Corona lockdown
14 december is er een harde lockdown afgekondigd door Mark Rutte.
In onderstaande link kunt u lezen wat dit precies inhoud voor de
tennissport.
https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/12/nederland-in-lockdowntennis-en-padel-mag-nog-met-2-personenbuiten/?fbclid=IwAR0d5OXPKmGEPsOm4uSHx3EQwxhe3940reNqLL74s
LKHrmRVvlfkD1v8UIk
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Agenda

Tennischool de Kloek
2020 was een bewogen jaar... Het Coronavirus waar we al 9 maanden
mee te maken hebben houdt ons in de greep. Gelukkig hebben we
ondanks alle verscherpte maatregelen toch nog veel kunnen tennissen.
De trainingen die binnen plaatsvonden in de Stebohal zijn naar buiten
gegaan en de groepen hebben we verdeelt over 2 banen met max. 4
mensen.

Kerstdagen
Wat ik merk op de baan is dat de leerlingen blij zijn dat er toch
getennist mag worden en dat in kleinere groepen trainen ook heel
effectief werkt, omdat je nog meer aandacht krijgt.
Tennis is een van de weinige sporten wat je nog wel kunt doen! Dus
kom lekker naar de vereniging een balletje slaan! Zelfs de gravelbanen
zijn nog goed bespeelbaar!
Mocht je mensen kennen in je omgeving die ook willen gaan tennissen,
meldt ze aan bij www.tennisschooldekloek.nl of mail naar
sofietervoort@gmail.com of bel naar 06-54796765 voor meer
informatie.
Geen COVID 19 maar GOFIT 21!!!
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We hebben goede moed dat de competitie in het voorjaar weer door
mag gaan! Geef je snel op, zowel voor jong als oud bij tc@grootslag.nl.
Voor de jeugd is er de Tenniskids Competitie in rood en oranje, een
leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met wedstrijdjes.
De groene competitie voor de wat oudere kinderen en de Junioren
competitie voor kinderen vanaf 11 jaar in verschillende vormen en
leeftijdscategorien. Zowel de vereniging als de Tennisschool stimuleren
het om mee te toen aan de competitie! Het is heel gezellig met je team,
maar ook heel erg leerzaam en het zal je tennisspel verbeteren!

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen in goede gezondheid en een
sportief 2021!
Met sportieve groet,
Sofie Petitjean Tervoort
Hoofdtrainer TC het Grootslag
Tennisschool de Kloek

Grote clubactie
Er is dit jaar totaal 484,90 euro opgehaald met de grote clubactie.
Iedereen die hier aan heeft bijgedragen bedankt!
Ons jeugdlid Emma Groen heeft 3e jaar op rij de meeste loten verkocht.
Maar liefst 68 stuks!
Gefeliciteerd Emma en veel plezier met je 20 euro cadeau.

Raadhuislaan 8
1613 KR Grootebroek
T: 0228-515607
www.tcgrootslag.nl
info@tcgrootslag.nl

Save the date
21 januari is er weer een algemene ledenvergadering.
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Kloppen jouw gegevens nog?
Zijn de gegevens van jouw die bij ons bekend zijn nog actueel? Denk
aan NAW gegevens, emailadres, rekeningnummer of je foto voor op je
pas. Je kan het aanpassen. Log in via de website: www.tcgrootslag.nl en
zorg dat je account up-to-date word.

Berichtje van kantinecommissie
In deze moeilijke tijd voor iedereen, willen wij als kantinecommissie
toch proberen vooruit te kijken.
Wij willen, net als vele mensen, graag weer iets kunnen doen voor en
met de leden van de vereniging.
Wij zijn alvast aan het nadenken over leuke evenementen die we met
jullie zouden kunnen doen, zoals een pubquiz. Iets om gezellig samen
te zijn en lol te maken.
Heb jij zelf een leuk idee om te doen (of wil je het zelfs in elkaar te
zetten), laat het ons dan weten.
Wij willen dit het liefst doen als het nieuwe seizoen weer van start gaat.
Uiteraard zijn we afhankelijk van hoe alles gaat lopen, maar als het
weer kan en mag, willen wij ervoor gaan.
Zodra wij een datum kunnen plannen, horen jullie het natuurlijk van
ons.
Als iemand iets weet of wil maken, horen wij dit heel graag.
Wij wensen iedereen een mooie jaarwisseling en een goede start voor
2021.
Sportieve groet
De kantinecommissie

Werving vrijwilligers
Verschillende commissies zoeken nog steeds vrijwilligers.
O.a. jeugdcommissie, accomodatiecommissie, maar ook bestuursleden.
Interesse? Neem contact op met de commissie of het huidige bestuur.
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Competitie 2021
Beste tennisvrienden en vriendinnen,
Ondanks alle corona perikelen hopen wij dat jullie aankomend voorjaar
weer mee doen aan de voorjaarscompetitie (waarschijnlijk met
maatregelen).
In de link de informatie voor de competitie:
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/
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Schrijf je zo snel mogelijk in voor de competitie via tc@tcgrootslag.nl
Het is mogelijk om individueel in te schrijven of per team.
Zet bij de aanmelding duidelijk de competitievorm en je teamleden
(indien bekend).
De inschrijving sluit uiterlijk op donderdag 31 december 2020.
Groeten,
Jeroen Degeling
Vereniging Competitie Leider
NB: competitiebijdrage en ballen is exclusief het lidmaatschap
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