25 april 2014

Beste,
Afgelopen maand hebben we ruim 25 nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Daarnaast
hebben de “oud”-jeugdleden van de Horner Tennis Club en TV Aldenghoor uit Haelen zich
samengevoegd op een spiksplinternieuw park, met nieuwe regels en nieuwe website.
Deze website staat al vol met informatie, maar zal gezien de sleutelrol van vraagbaak nog
verder ontwikkeld worden.
Bij deze willen wij u graag even “bijpraten”.
-

Dit jaar betreft door de opening medio maart een gebroken kalenderjaar, waardoor de
contributie tot 31 december uitkomt op € 100,00 die wordt geïncasseerd in twee
termijnen.

-

Nieuwe leden ontvangen € 10,00 korting als welkom, waarbij er na de eerste 5 lessen
een uitstapmogelijkheid is, maar waar we niet van uitgaan.

-

In de contributie zitten 15 zomertrainingen opgenomen, die voor 1 oktober gegeven
worden. De data zijn terug te vinden op de website. Na 1 oktober zullen er eveneens
wintertrainingen aangeboden worden tegen extra betaling. Specifieke informatie volgt
te zijner tijd. De trainingen worden verzorgd door Anouk Nelis, namens Tennis Time
Academy. Indien je verhinderd bent, laat dit dan even aan haar weten.

-

Trainingen gaan in principe altijd door. Ook bij regen. De ondergrond kan wel wat water
hebben, en bij zware regenbuien zijn er nog alternatieve oefeningen bij de kantine. Bij
het uitstellen van trainingen door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, of
wijzigingen vanuit de vereniging zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

-

Alle leden worden aangemeld bij de bond en ontvangen een KNLTB-ledenpas. Dit kan
even op zich laten wachten, omdat deze niet dagelijks uitgeleverd wordt. Met deze pas
kan men zichzelf toegang verschaffen tot het park via de kaartlezer bij de poort en in
de hal van de kantine, waar kleedruimtes, toiletten, maar ook de baanverlichting en het
afhangbord zich bevinden. Zowel bij de baanverlichting als afhangbord hangen
instructies, maar indien er vragen of onduidelijkheden zijn dan horen wij die graag.

-

Op het afhangbord dient altijd afgehangen te worden. Er kunnen dan geen
misverstanden ontstaan over wie er wanneer aan de beurt is op welke baan. Dit wordt
allemaal automatisch bijgehouden. De kids playground vormt hierop overigens een
uitzondering. Hiervoor hoeft niet afgehangen te worden.

-

De banen dienen na gebruik geveegd te worden in een cirkel van buiten naar binnen.

-

De kantine is overdag en in de weekenden (behalve bij activiteiten) gesloten.

-

Jeugdleden kunnen introduceren tegen aangepast tarief. Tot 18 jaar bedraagt de
introductiepas € 2,50. Verdere instructies zijn gelijk aan die van senioren, en zijn
terug te vinden op de site.

Nieuwsbrieven worden met regelmaat verstuurd via de ledenadministratie, dus geef
mailwijzigingen op tijd door. Daarnaast zullen ze onder Jeugd op de website terug te vinden
zijn.
Naast de wekelijkse trainingen organiseert de Jeugdcommissie ook andere activiteiten die
terug te vinden zijn op de kalender. Deze worden uiteraard ook via de nieuwsbrieven onder de
aandacht gebracht. De eerstvolgende is het “vroege vogeltoernooi” op 17 mei a.s. In de
bijlage de aankondiging.
Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er desondanks
toch nog vragen zijn, dan stel deze bij voorkeur per mail op jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
Nu eerst een fijne vakantie tot 12 mei. Uiteraard mogen jullie naar hartenlust zelf oefenen.
Heel veel succes en plezier bij TV Napoleon,
De jeugdcommissie: Bente, Inge, Hilde, Edwin, Rosemarie

