Koninklijke Tafeltennisclub
Atlantic/Fair Play Antwerpen
Turnhoutsebaan 357 B2140 Borgerhout – Tel: 03/271 09 55
e-mail: afp.antwerpen@gmail.com – website: http://www.afp-antwerpen.be
KBC: 402-8126641-75 – IBAN: BE05 4028 1266 4175 – BIC: KREDBEBB – BTW: BE 0410.741.649

Borgerhout, 1 juni 2017
Geachte mevrouw, mijnheer,
Betreft: Algemene informatie voor kandidaat-nieuwe leden.
---------------------------------------------------------------------------Bij de Koninklijke tafeltennisclub A.F.P. Antwerpen kan U genieten van een gezonde ontspanning in een
sportieve en gezellige sfeer. Onze club is tevens een echte vriendenkring waarin U zich ongetwijfeld zult
thuis voelen. Wij beschikken over een enige tafeltennisaccommodatie (diploma “A” uitgereikt door de
Vlaamse Tafeltennisliga) en hebben reeds méér dan 60 jaar ervaring in de tafeltennissport.
Een dynamisch bestuur leidt het dagelijks leven van de club die momenteel 120 leden telt en 19 ploegen
heeft in competitieverband. Momenteel zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste tafeltennisclubs van
Vlaanderen en genieten tevens van een nationale bekendheid. Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief
over ons clubleven die per E-mail wordt verzonden aan de leden en tevens wordt aangehangen op een groot
INFO-bord in het cafetaria. Wij hebben ook een website op internet die U steeds kan raadplegen voor alle
mogelijke clubinformatie.
Hierna geven wij U enige informatie betreffende onze club. Indien U eventueel nog meer details wenst kan
U steeds terecht bij de bestuursleden die U graag zullen helpen.
*****************************
Ons lokaal is geopend op maandag, woensdag, en afwisselen op vrijdag van 19:30u. tot 0:30u. Op zaterdag
vanaf 12:30u. tot 0:30u. Op zon- en feestdagen is het lokaal gesloten. Tijdens de periode van begin april tot
einde augustus kunnen de openingsdagen en uren gewijzigd worden. Informatie hierover vindt U op de
activiteitenlijst die aanhangt in ons cafetaria of op de online agenda op de website (http://www.afpantwerpen.be/kalender.html). U bent steeds welkom met uw familieleden, vrienden en supporters. Tijdens
het sportseizoen (vanaf september tot half april) wordt er praktisch dagelijks competitie gespeeld, maar wij
zorgen ervoor dat er steeds enkele tafels ter beschikking blijven voor vrije training. Het aantal vrije tafels
is ook vermeld op elke kalenderdag en is te raadplegen op de agenda.
Indien gewenst kan U aan competitie deelnemen; maar dit is echter geen verplichting. Er bestaan HEREN, DAMES-, VETERANEN- en JEUGD-competities. Op geregelde tijdstippen kan U ook inschrijven voor
tornooien die meestal plaats hebben op zondagen. U heeft bij ons nog eens de keuze tussen drie
tafeltennisverbonden waarbij we zijn aangesloten, zijnde:




De Vlaamse Tafeltennisliga (V.T.T.L.)
De Koninklijke Vlaamse Katholieke Tafeltennisfederatie (K.V.K.T. – SPORTA)
De Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (K.A.V.V.V.)

Daarnasst organiseren wij in de schoot van de club geleide trainingen die wij U warm aanbevelen. Het is
de enige manier om snel “NE GOEIE” te worden. Deze geleide trainingen worden gegeven door
gediplomeerde BLOSO-trainers die reeds jaren ervaring hebben. Zij leren U de basistechnieken die
onmisbaar zijn voor uw verdere ontwikkeling in de tafeltennissport. Deze trainingen worden afgesproken
met de bestuursverantwoordelijke. Deze geschieden op donderdag van 19:30u. tot 21:00u. Voor de jeugd
zijn er op zaterdagnamiddag trainingen voorzien in 2 groepen. Andere mogelijkheden zoals privé
trainingen, kunnen steeds besproken worden.
Tijdens het sportseizoen worden er in clubverband nog Indoor-Championships en clubkampioenschappen
georganiseerd. Aan diverse festiviteiten en ontspanningsavonden is er alvast ook geen tekort, zodat ons

sociaal engagement niet te verwaarlozen is. Informatie hierover vindt U steeds op onze website en/of op
ons INFO-bord in het cafetaria.
Lidgeld:

€ 106

basislidgeld vanaf 7 jarigen per jaar voor aansluiting bij onze club
Een supplement wordt aangerekend indien U in één of meerdere verbonden
wenst competitie te spelen. Dit biedt U ook de gelegenheid om deel te
nemen aan diverse tornooien.
€ 42 : aansluiting VTTL competitief
€ 18 : aansluiting VTTL recreant (incl. sportongevallenverzekering.)
€ 18 : aansluiting VTTL van preminiem, miniem en cadet
€ 19 : aansluiting SPORTA
€ 20 : aansluiting KAVVV

Geleide trainingen:
(op donderdagavond)

€ 25 : heenronde (september-december)
€ 20 : terugronde (januari – mei)
€ 20 : jeugdspelers (-18) op jaarbasis

Solidariteitsbijdrage:

€ 20 per sportseizoen: een fonds dat dient om kandidaat tappers een
vrijwilligersvergoeding uit te keren die een avond bardienst willen
verrichten.

Vraag naar onze mogelijkheid van sociaal tarief.

De lidgelden kunnen gestort worden op rek. nr. 402-8126641-75 (IBAN: BE05 4028 1266 4175)
Functie
Voorzitter

Naam
Peter VANDENBROUCKE

Contactgegevens
Tel: 03/218.67.65
voorzitter@afp-antwerpen.be
Ondervoorzitter
Sonja GOOR
Tel: 03/235.71.17
ondervoorzitter@afp-antwerpen.be
Algemeen clubsecretariaat Hans DE KEULENAER
Tel: 0478/22.41.06
Secretariaat VTTL
secretaris@afp-antwerpen.be
Penningmeester
Peter VANDENBROUCKE
Tel: 03/218.67.65
voorzitter@afp-antwerpen.be
Interclub VTTL
Peter VANDENBROUCKE
Tel: 03/218.67.65
interclub@afp-antwerpen.be
Secretariaat SPORTA
Luc CLAESSENS
Tel: 0475/96.05.02
sporta@afp-antwerpen.be
Secretariaat KAVVV
Leo REYNDERS
Tel: 0472/75.43.31
(geen bestuurslid)
avvv@afp-antwerpen.be
Verantwoordelijke jeugd & Sonja GOOR
Tel: 03/235.71.17
Trainingen
jeugd@afp-antwerpen.be
trainingen@afp-antwerpen.be
Raadslid – Culinair verant- Jef DE SCHUTTER
Tel: 03/235.71.17
woordelijke
culinair@afp-antwerpen.be
van Kttc Atlantic/Fairplay vzw – Turnhoutsebaan 357 te 2140 Borgerhout
Samenstelling van het bestuur:
Vermits wij beschikken over de grootste tafeltennisaccommodatie van de provincie Antwerpen met hierin
een goed gestructureerde en toekomstgerichte club, menen wij U alles te kunnen aanbieden wat gewenst
wordt voor de optimale beoefening van de tafeltennissport.
In de hoop U kortelings te mogen aansluiten als clublid, verblijven wij met sportieve groeten,
HET BESTUUR.

