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Beste Smasher,
Ook voor dit seizoen heeft Tennis Vlaanderen ons het kwaliteitslabel ´Jeugdvriendelijke Tennisclub 2016´
toegekend na een evaluatie van de jeugdwerking. Een dikke pluim aan allen want dit is enkel mogelijk door een
goede organisatie en inzet van trainers, bestuur, de club en natuurlijk de 152 jeugdleden en hun ouders die
actief deelnemen aan de trainingen, competitie (Interclub, Tornooien, Kids- Tienertoer) en alle andere clubactiviteiten.
2016 is een jubileumjaar want onze club viert haar 40 jarig bestaan! Laten we er binnenkort aan beginnen.
1) Opening Tennisseizoen | Vrijdag 25 maart 2016
Alle jeugdleden en ouders worden verwacht op vrijdag 25 maart om 19u om de start van het seizoen in te
zetten. Alle interclubkapiteins ontvangen hun mapje met de nodige documenten en kan er uitleg gegeven
worden door trainers en jeugdbestuur over de trainingen en alle activiteiten in 2016.
Een gezellige avond ook om kennis te maken met de nieuwe uitbaters Corinne & Pierrot.
Noteer deze datum alvast in jullie agenda !
2) Interclub 2016 vanaf 16 april 2016
Dit jaar zijn er 17 jeugdteams; 6 meisjes-, 9 jongens- en 2 gemengde teams (U9), in totaal 46 spelers
geselecteerd door de trainers, die zullen strijden in de interclubcompetitie vanaf zaterdag 16 april.
Alle teams zie je hier. De volledige kalender vindt je via op de website van Tennis Vlaanderen, via deze link.
3) Paastrainingen, Interclubstage 4-8 april | Voorjaarstrainingen vanaf 11 april
Voor de interclubspelers is er de Interclubstage die samen met de Paastrainingen, ook met Kleutertennis (tot
6 jaar), zullen doorgaan in de 2e week vd paasvakantie van 4-8 april 2016. Inschrijven voor 1 april!
De Voorjaarstrainingen voor alle jeugdleden starten op 11 april 2016 (8 weken) en inschrijven voor 6 april!
Lees er hier alles over en bezorg het inschrijvingsblad voor de Voorjaarstrainingen tijdig aan de trainers!
4) Lidgeld 2016-2017
Let op! Om te mogen tennissen en deel te nemen aan de trainingen moet je nieuw lidgeld betaald zijn voor april
2016! Periode lidgeld loopt van 1 april 2016 t/m maart 2017. Zo ben je ook verzekerd tijdens de trainingen!
Voor info lidgeld, zie onze site www.tcsmash.be/lidgeld
5) Spaarkaarten – Competitiespelers van het Jaar
Nieuwe spaarkaarten zullen er weer zijn zodat je stempels kan verdienen bij iedere deelname aan een activiteit,
training of vrij komt tennissen. Ook de speler met de meeste deelnames aan competitie wordt op het einde vh
seizoen gevierd als ´Competitiespeler vh Jaar´. Bekijk hier nog eens even de kampioenen van 2015:
Clubkampioenen Jeugd en Senioren, Competitiespelers vh Jaar en Winnaars spaarkaarten.
6) Jeugdkalender 2016
Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda. De volledige kalender vind je op onze site.
23 maart
Opendeur Kidstennis voor scholen (niet-leden)
25 maart
Opening seizoen | Info jeugdleden en ouders
28 maart
Paasbrunch
4-8 april
Interclubstage en Paastrainingen
11 april
Start voorjaarstrainingen
16 april
Start Interclubwedstrijden jeugd
mei
Start Grenslandcup (startdata nog onbekend)
28 mei
Kids- en Tienertoer TC Smash Neeroeteren
4-8 juli
Tennisstage Efteling NL (+11j.)
Heb je vragen? Contactinfo vindt je hier:
Jeugdcomité en Trainers
27 feb. 2016

