW Tafeltennisclub Gierle 

 

 

 

 

 

Akkoord verklaard door het lid bij betaling van het lidgeld. 

Deze verklaring en bijlage(s) worden jaarlijks aan de leden gecommuniceerd bij de uitnodiging van 

betaling van lidgelden. Communicatie gebeurt per mail naar het e-mailadres dat geregistreerd is in onze 

ledenadministratie. (Her)aansluiting aan de club staat gelijk aan akkoord bij deze verklaring en bijlage(s). 


