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Beste Smasher,
We zijn hartje winter, bezig met indoortennis en nog maar enkele weken tot het kerstverlof en de eerste tornooien.
Ondertussen wordt het volgend seizoen voorbereidt door het bestuur en willen bij deze al melden dat Corinne &
Pierrot ook in 2017 de kantine zullen uitbaten!

Ook wordt er hard gewerkt aan de heraanleg van terreinen 1 en 2, zie hieronder enkele foto´s of loop eens langs!
1)

Jeugdvriendelijke Tennisclub 2017

Onze jeugdwerking heeft weer het kwaliteitslabel behaald na een grondige evaluatie door Tennis Vlaanderen.

Een dikke pluim aan iedereen, trainers, bestuur, ouders & jeugdleden voor de organisatie van en talrijke deelname
aan de trainingen, stages en kampen, competitie en andere clubactiviteiten gedurende het hele seizoen!
We willen volgend seizoen alleen maar beter doen en dat lukt zeker weer met jullie medewerking.
2)

Interclub 2017

December betekent ook het samenstellen van de interclubteams want deze moeten aangemeld zijn voor eind januari.
Hoog tijd dus om samen te zitten met je team. Denk eraan dat ook het lidgeld 2017 betaald moet zijn uiterlijk 15
januari 2017 om ingeschreven te kunnen worden als interclubspeler. De Senioren melden de teamleden zo snel
mogelijk aan bij Pieter of René.

Voor de jeugdleden een woordje uitleg: Jeugdinterclub is een leuke competitie die start midden april met een vijftal
ontmoetingen in de eerste ronde op zaterdagvoormiddag afwisselend thuis en op verplaatsing. Een ontmoeting
bestaat uit 2 enkel- en 1 dubbelwedstrijd. Er zijn 4 reeksen zijn er in de leeftijdscategorie 9, 11, 13 en 15 jaar.

De jeugdteams bestaan uit minimum 2 spelers. Bekijk alle informatie op http://www.tennisvlaanderen.be/jeugdinterclub
We willen zoveel mogelijk teams vormen. Heb jij ook interesse? Stuur dan een mailtje vóór 5 januari 2017 naar
tcsmashjeugd@hotmail.com of neem contact op met je trainer.

Er wordt wel verwacht dat je goed voorbereidt bent en dus minimum deelneemt aan de Interclubstages.
3)

Lidgeld 2017

Het lidmaatschap loopt van 1 april 2017 tot en met maart 2018. Maar alle interclubspelers, jeugd en volwassenen,
dienen echter hun lidgeld reeds te betalen voor 15 januari 2017!
Info lidgeld vindt je in deze brief, ook te lezen op onze website.
4)

Clubkledij 2017

Voor volgend seizoen werd er een mooie outfit gekozen van het merk Technifibre. Deze kledij met clublogo wordt
aangeboden aan een voordelige clubprijs voor alle jeugdleden en volwassenen.

Een overzicht van alle modellen en prijzen volgt nog alsook verdere info over de pasdag bij Gi-Sport Maaseik.
5)

Activiteiten

28 dec. Kerstfeestje Jeugd - Zwemmen en Bowling
20 jan.

Algemene Vergadering

1 apr.

Opening seizoen - Info avond (Jeugdleden en ouders)

31 ma.

Opening seizoen (alle leden)

Bekijk kalender 2017 al op onze site.
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Heraanleg terreinen 1 & 2

Prettige Feestdagen en een Spetterend 2017!!

Bestuur & Trainers
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