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TENNISLES JUNIOREN WINTER 2017 

De inschrijving voor de wintertraining is geopend!  

TV Napoleon vindt het belangrijk dat de jeugd ook in de winter traint en 

geeft daarom alle jeugdleden 20 euro korting op deze trainingen  

(reeds doorberekend in de prijzen). Er kan ook dit najaar worden gekozen 

voor trainingen van 1 of 1,5 uur. In een groep van 4 of 8 personen. 

Inschrijven kan t/m 10 september 2017 via deze link. 

 
  

 

OUDER KIND TOERNOOI 
Op zaterdag 16 september is er een ouder/kind toernooi voor alle 
jeugdleden. Dus trommel je beste familieleden op en schrijf je in! Een 
mooie kans om eens samen met  je vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, 
oma, opa te tennissen. Ook voor de oudere jeugdleden! 
Inschrijven kan t/m 9 september. 

 

 

 

WORLDTOUR NAJAAR 2017 

Nog even en de Worldtour gaat weer van start. Speelschema, nieuwe 

teamindelingen en spelregels staan online. Voor een aantal teams zoeken 

we nog een teamcaptain! De teamcaptain wordt aanspreekpunt bij 

eventuele verhinderingen, regelt vertrek en vervoer naar de uitwedstrijden 

en organiseert tellers voor de thuiswedstrijden.  

Wie van de ouders wilt dit op zich nemen?  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

HERFSTKAMP 

In de herfstvakantie is er op 18 en 19 oktober weer een tenniskamp voor de 

jeugdleden van de basisschool. Met een overnachting (niet verplicht) en 

volop (tennis)activiteiten wordt het ongetwijfeld weer een gezellige en 

sportieve boel. Zet deze data dus maar alvast in jullie agenda! 

 
 

 

TV Napoleon Jeugdcommissie 

jeugdcommissie@tvnapoleon.nl | www.tvnapoleon.nl |volg ons op:  

 

 

MEER INFO 

 

NIEUWSBRIEF 
JEUGD 

 
 

MEER INFO 

 

MEER INFO 

 

http://tvnapoleon.nl/?page_id=900
http://tvnapoleon.nl/?page_id=36
http://www.ttacademy.nl/tv-napoleon/
http://tvnapoleon.nl/?page_id=4464
http://tvnapoleon.nl/?page_id=34
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
http://tvnapoleon.nl/?cat=5
http://tvnapoleon.nl/?cat=5
https://www.facebook.com/pages/TV-Napoleon/616315245055561
http://tvnapoleon.nl/?page_id=34
http://tvnapoleon.nl/?page_id=36
http://tvnapoleon.nl/?page_id=36
http://tvnapoleon.nl/?page_id=4464


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TV NAPOLEON                 AUGUSTUS 2017 

JEUGDCOMMISSIE OP ZOEK NAAR HELPENDE HANDEN! 
We zijn op zoek naar twee enthousiaste nieuwe leden! Heb je ideeën, 
initiatieven of interesse om ons te komen versterken, spreek ons dan 
gerust aan! Of stuur een bericht naar jeugdcommissie@tvnapoleon.nl  
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