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Beste Smasher,
Het winterseizoen loopt op zijn einde en op de club worden de laatste voorbereidingen getroffen om het nieuwe
seizoen in te zetten. Tijdens de Alg. Vergadering op 26 jan. werd de Clubwerking 2018 toegelicht: Organisatie, Beleid,
Activiteitenkalender, Reglementswijzigingen & alle andere nieuwtjes. Deze presentatie kan je hier bekijken.
Opening Tennisseizoen - vrijdag 30 maart 2018
Op vrijdagavond 30 maart 2018 vanaf 20u worden alle leden, Volwassenen en Jeugdleden met ouders, verwacht
voor de opening van het seizoen. De Interclubkapiteins ontvangen dan hun Interclubmapje met de nodige
informatie, ook de wedstrijdballen voor de seniorenteams. Een eerste gezellige avond, just be there!
1)

Interclub 2018 - vanaf 13 april
De Interclubkalender 2018 is al bekend gemaakt, ook onze planning van alle thuiswedstrijden voor wordt zo snel
mogelijk doorgestuurd zodat tegenstanders verwittigd kunnen worden.
Dit seizoen zullen er 33 teams strijden in de Interclubcompetitie, 19 Volwassenen en 14 Jeugdteams.
2)

Jeugdwerking - JVT 2018
Met de nodige fierheid mogen we vermelden dat onze Jeugdwerking weer het label Jeugdvriendelijke Tennisclub
2018 (JVT) behaald heeft na een grondige evaluatie door Tennis Vlaanderen. Een dikke pluim aan de ganse club,
trainers, bestuur, ouders & jeugdleden voor de organisatie van en deelname aan de jeugdactiviteiten tijdens het hele
seizoen! Maar om dit te kunnen blijven aanbieden zijn we dringend op zoek naar versterking voor het Jeugdbestuur.
We bedanken bij deze nogmaals Nicole Ceyssens en Emiel Ectors voor hun jarenlange inzet voor de club!
3)

Jeugd - Paastrainingen en Interclubstage 9-13 april - Voorjaarstrainingen vanaf 16 april
De Paastrainingen, Kleutertennis en Interclubstages gaan door van 9 t/m 13 april 2018.
Voor alle Interclubspelers toch wel een must als goede voorbereiding op de Interclubcompetitie.
De Voorjaarstrainingen starten op 16 april en dit voor een periode van 8 weken. Alle info details en inschrijfblad
vindt je hier! Vergeet niet je lidgeld te betalen voor 1 april 2018 om te kunnen deelnemen en verzekerd te zijn!
4)

Lidgeld 2018
Het lidmaatschap loopt van 1 april 2018 tot en met maart 2019. Alle leden dienen hun lidgeld te betalen voor 1 april
om te mogen tennissen & trainen en om verzekerd te zijn! Alle info op onze website en Aansluitingsfiche 2018.
5)

Clubkledij 2018
Clubkledij kan nog steeds gepast worden bij Gi-Sport, Markt 25, Maaseik vermits helaas niet alle pasmodellen tijdig
beschikbaar waren. Dit jaar werd het merk Wilson ons voorgesteld door Gi-Sport Maaseik.
Alle details vindt je op deze bestelbonnen Volwassenen en Jeugd.
6)

Open-deur dag Scholen - woensdag 28 maart 2018
Nieuwe leden die eens willen proeven van tennis worden verwacht op de club van 13u-15u.
Vertel het verder om ze ook te laten kennismaken met onze toffe sport!
7)

Activiteitenkalender 2018
28 maart
Opendeurdag voor scholen
30 maart
Opening seizoen voor alle leden (Volwassenen, Jeugdleden en ouders)
9-13 april
Interclubstage en Paastrainingen
16 april
Start Voorjaarstrainingen (8 weken)
13 april
Start Interclub
19+20 mei
Levensloop 2018 (De Borg) - Pinksterweekend
26 mei
KidsToer te TC Smash Neeroeteren
Bekijk de volledige kalender 2018 hier.
8)

Veel Tennisplezier en tot binnenkort op de opening van het seizoen!
Bestuur & Trainers
www.tcsmash.be

