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NIEUWE LEDEN
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ADRIAENSEN ROBBE STEVENNEKENS 158 2310 RIJKEVORSEL 03-312.16.44 J

ADRIAENSEN NIENKE STEVENNEKENS 158 2310 RIJKEVORSEL 03-312.16.44 J

VERBIEST ViCTOR BORGERHOUTSTRAAT 16 2310 RIJKEVORSEL V

wij verwachten nog een medisch attest van Julie Christiaensen en Stephanie en Philippe Lambrechts.
Van ïCivit Emma, Lander, Stien en Toke missen wij het inschrijvingsformulier en het medisch attest nog.

WIST JE DAT ?

Leden die meer informatie willen over TIOS kunnen terecht op www.tiosS 1 .nl
In het laatste Tios-nieuws staan 2 artikels over de wedstrijd Tios-Rijkevorsel van 7 september.
De training van Louis en Lucien voor de jeugd blijft het ganse seizoen verdergaan.
Op dit ogenblik staan ook de data voor de nieuwjaarsreceptie en het teerfeest vast: zie agenda
Er staat een Kerstfeest voor de jeugd op stapel. Het jeugdbestuur zorgt voor meer nieuws.
Jef Heremans was de bowling-kampioen op 19 oktober. Hij werd op de voet gevolgd door Raf
Hofinans en Patrick Luyckx.

TAPPERS

Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog eens de prijs van onze nieuwe drank: Aquarius.
Tot nader bericht dienen de bezoekers 1,2 euro te betalen en de leden 1 euro. Omdat aquarius
duurder is in aankoop dan ice-tea staat het ook een categorie hoger op de toogbladen bij de leden. Bij de
bezoekers staat het in dezelfde categorie dan ice-tea omdat we daar maar drie onderverdelingen hebben.
Let dus op: aquarius is voor de leden niet duurder dan voor de bezoekers, maar ice-tea is voor de
bezoekers duurder dan voor de leden. Onze leden moeten dus niet meer betalen dan de bezoekers, ook al
hoorden we reeds andere opmerkingen.

KVKT

• Jongens of meisjes die graag (nog) eens een sportkamp meemaken kunnen dit:
eerste kamp : van za 2 april t.e.m. wo 6 april: 8 t.e.m. 13 jaar
tweede kamp : van za 9 april t.e.m. wo 13 april: 14 t.e.m. 17 jaar.

Veel uren tafeltennis en enkele uurtjes andere sporten per dag. Meer informatie volgt.
• Kijk je wedstrijdblad altijd na als je het ondertekent: zorg ervoor dat je de juiste lidnummers van de

spelers invult (niet de clubnummers), vul ook de naam van de twee ploegen in (met bijhorende letter)
en vergeet zeker het einduur niet in te vullen: dit is van groot belang in verband met de verzekering.

• Beker bisdom - 1/32 finale

MA 09/12 103007 VH STABELINOB IB

MA 09/12 103015 VD MERKSPLAS F 70

WO 11/12 103018 STABELESrOE VC 6B

DO 12/12 103019 ANTONIUSC VA 2B

VR 13/12 103021 VB SCHOTEN E 5B
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• Zoals vermeld in onze vorige info dient ons clubnummer (A118) op alle wedstrijdbladen bijgeschreven
te worden. Het spreekt vanzelf dat ook het clubnummer van de bezoekers vermeld dient te worden. Dit
is te vinden voor de clubnaam op de lidkaart.

• Alleen de eerste twee exemplaren van de wedstrijdbladen opsturen naar Herman Lemmens. Kwestie
van de verantwoordelijke goed leesbare materie te bezorgen.

• Lees het info-boekje van VTTL in het lokaal! !

AGENDA

za 30/11 Dubbelkampioenschap 19:00 uur

WO 04/12 Vergadering jeugdbestuur 19:00 uur

di 10/12 Bestuursvergadering

za 21/12 Kerstfeest jeugd van 14:00 tot 16:00 uur (meer info volgt)

2003

za 18/01 Nieuwjaarsreceptie van 18:30 tot 9:00 uur

zo 23/02 Alternatief tomooi in ons eigen lokaal

ma 21/04 Clubkampioenschap volwassenen

za 26/04 Teerfeest in ons eigen lokaal

do 01/05 Clubkampioenschap jeugd

di 29/04+06/05+13/05 Beker van Rijkevorsel

NOG TE BETALEN

VC (KVKT) week 3 : foutief lidnummer Bob (1247 i.p.v. 1115) 2,5 EURO

VC (KVKT) BB 1/128 : foutief lidnummer Bob (1247 i.p.v. 1115) 2,5 EURO

VI (KVKT) week 3 : foutief wedstrijdnummer (3165 i.p.v. 3265) 2,5 EURO

RIJK C (VTTL) week 5 : wedstrijdblad te laat binnen 5,0 EURO

RIJK C (VTTL) week 5 : slechts 1 wedstrijdblad opgestuurd (kopie) 1,0 EURO
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RUK B (VTTL) week 4 : onvolledig blad 3,0 EURO

TOOGVERANTWOORDELIJKEN NOVEMBER-DECEMBER

datum naam datum naam

don, 21 nov 02 DE VRIJ DANNY don, 05 dec 02 GRIS JGAN

vri, 22 nov 02 FRANSEN RAF vri, 06 dec 02 FLGREN STAN

zat, 23 nov 02 LUYCKX PATRICK don, 12 dec 02 KMI LUCIEN

maa, 25 nov 02 VERHOEVEN CHRIS maa, 16 dec 02 SGMERS SVEN

din, 26 nov 02 VAN HOVE ERIC don, 19 dec 02 MATTHEEUSSEN PETER

don, 28 nov 02 MARISSEN PAUL vri, 20 dec 02 BGGAERTS FRANK

vri, 29 nov 02 VAN DEN EIJNDEN BOB do, 26 dec 02 HEREMANS BJGRN

zat, 30 nov 02 FILLIERS DIRK do, 02 jan 03 JACGBS BART

maa, 02 dec 02 SMULDERS TOOS ma, 06 jan 03 WAGEMANS RAGUL


