25 maart 2014
Beste jeugdleden,
De opening van ons nieuwe park in combinatie met een tennisclinic voor iedereen die zin in tennis
heeft, was een groot succes. We hebben veel positieve reacties en aanmeldingen ontvangen.
Voor alle nieuwelingen: hartelijk welkom! We hopen dat jullie je snel op jullie gemak voelen, en jullie
tennisdraai zullen vinden.
Alle aanmeldingen hebben wij verwerkt in het trainingsoverzicht. Deze is te vinden op de site
www.tvnapoleon.nl De eerste training is al maandag 31 maart!! De trainingsdata staan overigens ook op
de site waar je dus, zoals je merkt, heel veel info kunt vinden of teruglezen. Onduidelijkheden,
opmerkingen of vragen kunnen gesteld worden aan de jeugdcommissie. Bij voorkeur per mail:
jeugdcommissie@tvnapoleon.nl maar natuurlijk ook persoonlijk. De eerste trainingsweek zal er iemand
van de jeugdcommissie aanwezig zijn.
In principe gaan de trainingen altijd door! Een beetje regen is niet erg. Met de smashcourt
ondergrond blijven banen lang bespeelbaar. Mochten er omstandigheden zijn waardoor de training
vanuit de vereniging verzet moet worden, dan zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren.
De trainingen zullen verzorgd worden door Anouk Nelis van Tennis Time Academy. Zij is tevens een
belangrijke schakel tussen de jeugdleden en de commissie, omdat zij alle jeugdleden wekelijks ziet,
begeleidt en opleidt. U mag haar ten allen tijde (voor of na de training) aanspreken.
Na 5 lessen zullen wij evalueren hoe de groepsindeling uitpakt en inventariseren of de nieuwkomers
doorgaan naar volledig lidmaatschap. Het kan zijn dat de huidige trainingsindeling uiteindelijk zal
wijzigen door het beter afstemmen van niveau en ontwikkeling. Uiteraard in overleg met trainster,
ouders en pupil.
Tot slot: mochten er nog vriendjes of vriendinnetjes zijn die denken, hier zou ik ook bij willen zijn? Er
is nog een tennisinstuif op 4 april van 16.00 tot 17.00 uur! Ook dit is terug te vinden op onze site met
daarin het aantrekkelijke kennismakingsaanbod.
Tot heel gauw,
Jeugdcommissie TV Napoleon

