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Beste jeugdleden,

Beste ouders,

Beste leden van TTC Ninove,

De trainingen van TTC NINOVE zijn al enkele weken opnieuw opgestart - uiteraard moeten

de voorwaarden strikt worden opgevolgd. We willen jullie alvast bedanken voor het vlotte

verloop van de trainingen. Mede dankzij jullie begrip en inzet kunnen we verder trainen en

achteraf een sportief babbeltje doen.

Het seizoenseinde is abnormaal verlopen en het nieuwe seizoen 2020-2021 staat voor de

deur. Het bestuur heeft beslist om, anders dan voorheen, geen zomerstop te houden. We

blijven gewoon verder trainen in de zomermaanden! Lees aandachtig verder want

enkele trainingsmomenten wijzigen.

Intussen zijn de meesten al gewoon om de RESERVATIETOOL te gebruiken. Dit gaan we

nog een tijdje verder gebruiken. Je kan de link in deze nieuwsbrief terugvinden.

We gaan ook extra inzetten op de jeugdopleiding met een heuse jeugdstage en sluiten af

met de lang verwachte Beker van de Voorzitter.

Scroll en ontdek.......

Het bestuur / de trainers

https://mailchi.mp/7883fb957140/nieuwsbrief-covid19-638150?e=71ac0a3bb6


RESERVATIE via:
https://www.supersaas.be/schedule/TTCNinove/Trainingen

WIJZIGING JEUGDTRAININGEN - TRAININGEN
We blijven verder trainen in de zomermaanden (juli en augustus 2020);

Elke training staat in de reservatietool 
Reservatie/registratie blijft noodzakelijk;

Maandag: gesloten

Dinsdag:

   De training voor IEDEREEN blijft doorgaan met 2 groepen / reserveringsmomenten. 

   Blok 1: 19u00 - 20u25

   Blok 2: 20u35 - 22u00

Woensdag:

   Opgelet: GEEN jeugdtraining in de namiddag!

   De geleide jeugdtrainingen VOOR DE GESELECTEERDE JEUGD gaan door

   tussen 19u00 en 21u00.

   De vrije tafels kunnen gebruikt worden door IEDEREEN van de club (zie beschikbaarheid

   in de reservatietool).

https://www.supersaas.be/schedule/TTCNinove/Trainingen


Donderdag: gesloten

Vrijdag: gesloten

Zaterdag:

   De geleide trainingen voor ALLE JEUGDLEDEN blijven doorgaan in 2 groepen /

   reserveringsmomenten.

   Blok 1: 9u00 - 10u25

   Blok 2: 10u35 - 12u00

Zondag: gesloten

 

ZOMERSTAGE VOOR JEUGDSPELERS
+

BEKER VAN DE VOORZITTER

TTC Ninove organiseert een stage voor de jeugdleden.

Aansluitend, op vrijdagavond, gaat de Beker van de Voorzitter door.

ZOMERSTAGE VOOR JEUGDSPELERS:
Wanneer?

donderdag 13 augustus 2020

vrijdag 14 augustus 2020

Uren?

9u30 - 12u30

middagpauze met eigen eten

13u00 - 16u00

Prijs?

40 euro (inclusief deelname aan de BEKER VAN DE VOORZITTER - zie details hieronder)

 
INSCHRIJVEN KAN HIER

BEKER VAN DE VOORZITTER: (ALLE LEDEN VAN TTC NINOVE)
Wanneer?

vrijdag 14 augustus 2020 vanaf 19u00

- Er wordt gespeeld met de klassementen van het speelseizoen 2019-2020;

- 2 reeksen, zijnde de NG-reeks en de reeks met geklasseerde spelers;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNc_r3B90ALEzY7IR13dsZwlADeWtD-Y9-nLv82Y7194VHw/viewform?usp=sf_link


- tornooi met poules - dus garantie van enkele wedstrijden;

- onder leiding van een hoofdscheidsrechter;

Prijs?

15 euro (de jeugdspelers die deelnamen aan de stage moeten niet meer betalen) 

- inclusief drankbonnetje;

- inclusief warm avondmaal

 
INSCHRIJVEN KAN HIER

Indien u niet wenst dat u/uw kind wordt vermeld (of op foto verschijnt) in deze nieuwsbrief,
kan u dat melden aan ons. Wij houden hier dan zeker rekening mee.
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