
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalenastraat 19       2550 Kontich 

 

Nieuwsbrief                      september 2018 
 

Beste sportvrienden, 

in deze nieuwsbrief kan je de kalender terugvinden en de volgende artikels 

terugvinden. 

 

❖ Kalender van de maand 

❖ Woordje van de voorzitter 

❖ Trainingen voor onze jongeren 

❖ Woordje van de redactie 

❖ Klassementswijzigingen seizoen 2018-2019 

❖ Ploegen seizoen 2018-2019 

❖ Belangrijke data 

❖ Privacyverklaring 

 

 

 

 

 

Het maandblad wordt ook gepubliceerd op de clubwebsite : 

http://www.ttkmartinus.be. 



Kalender van de maand 

SEPTEMBER 

Za 1     

Zo 2     

Ma 3     

Di 4     

Wo 5 18.00 Training / 20.00 Vergadering Competitie + ouders Michael/Frans 

Do 6     

Vr 7     

Za 8 9.00 Mart - Rijkevorsel A Marc 

Zo 9 9.00 Fed. Tornooi - Tecemo   

Ma 10 20.00 Borsbeek H - MD   

Di 11 20.00 MB - St.Lenaarts A / ME - Borsbeek I Frans 

Wo 12 
18.00 Training / 20.00 MA - Tisselt B Michael 

20.00 Wuustwezel D - MC    

Do 13 19.30 Clubavond Marc 

Vr 14     

Za 15 9.30 Beerse A - Mart / KWB 70 jaar lokaal   

Zo 16 10.00 KWB instuif / Fed. Masters - Killypong D ploeg 

Ma 17 20.00 Zwijndrecht D - MA   

Di 18 
20.00 MC - Bart G / MD - Lierse C   

20.00 Vorselaar B - MB / Koningshof F - ME   

Wo 19 18.00 Training Michael 

Do 20 19.30 Clubavond Rita 

Vr 21     

Za 22 9.00 Mart - Tecemo C Marc 

Zo 23 9.00 Fed. Tornooi - Pipoka   

Ma 24     

Di 25 20.00 MB - Brasgata B - ME - Koningshof G   

Wo 26 
18.00 Training / 20.00  MA - Rijkevorsel D Michael 

20.00 Antonius I - MC / Vrij - MD   

Do 27 19.30 Clubavond + Kwb Kontakt Sandra 

Vr 28     

Za 29 9.30 Borsbeek B - Mart   

Zo 30     

  



Woordje van de voorzitter 

 

Beste vrienden, 

 
Vooreerst wil ik Els en Marc bedanken om in juli het lokaal te openen. Terwijl dit reeds twee 
keer op niets uitdraaide bleek het nu wel een succes te zijn. Dit werkjaar staat het 
zomertafeltennis dan ook terug op de agenda. 
 
Een nieuw werkjaar is weerom gestart met de trainingen voor onze competitiespelers. Ann en 
Michael hebben hun best gedaan (samen met de weergoden) om ons ferm in het zweet te 
zetten. Nu maar hopen dat we goed voorbereid aan het seizoen kunnen beginnen. 
 
Onze nieuwsbrief was er even tussen uit en krijgt vanaf nu een heropstart. Walter gaat dit een 
nieuw elan geven en het zal beslist helpen om onze leden voldoende info te bezorgen over de 
werking van onze afdeling. 
 
Onze openingsvergadering gaat door op woensdag 5 september 2018  om 20.00 uur. Hier krijg 
je alle info om er een aangenaam werkjaar van te maken. Ook de afspraken voor competities, 
openen lokaal, extra competities enz. worden op deze vergadering toegelicht. We hopen op 
een goede opkomst. Een verslag van die vergadering verschijnt in een volgende nieuwsbrief. 
 
 
 
Graag nog even de aandacht voor de viering van 70 jaar 
KWB.  
 
Op 15 september is er een feestelijk gebeuren met de 
bekendmaking van de fotozoektocht gevolgd door een 
barbecue en als afsluiter het optreden van EXPOSURE.  
 
Hopelijk vieren er heel wat tafeltennissers mee met onze 
KWB. 
 
 
 
Op 16 september hebben we de KWB instuif te verzorgen van 10.00 tot 13.00 uur. Voor deze 
keer rekenen we op de D ploeg om dit in goede banen te leiden. 
 
Tot zover mijn bijdrage  
Laten we er samen een tof werkjaar van maken zodat het voor iedereen gezellig kan zijn. 
 
Groetjes 
Frans 
 

  



Trainingen voor onze jongeren 
 

De trainingen voor onze jongeren zijn zoals de vorige jaren op woensdag. 
 
De trainingen worden gegeven door Michael en lopen van 18.00 tot 19.30 uur. 
 
We vragen om zeker tijdig aanwezig te zijn zodat de trainingen stipt kunnen beginnen. 
 
Vermits het leuk is dat je tegen iemand kan trainen wordt er verwacht dat je steeds 
aanwezig bent op de trainingen. Kan je toch niet komen dan verwittig  je Frans Helsen 0498 
120 479. 
 
Op het einde van het werkjaar gaan we met onze jongeren op uitstap. Deze is gratis voor de 
competitiespelers en de jongere die de trainingen volgen. Wie echter meer dan 30% niet 
aanwezig is op de trainingen kan wel mee op uitstap maar niet gratis (voor wat hoort wat). 
 
Volgende jongeren hebben opgegeven de trainingen te zullen volgen: 
 
Gryp Karl 
Huysmans Stijn 
Torfs Berten 
De Bruyn Robbe 
Gryp Maarten 
De Bruyn Milan 
Helala Jamil 
 
We wensen onze jongeren veel spelplezier. 
 
Het bestuur 

  



Woordje van de redactie  

Na een tijdelijke stilte is het de bedoeling om opnieuw maandelijks een nieuwsbrief samen 

te stellen.  In een vereniging zoals de onze mag dit echter niet zomaar brief zijn van de club  

aan de leden.  Het moet een brief worden vóór, maar ook vooral dóór de leden. 

Ik wil jullie dan ook graag uitnodigen zelf voor de nodige input te zorgen. 

Dat zijn dan in de eerste plaats wedstrijdverslagen want wij zijn nu eenmaal een 

sportvereniging.  Die krijg ik graag per mail (walter.velle@skynet.be) ten laatste 5 dagen 

voor het verschijnen van de nieuwsbrief.   

Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief de eerste van de maand verstuurd wordt dus krijg ik 

graag alles uiterlijk op dag 25 van de vorige maand. 

Hou alsjeblieft uw verslagen beknopt, beperk u tot de headlines.  Mensen lezen immers 

geen lange verslagen, ook al gebeurde er veel in de wedstrijd en was het zeer spannend.  

Mensen willen niet te veel details, dan verkiezen ze eerder een spannende roman. 

 

De club heeft ook belangstelling voor andere activiteiten, interesses,  

evenementen, ledennieuwtjes.   

Laat uw pen dus gerust de vrije loop, en stuur ons allerlei artikels,  

teksten, tekeningen die voor leden van onze club interessant  

of plezant kunnen zijn.   

Een vleugje smaakvolle humor wordt uiteraard ook altijd gesmaakt.  

 

Wij rekenen op uw spitsvondigheid ! 

 

Wij zullen trachten de nieuwsbrief altijd een beetje hetzelfde uitzicht te geven, en daarom 

krijgen wij bij voorkeur uw teksten in lettertype Calibri 11 of 12 en in het zwart.   

Als wij uw lettertype moeten aanpassen gaat “uw” layout wellicht helemaal de mist in …. 

Elke inbreng is waardevol, uw reacties en opbouwende kritiek zijn meer dan welkom en 

worden erg gewaardeerd.   

 

Zijn er onderwerpen die u graag aan bod ziet komen in deze nieuwsbrief : laat het ons 

weten, alle suggesties worden bekeken. 

 

Vroeger werden verjaardagen van de leden vermeld en werd maandelijks een 

kruiswoordraadsel opgesteld, maar wij weten niet of jullie dit wel zinvol vonden. 

Zien jullie dit in de toekomst graag terug verschijnen, of zijn er andere interesses ?  

 

Wij horen het graag van u ! 

Walter 

  

mailto:walter.velle@skynet.be


 

Klassementswijzigingen seizoen 2018-2019 

Volgende spelers hebben een nieuw klassement gekregen voor het seizoen 2018-2019 : 

Ceulemans   Danny D6 D4 

Geeraerts   Robin NG E6 

Goyvaerts   Albert E0 D6 

Gryp   Karl E2 E0 

Helsen   Frans E6 E2 

Huysmans   Stijn F E2 

Kielbaey   Patrick E6 E4 

Peeters   Bart E4 D4 

Spriet   Maarten E6 E4 

Van Nieuwenhove  Marc E0 D6 

Van Reckem Nicolay NG F 

   

Proficiat mannen ! 

 

  



Ploegen seizoen 2018-2019 

Competitie Sporta    

 Jeugd     

  Martinus A afdeling 2A   

  - Karl Gryp  E0  

  - Stijn Huysmans E2  

  - Nicolay Van Reckem F  

  Lokaal openen :    

   Marc Van Nieuwenhove (reserve : Frans Helsen) 
       

 Senioren    

  Martinus A afdeling 6B woensdag  

  - Danny Ceulemans D4  

  - Bart Peeters  D4  

  - Marc Van Nieuwenhove D6  

  - Eduard Rypens F  
       

  Martinus B afdeling 7B dinsdag met E  

  - Bert Goyvaerts D6  

  - Karl Gryp  E0  

  - Frans Helsen  E2  
       

  Martinus C afdeling 10B dinsdag met D  

  - Patrick Kielbaey E4  

  - Maarten Spriet E4  

  - Marc Jacobs  NG  

  - Steven Velle  NG  
       

  Martinus D afdeling 11 dinsdag met C  

  - Rita Min  NG  

  - Viviane Pittoors NG  

  - Walter Velle  NG  

  - Ben Jacobs  NG  
       

  Martinus E afdeling 12 dinsdag met B  

  - Francine Kets NG  

  - Arlette Van den Bussche NG  

  - Maud Rewers NG  

  - Sandra Scheurwegs NG  
       

Nevencompetities    

 Beker van Antwerpen senioren   

  Alle ploegen worden hiervoor automatisch ingeschreven 
       

 Beker Hollogne 2  (5 tot 15 punten)  

  Bart Peeters en Karl Gryp  ploegwaarde 14 
       

 Beker Hollogne 3  ( max 5 punten)  

  Maarten Spriet en Ben Jacobs  ploegwaarde 5 

  Marc Jacobs en Walter Velle  ploegwaarde 2 

  Rita Min en Sandra Scheurwegs ploegwaarde 2 

  Maud Rewers en Arlette Van den Bussche ploegwaarde 2 
       

 Masters    

  Bert Goyvaerts en Frans Helsen ploegwaarde 12 



Belangrijke data 

Er werden eerder reeds data vooropgesteld waarop bepaalde activiteiten zouden 

georganiseerd worden.  Wellicht heb je deze data al in je (elektronische) agenda geplaatst. 

Er zijn echter – door omstandigheden – enkele data gewijzigd. 

 

Bekijk en noteer dus graag nog even onderstaande data : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verrassingstornooi gepland op 20 oktober verschuift naar jan/feb 
2019 
  
5 september 2018 openingsvergadering werkjaar 2018-19 
  
15 september 2018 KWB slothappening fotozoektocht 
  
21 oktober 2018 dubbelkampioenschap om 13u30 
  
11 november 2018 clubkampioenschap 
  
18 november 2018 KWB solidariteitsinstuif 
  
25 november 2018 KWB kinderfeest 
  
27 december 2018 black light 
  
13 januari 2019 special instuif met appelbeignets 
  
3 maart 2019 KWB lenteontbijt 
  
11 mei 2019 slotfeest 

 

  



Privacyverklaring 

TTK Martinus hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.  
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig 
om met persoonsgegevens. TTK Martinus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).   
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je 
hierop willen attent maken en deze willen  respecteren. 

 
Als TTK Martinus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na 
het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt  hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 

TTK Martinus 
Zetel:  Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich 
Emailadres: frans.helsen1@telenet.be 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door TTK Martinus verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden 
en rechtsgronden : 
 

- 0m te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TTK Martinus (uitvoering overeenkomst) 
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 
- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de 
volgende doelstellingen  :  

• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid 
• Rijksregisternummer 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit 

Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties  

- Sportafederatie  

Verstrekking aan derden 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of 
toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 



 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  
Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

TTK Martinus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. TTK Martinus]  verbindt zich ertoe de gegevens 
niet langer bij te houden dan … 5 jaar na het laatste gebruik Gegevens zijn snel terug beschikbaar bij 
heraansluiting. 

Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens 
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
 

• Alle personen die namens TTK Martinus van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen 
hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.   
 
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door één van onze verwerkers.  
 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw 
opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor 
kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover 
direct contact met ons op te nemen.  
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Wijziging privacyverklaring  

TTK Martinus kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.  


