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Beste Smasher,
De kerstperiode is er om te genieten van family-time, maar ook om te (winter-)sporten, misschien zelfs om deel te
nemen aan een van de tennistornooien in de buurt. Ondertussen wordt het nieuwe seizoen voorbereidt, zijn de
nieuwe tennisklassementen ingevoerd en is hierdoor het samenstellen van je InterClubteam misschien wat moeilijker
geworden. We willen hier natuurlijk graag bij helpen, met de nodige informatie en samenkomsten. Lees hier meer!
Jeugdvriendelijke Tennisclub 2019
Voor het nieuwe seizoen alvast goed nieuws vanuit Tennis Vlaanderen met het toekennen van het label
Jeugdvriendelijke Tennisclub 2019, een erkenning voor een kwaliteitsvolle jeugdwerking. Een dikke pluim aan
iedereen trainers, bestuur, jeugdleden & ouders voor het organiseren van en deelnemen aan de talrijke activiteiten.
Ook dit seizoen willen we hier verder op inzetten. Als afsluiter 2018 is er het kerstfeestje op zaterdag 29 december.
1)

Interclub 2019
Alle Interclubteams, Volwassenen en Jeugd, dienen aangemeld te worden voor einde januari 2019.
Door de nieuwe klassementen zijn er de nodige verrassingen, daarom sturen we een overzicht van alle leden met hun
nieuw klassement & de nieuwe Reeksindelingen zodat de kapiteins hun team kunnen samenstellen, evt. spelers
kunnen ingepast worden. Let erop dat speler transfers online aangevraagd kunnen worden tussen 15 nov en 15 jan.
PS. Vergeet alvast niet je nieuw lidgeld te betalen voor 10 jan. zodat we je kunnen inschrijven via Tennis Vlaanderen.
Interclub Volwassenen
Alle kapiteins en evt. spelers worden uitgenodigd op de club voor een 1ste bijeenkomst IC op zon. 6 jan. 2019 11u. Een
2e keer uitgenodigd op de Algemene Vergadering & NY drink op vr. 11 jan. voor definitieve samenstelling IC teams.
Heb je je team al samengesteld of heb je ook interesse in InterClub, mail even aan carinevranken@telenet.be of René
Interclub Jeugd
De hoofdtrainers zijn momenteel bezig met het samenstellen van de Jeugdteams. Dit zijn de jeugdleden die
deelnemen aan onze wintertrainingen. Maar ieder Jeugdlid kan zich aanmelden! Heb jij ook interesse, mail dan even
aan de trainers via tcsmashjeugd@hotmail.com. Er zijn Jeugdreeksen in de 4 leeftijdscategorie 9, 11, 13 en 15 jaar.
2)

Lidgeld 2019
Het lidmaatschap loopt van 1 april 2018 tot en met maart 2019. Alle Interclubspelers dienen echter hun nieuw lidgeld
reeds te betalen voor 10 januari 2019! Bekijk de Lidgeld-Aansluitingsfiche 2019 voor alle details.
3)

Algemene Vergadering & Nieuwjaarsdrink
Iedereen van harte uitgenodigd op de Alg. Vergadering & Nieuwjaarsdrink op vr. 11 jan. om 20u. Interessant voor
iedereen met een update van je club; Financieel, Organisatie, InterClub, Activiteiten 2019 & een toast op het nieuwe
jaar. Alle IC-kapiteins Volw. worden gevraagd aanwezig te zijn zodat IC teams definitief samengesteld kunnen worden.
4)

Activiteiten
29 dec.
Kerstfeestje Jeugd
6 jan.
Samenkomst IC teams Volw.
5)

11 jan.
30 maart

NY drink & Algemene Vergadering
Opening Tennisseizoen

Prettige Feestdagen & een gezond 2019!
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