
NIEUW CLUBLOKAAL | KTTC HALLAAR
SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Volg de bouwwerken op de voet via 
onze website www.kttc-hallaar.be 

of op facebook.com/kttchallaar



Tafeltennisclub KTTC Hallaar bestaat meer dan 55 jaar. 
We zijn een volledig onafhankelijk club en daar zijn 
we zeer trots op. In 2019 kwam een nieuwe generatie 
bestuursleden aan het roer met heel wat plannen en 
ambities voor de toekomst. Een nieuw clublokaal stond 
zeer hoog op het verlanglijstje. We zijn dan ook blij dat 
we in 2021 kunnen starten met de werken op de reeds 
bestaande locatie in Hallaar. De speelzaal zal volledig 
vernieuwd en uitgebreid worden. Het café en de sanitaire 
ruimtes ondergaan dan weer een zeer uitgebreide 
verbouwing. 

Met dit nieuwe clublokaal willen wij een moderne thuis 
bieden voor onze jeugd, competitiespelers, recreanten 
en trainers. Het is de plaats waar onze leden elkaar 
ontmoeten om te tafeltennissen, maar ook gezellig 
kunnen nakaarten na de training of competitie. 

De bouwaanvraag werd ondertussen goedgekeurd en de 
afbraakwerken van het huidige lokaal starten in april. Het 
totale kostenplaatje voor het nieuwe clublokaal bedraagt 
350.000 euro. De opening van het nieuwe lokaal is 
voorzien in mei 2022.

BOUW NIEUW CLUBLOKAAL



Wil jij meebouwen aan ons nieuwe lokaal en aan de toekomst van KTTC Hallaar? Dat kan! 
Doe een gift en financier een stukje van het nieuwe clublokaal. Hoe meer steun we van jullie 
krijgen, hoe minder we als club moeten gaan lenen. En je investeert bovendien in de toekomst 
van een volgende generatie tafeltennissers.

De grootte van een gift kan je volledig zelf bepalen. Alle steun is welkom en wordt zeer in dank 
aanvaard. We geven je graag een overzicht van de verschillende materialen die we nodig hebben. Zo 
drink je dan binnenkort een pintje uit ‘jouw’ frigo, neem je een douche onder je ‘eigen’ douchekop, 
speel je de tafeltennismatch van je leven onder de met jouw hulp aangekochte verlichting,…. 

Overzicht benodigde bouwmaterialen
• 1m² isolatie: 20€ (725m² isolatie nodig)
• 1m² vloer: 50€ (320 m2 nodig)
• 1m² gemetste facadesteen: 100€ (75 m² nodig)
• stopcontact: 50€ (40 stuks nodig)
• douchekop/kraan: 150€ (4 stuks nodig)
• lavabo: 175€
• binnendeur: 250€ (8 stuks nodig)
• geplaatst zonnepaneel: 300€ (56 stuks nodig)
• oven: 450€

• wc: 500€
• vaatwasser: 500€
• flessenkoelkast: 1.000€
• buitendeur: 1.000€ 
• domotica & brandalarm: 3.600€
• afdak aan inkom: 4.000€
• centrale verwarming: 7.500€
• verlichting: 7.500€
• ventilatie-unit: 8.000€

ALLE STEUN IS WELKOM



Giften kan je overschrijven op één van 
de 2 bankrekeningen van onze club met 
vermelding van ‘gift + je naam’.
- Fintro: BE59 1431 0883 6226
- Beobank: BE03 9501 6401 2884

Er is ook de mogelijkheid om de club voor een 
groter bedrag te steunen via een fiscaalvriendelijke 
‘win-win-lening’. Mocht je hierover meer informatie 
wensen, neem dan contact op met onze penningmeester 
Peter De Heel op 0499/52.86.95.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Koninklijke Tafeltennisclub Hallaar vzw -
Clublokaal: Leopoldlei 81  |  2220 Hallaar

Maatschappelijke zetel: Hof Van Riemenstraat 15a  |  2220 Heist-op-den-Berg  |   BTW BE 0718.740.504


