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Uyttenhove

De aangekondigde verhuis naar Uyttenhove doet het stof wat 

opwaaien, zo blijkt uit de bevraging. De meningen zijn héél 

verdeeld , ongeveer 3/10 van onze leden had het liever 

anders gezien of is er in elk geval niet echt voorstander van. 

Dit stemt toch enigszins tot nadenken? We nemen dit zeker 

mee!

Het merendeel van de leden was wel reeds op de hoogte.

Feedback over deze aangekondigde verhuis.



Competitieploegen

Mede door corona zijn er toch wel wat spelers die even competitief een 

stop inlassen of als reserve willen aantreden.

We hebben daardoor beslist met één ploeg minder aan te treden 

komend seizoen.



Financieel

De club is financieel gezond, alles heeft zo zijn voordeel, zo ook 

corona blijkbaar ;-). Door de lage uitgaven zijn en blijven de 

cijfers dus positief.

Koen geeft je wat meer details!



Vriendschappelijke wedstrijd TTC Gent

Begin september, op zaterdag 4 september (14u) om exact te zijn, 

plannen we een vriendschappelijke wedstrijd tegen het herboren TTC 

Gent.

Dit moet onze competitieve zinnen voor het komende seizoen op scherp 

zetten en laat ons ook meteen toe Uyttenhove eens te leren kennen…

* We plannen na afloop een gezellig after-

moment, ideeën welkom!

* Wil je deelnemen? Laat het ons al weten 

(info@ttclobos.be)



MyTabNet – ploegopstellingen en meer…

Je hebt het misschien al gemerkt, er werd een nieuwe app uitgewerkt die vooral het raadplegen van de ploegopstellingen moet vereenvoudigen: 

https://mytabnet.ttclobos.be.

In de app kan je naast het raadplegen van de ploegopstellingen ook de sterktelijsten opvragen en ledenfiches opzoeken. Daar waar mogelijk kan je navigeren naar 

Frenoy (je eigen resultaten, de fiche van een ontmoeting, ...).

Vanuit het ploegopstellingsoverzicht kan je aangeven of je zal rijden of gereden hebt, en of je al dan niet kan deelnemen.  En terwijl de wedstrijd aan de gang is 

kan je ook de tussenstand delen met je clubspelers!

Heb jij nog ideetjes? Aarzel niet, laat ze ons weten: info@ttclobos.be

https://mytabnet.ttclobos.be/


Nieuw logo?

Tijden veranderen, stijlen dus zeker ook! Zo dachten we er aan ons logo 

eens een verfrissing te bezorgen.

Tot nu toe geen echt succes, en dus weinig creatievelingen? Wil je alsnog 

eens je creatieve geest laten botvieren dan kan je je hersenspinsel nog 

tot eind juni aan ons overmaken!



That’s all folks!

Heb je nog een vraag, idee, op- of aanmerking, of ja misschien wel een 

verzuchting?

Laat dit het moment zijn om het te berde te brengen!

Met dank

Het bestuur

Glenn, Johan, Joris, Koen, Lieke, Quinten, Tom


