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GROEPSINDELING ZOMERTRAININGEN 
In het zomerseizoen krijgen alle jeugdleden 15 tennistrainingen zonder dat 
daaraan extra kosten verbonden zijn. Om de groepsindelingen te kunnen 
maken, vragen we om uiterlijk 10 maart voor ieder jeugdlid een eventuele 
verhindering door te geven via het formulier op de website. Hier kun je ook 
aangeven of er tegen bijbetaling van 40 euro interesse is in een training van 
1.5 uur. Alle trainingen starten in de week van 3 april. 

 

 

 
 

WORLDTOUR VOORJAAR 2017 – TEAMCAPTAINS GEZOCHT! 
Nog even en de Worldtour 2017 gaat van start. Speelschema, teamindeling 
en nieuwe spelregels staan online. Voor een aantal teams zoeken we nog 
een teamcaptain! De teamcaptain wordt aanspreekpunt bij eventuele 
verhinderingen van spelers, regelt vertrek en vervoer naar de 
uitwedstrijden en organiseert tellers voor de thuiswedstrijden.  
Wie van de ouders wil dit op zich nemen? 
 
 

 

 
 

 

 

SPEELSCHEMA JEUGDCOMPETITIE ONLINE 
In april gaat de jeugdcompetitie van start en het speelschema staat 
inmiddels online. Helaas heeft nog niet iedere tennisclub de exacte 
aanvangstijd doorgegeven. Zodra deze bij ons binnenkomen, zetten we ze 
op de website. Houd deze dus goed in de gaten. We wensen jullie alvast 
een sportieve competitie toe! 
 
 
 
 
 

 

 
 

KOM NAAR DE OPEN DAG! 
Op zaterdag 1 april 2017 vindt onze jaarlijkse open dag plaats. Voor de 
jeugd zijn er van 10.00 tot 12.30 uur tennisclinics. Kom samen met je 
vrienden en vriendinnen en geniet van een gezellige en sportieve ochtend 
vol leuke tennisactiviteiten. Je kunt zelfs een gloednieuw tennisracket 
winnen! Verzin een leuke 1 april  grap die tijdens de open dag  
praktisch uitvoerbaar is en mail hem naar ons! 
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NIEUWE LEDEN AANBIEDING 
TV Napoleon maakt het nu extra aantrekkelijk om lid te worden. Om te 
ontdekken hoe leuk tennis is, kunnen jeugdleden voor 30 euro vijf 
kennismakingslessen volgen. Wil je daarna verder met tennis dan is de 
contributie (inclusief 10 zomertrainingen) voor 2017 nog 60 euro.  
Uiteraard hebben we ook voor senioren een leuke aanbieding! 

 
 

 

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
Van 13 tot en met 26 maart 2017 mogen leden van Rabobank Peel, Maas 
en Leudal in totaal 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete club, waarvan 
maximaal 2 op dezelfde club. Het aantal stemmen op onze club bepaalt het 
bedrag dat TV Napoleon uit de Rabobank clubkas ontvangt. Natuurlijk 
fantastisch als jij en jouw familie, vrienden en kennissen hun stem  
aan TV Napoleon geven. Elke stem is geld waard! 
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