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NIEUWE JEUGDLEDEN 

Fantastisch! Na een maand vol tennisclinics mogen we meer dan 20 

kinderen én enkele ouders als nieuw lid ontvangen. Allemaal hartelijk 

welkom en veel plezier op de tennisbaan! De laatste indeling van de 

trainingsgroepen staat online. Buiten de feestdagen en vakanties is er 

iedere week les tenzij door de trainers anders wordt gecommuniceerd.  

 
 

 

 
 

VOORJAARSCOMPETITIE VERDER UITGESTELD 

Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in 

mei heeft de KNLTB besloten om de voorjaarscompetitie verder uit te 

stellen tot begin juni.  

Klik hier voor alle info over rode-oranje-groene Tenniskids competitie 

Klik hier voor alle info over de junioren competitie 

 

 

 

BEGELEIDERS JEUGD PLAY-IN GEZOCHT 
Maak jij een wekelijkse jeugd play-in mede mogelijk? Hoe meer begeleiders 
zich aanmelden, des te vaker we de play-in kunnen aanbieden.  
Een enthousiaste club jeugdleden is er klaar voor!  
Tennis je als ouder dan geldt de begeleiding van de jeugd play-in als 
alternatief voor de verplichte (bar)diensten.  

 

 

 

NIEUWE BESTELRONDE CLUBKLEDING 
Tennis tijdens training of competitie in een TV Napoleon shirt en/of hoodie 
met je eigen naam! Via de maattabellen op de website kun je de juiste 
maat bepalen. Bestellen kan tot 1 mei via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl. 
Je ontvangt dan een tikkie voor de betaling.  
PS: de clubkleding is geen verplichting, gewoon leuk! 
 
 

 

TV Napoleon Jeugdcommissie 

jeugdcommissie@tvnapoleon.nl | tvnapoleon.nl/jeugd | volg ons op:   
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MEER INFO 

MEER INFO 

MEER INFO 

https://tvnapoleon.nl/jeugd/
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=79
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=82
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=83
https://tvnapoleon.nl/jeugd/wp-content/uploads/2021/04/2021-flyer-begeleiders-jeugd-play-in-gezocht.pdf
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=299
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
https://tvnapoleon.nl/jeugd
https://tvnapoleon.nl/jeugd
https://www.facebook.com/pages/TV-Napoleon/616315245055561
https://www.instagram.com/jeugdtvnapoleon/
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=79
https://tvnapoleon.nl/jeugd/wp-content/uploads/2021/04/2021-flyer-begeleiders-jeugd-play-in-gezocht.pdf
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=299
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NIEUWE WEBSITE  
De jeugd van TV Napoleon heeft nu een eigen website! Alle ins en outs van 
het jeugdtennis zijn voortaan te vinden op tvnapoleon.nl/jeugd. 
 

 

TV Napoleon Jeugdcommissie 

jeugdcommissie@tvnapoleon.nl| tvnapoleon.nl/jeugd | volg ons op:   
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NIEUWE COMMISSIELEDEN GEZOCHT! 

We blijven dringend op zoek naar extra handen om de jeugdactiviteiten 

georganiseerd te krijgen. Wie helpt ons met het organiseren van 

activiteiten voor een leuke en enthousiaste club jeugdleden? Uiteraard 

hoef je hiervoor zelf geen tennislid te zijn!  

                                           MEER INFO 

 
 

 

VRIJ TENNIS 
Als de tennisbanen niet worden gebruikt voor trainingen, competities, 
toernooien of andere activiteiten dan kunnen jeugdleden er vrij komen 
tennissen. Overdag is er meestal voldoende ruimte! In coronatijd mag je 
bovendien ook vrij tennissen met iemand die niet lid is van TV Napoleon. 
Op de website staat beschreven hoe het vrij tennissen werkt en wat je 
moet doen en meenemen. MEER INFO 

https://tvnapoleon.nl/jeugd/
https://tvnapoleon.nl/jeugd/
https://tvnapoleon.nl/jeugd/
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
https://tvnapoleon.nl/jeugd
https://tvnapoleon.nl/jeugd
https://www.facebook.com/pages/TV-Napoleon/616315245055561
https://www.instagram.com/jeugdtvnapoleon/
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=19
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=19
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=89
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=89

