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TRAININGEN 2021
In de week van 18 januari zijn we gestart met de in totaal 28
jeugdtrainingen. Buiten de feestdagen en vakanties is er iedere week
les tenzij door de trainers anders wordt gecommuniceerd. We stellen de
trainers Guy Erkens en Sem Biermans graag aan jullie voor.
MEER INFO

TEAMINDELING COMPETITIE 2021
Vanaf 5 april spelen we met een rood, oranje en vier junioren teams de
voorjaarscompetitie.
Klik hier voor alle info over de rode competitie
Klik hier voor alle info over de oranje competitie
Klik hier voor alle info over de junioren competitie

BRENG HET TENNISBALLETJE AAN HET ROLLEN
Op zaterdagmiddag 6 én 20 maart van 14.00 -16.00 uur organiseren we
open tennisclinics. Kom samen met je vrienden en vriendinnen en geniet
gratis van twee gezellige en sportieve middagen vol leuke
tennisactiviteiten. Als jeugdlid van TV Napoleon krijg je bovendien 25 euro
voor ieder nieuw jeugdlid dat na deelname aan deze twee open
tennisclinics via jou een jaarabonnement neemt.
MEER INFO

JEUGD PLAY-IN
In februari starten we weer met de jeugd play-in. Op zaterdag 6, 13 en 27
februari kan iedereen die zin heeft in leuke partijtjes tegen leeftijdsgenoten
zich om 14.00 uur melden. We sluiten de play-in af met de tennisspellen
Koning-Keizer en Rond de Tafel. Heb je een vriend(in) die tennis ook wel
ziet zitten, neem die dan gezellig mee. De play-in duurt tot 16.00 uur.
MEER INFO

TV Napoleon Jeugdcommissie
jeugdcommissie@tvnapoleon.nl | www.tvnapoleon.nl | volg ons op:

NIEUWSBRIEF
JEUGD
TV NAPOLEON

FEBRUARI 2021

JEUGDAGENDA 2021
Ook in 2021 staan er weer volop leuke jeugdactiviteiten op de planning. De
data van onder andere het ouder kind toernooi, herfstkamp,
wintertoernooi en de clubkampioenschappen kunnen alvast in de agenda.
Dan hoef je straks niets te missen!
MEER INFO

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? Hiervoor hoef
je zelf geen tennislid te zijn! Dus weet je iemand die dit leuk lijkt, we horen
het graag. Spreek ons gerust aan of stuur een bericht naar:
MEER INFO
jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
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