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VOORLOPIGE INDELING WINTERTRAININGEN
Na een rommelig zomerseizoen met veel wisselingen van trainers heeft TTA
(Tennis Time Academy) beterschap beloofd. Een nieuwe voorlopige
indeling staat online. Op de maandag zal David Janssen de vaste trainer
worden. Voor de donderdag wordt ook naar vastigheid gezocht. Hebben
jullie vragen en/of opmerkingen over de voorlopige indeling dan kunnen
MEER INFO
jullie rechtstreeks terecht bij Frank Vermeulen, 0623561167.
HERFSTKAMP
Over ruim twee weken is het zover! In totaal 18 kinderen hebben zich al
aangemeld dus het wordt ongetwijfeld een gezellige boel.
Tot 11 oktober kun jij je ook nog aanmelden via
jeugdcommssie@tvnapoleon.nl! Deelnemers vinden hier alle verdere
kampinfo. We hebben er zin in!
MEER INFO

WEER TE BESTELLEN: TV NAPOLEON CLUBKLEDING
15 euro: shirt met logo, tennisbal én eigen naam
20 euro: hoodie met logo, tennisbal én eigen naam
Voor een mooie prijs tennis je tijdens training of competitie in een TV
Napoleon shirt en/of trui met je eigen naam! Maattabellen zijn te vinden
op de website. Bij twijfel kun je voor de juiste maat eventueel ook shirt
en/of trui van een clubgenoot passen.
MEER INFO

RABO CLUBSUPPORT
Tot en met 11 oktober 2019 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. Dit jaar gaat dit
geld bovendien naar de jeugd van TV Napoleon. Natuurlijk fantastisch als jij
en jouw familie, vrienden en kennissen hun stem aan
MEER INFO
TV Napoleon geven. Elke stem is geld waard!
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NIEUWE COMMISSIELEDEN GEZOCHT!
Vanwege de drukke agenda’s wordt het steeds lastiger om de
jeugdactiviteiten georganiseerd te krijgen. Wie helpt ons met het
organiseren van activiteiten voor een leuke en enthousiaste club
jeugdleden? Spreek ons gerust aan of stuur een bericht naar:
jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
MEER INFO

LEUDAL KIDS TOERNOOI
Voor alle tennisjeugd in de gemeente Leudal en daarbuiten organiseert
TV Napoleon dit jaar voor het eerst het Leudal Kids Toernooi. Van 2 t/m 10
november staan er leuke tenniswedstrijden op het programma. Je kunt je
tot 23 oktober opgeven via toernooi.nl.
MEER INFO
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