1 maart 2014
Beste jeugdleden,
Het kan niet anders of jullie weten dat we bijna van start gaan met een nieuw seizoen tennis,
namens een nieuwe vereniging en op een nieuw park. Veel zaken blijven vertrouwd, maar heel
veel zaken veranderen. In deze (en volgende) jeugdmail zullen wij jullie informeren.
 Informatie via mail en website:
Regelmatig zullen wij jullie informeren via nieuwsbrieven en uitnodigen voor activiteiten
middels de mail. Een juist mailadres is dan ook belangrijk. Geef wijzigingen direct door. Ons
mailadres is: jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
Alle informatie is terug te lezen op de website: www.tvnapoleon.nl Niet alleen jeugdnieuws,
maar ook foto’s en algemeen nieuws. Aanmeldingen voor activiteiten zullen eveneens via de
website lopen.
Naast jeugdnieuws ontvangen jullie ook het algemene ledennieuws. Deze zijn voor jullie
interessant in verband met bijvoorbeeld instructies voor op ons nieuwe park zoals
bijvoorbeeld toegang, afhangen enz.
 Trainingsgroepen, data en extra training:
Alle jeugdleden krijgen 15 zomertrainingen. De trainingsgroepen en trainingsdata staan
inmiddels op de site. We starten op 31 maart a.s.!! Te zijner tijd worden de contactgegevens
van de train(st)er nog verstrekt.
De trainingen worden verzorgd door TTA (Tennis Time Academy). Het is ook mogelijk om
naast deze clubtraining een extra training te krijgen. Kijk voor informatie op
www.ttacademy.nl onder TTA Toptennis.
Regelmatig organiseert TTA leuke activiteiten waar je aan deel kunt nemen. Aanmelding op
de nieuwsbrief is een aanrader.
 Voorjaarscompetitie 2014 en Teambuildings-morgen 29 maart 2014
Voor de competitiespelers: Zaterdag 29 maart is de kick off van de competitie 2014. We
starten dan met de Teambuildingsmorgen van 09.30 – 11.30 uur.
Jullie krijgen deze morgen alle informatie over de competitie. De contactpersonen van de
teams zullen ook aanwezig zijn om met het team de specifieke teamcompetitie gegevens
(vervoer, begeleiding) kort te sluiten. Bij hen kan ook de verschuldigde competitiebijdrage
voldaan worden (€ 45,- per team). Natuurlijk zijn ouders hierbij van harte welkom.

En belangrijk: vergeet niet je tenniskleding aan te trekken en je racket mee te nemen, want
aansluitend aan de informatie zullen we actief de baan op gaan. Kun je echt niet komen deze
morgen, meld je dan tijdig af via mail: jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.
 Opening met tennisclinic 15 maart 2014
De feestelijke opening van ons nieuwe park zal 15 maart plaatsvinden. Ook aan jullie is
gedacht met een heerlijke tennisclinic vanaf 13 uur. Een geweldige kans om kennis te maken
met de nieuwe banen. Geven jullie je ook op?!!!
Gezellig, dan zien we elkaar dan.
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