INFOMAIL JEUGD – maart 2015
www.tcsmash.be

Beste Smasher,
De wintertrainingen zitten er bijna op en ondertussen wordt op de club alles in gereedheid gebracht voor weer
een schitterend zomerseizoen dat van start gaat op zaterdag 28 maart 2015.
1) Opening Tennisseizoen 2015 | Zat. 28 maart 2015 om 19u
Alle jeugdleden en de ouders worden uitgenodigd op de info-avond in ons clubhuis. Aanvang 19u met uitleg over
de jeugdwerking, Activiteiten 2015, Trainingen en stages, Kidstennis, competitie en Interclub met uitdelen van
mapjes aan de IC kapiteins. Na het vragenhalfuurtje voor de ouders kan er ook getennisd worden.
Versnaperingen worden voorzien in de bar. Allen van harte welkom ! De uitnodiging vindt je hier.
2) Clubkledij 2015
De nieuwe outfit van het merk Head met clublogo wordt nog steeds aangeboden aan een voordelige clubprijs
voor alle jeugdleden en volwassenen. Het passen en bestellen van de kledij dient nu te gebeuren bij Gi-Sport,
Maaseik. Hier het overzicht van alle modellen en prijzen.
3) Paastrainingen, Interclubstage 13-17 april en Voorjaarstrainingen vanaf 20 april
Paastrainingen worden aangeboden voor alle leeftijden tijdens de 2e week van de paasvakantie 13-17 april.
Voor Kleuters tot 6 jaar (kleur wit) 1u/dag, voor jeugdleden 6 t/m 16 jaar (alle kleuren) 3u of 1u/dag.
Diezelfde week is er ook de Interclubstage voor de interclubspelers, trainingen dagelijks van 9u30–12u.
Voorjaarstrainingen starten op 20 april (8 weken) en zijn er voor alle leeftijden, 1u of meerdere uren les per
week mogelijk. Alle trainingen gaan door op de buitenpleinen van onze club.
Schrijf tijdig in! Alle details vindt je hier en op onze site > Rubriek Jeugd > Lessen en Trainingen
Let op! Om te mogen deelnemen moet je nieuw lidgeld betaald zijn voor 1 april 2015!
4) Interclub 2015
Deze 12 jeugdteams (30 spelers) zullen strijden in de interclubcompetitie vanaf zaterdag 25 april 2015. De
volledige IC kalender is reeds beschikbaar op de site van TennisVlaanderen. De planning van de thuiswedstrijden
komt op onze site en wordt ook verstuurd aan de IC kapiteins zodat ze hun tegenstrevers kunnen uitnodigen.
Ouders, nodig familieleden en vrienden uit om te komen supporteren voor onze spelers!
5) Lidgeld 2015
Het lidmaatschap loopt van 1 april 2015 tot en met maart 2016. Nieuw lidgeld dus te betalen voor 1 april!
Vanaf dan mag je komen tennissen en ben je ook verzekerd. Alle info vindt je op de Aansluitingsfiche-Lidgeld
2015 die je ingevuld kan afgegeven aan je trainer of op de club.
Zorg dat je contactgegevens, Tel. Nr, email, steeds correct zijn zodat je bereikbaar bent en mailing kan
ontvangen van onze club en van TennisVlaanderen bvb. info tornooien. Info op www.tcsmash.be/lidgeld
6) Jeugdkalender 2015
De volledige kalender vindt je onze site, hier al enkele data:
28 maart
Opening seizoen | Info-avond voor alle jeugdleden en ouders
1 april
Opendeur Kidstennis voor scholen (niet-leden)
13-17 april
Paastrainingen en Interclubstage
20 april
Start voorjaarstrainingen
25 april
Start Interclubwedstrijden jeugd
mei
Start Grenslandcup (startdata nog onbekend)
30 mei
Kids- en Tienertoer TC Smash Neeroeteren
6-10 juli
Tennisstage Efteling NL (+11j.)
We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op zaterdag 28 maart 19u. Tot dan!
Jeugdcomité en trainers – http://www.tcsmash.be/contact-info
14 maart 2015

