Velp, november 2020

Doe jij ook mee met de groene of gele voorjaarscompetitie?

Beste jeugdspeler van TV Beekhuizen en ouders/verzorgers,
Helaas is de afgelopen tenniscompetitie voortijdig stilgelegd. We hopen uiteraard dat er komend jaar
wel weer voorjaarscompetitie mag worden gespeeld. De voorbereiding hiervoor is alweer van start
gegaan.
Als je wilt kan je je (kind) voor de voorjaarscompetitie opgeven. Hieraan zijn geen extra kosten
verbonden. De competitie maakt immers onderdeel uit van je lidmaatschap.
Als je je opgeeft, gaan we ervan uit dat je zowel op de competitiedata als de inhaaldata ruim
beschikbaar bent. Als je een keer niet kunt is het je eigen verantwoordelijkheid om tijdig een
vervanger te vinden. Zowel voor de tegenstander als voor je eigen team is het fijn als alle wedstrijden
gespeeld kunnen worden.
Opgeven kan via de e-mail jeugdcompetitie@tvbeekhuizen.nl vóór 20 december 2020 onder
vermelding van je voor- en achternaam. Je mag vermelden met wie je graag in een team zou willen.
Wij kunnen helaas niet garanderen dat jouw voorkeur altijd wordt gevolgd en ook niet altijd dat je
geplaatst wordt. Als je je te laat opgeeft wordt je (kind) in principe niet geplaatst.
Na 20 december a.s worden de teams ingedeeld door de trainers. Informatie over speelschema’s,
kleding, captains begeleiding uit- en thuis wedstrijden enz. volgt eind maart 2021. Voor die tijd wordt
er niets bekend gemaakt. Je kunt gewoon alle data gereserveerd houden en de informatie afwachten.
Speeldata voorjaarscompetitie:
Zondagen 11, 18 en 25 april, 2, 16 en 30 mei en 6 juni 2021
Inhaaldata:
Zondag 9, donderdag 13 (Hemelvaartsdag) en maandag 24 (tweede Pinksterdag) mei en zondag 13
juni 2021.
We zien de inschrijvingen graag tegemoet.
Indien je als ouder/verzorger interesse hebt om bij te dragen aan het organiseren van deze competitie
of op andere wijze voor de jeugd van TV Beekhuizen actief te zijn neem dan contact op met Kees
Oostrom (06 – 17 24 01 71). Er zijn diverse activiteiten gedurende het jaar waar handen voor nodig
zijn en vele handen maken licht werk!
Met sportieve groet,
Michiel Dekker
Organisatie groene & gele competitie TV Beekhuizen

