
 
 
 

Nieuwsflits Jeugd – juni 2019 
 
Inschrijving najaarscompetitie jeugd (tot 16 juni)  
De inschrijving voor de najaarscompetitie Jeugd 2019 is vanaf nu opengesteld en sluit op 
zondag 16 juni 2019. 

Inschrijven kan via deze link naar het form: https://forms.gle/d7gop5ouK8dHTokD6 
 
Voor regionale najaarscompetitie van de RODE en ORANJE teams op vrijdagmiddag geldt dat 
ouders tenminste een van de vier speelmiddagen beschikbaar zijn om hun team te 
begeleiden of te rijden. 
De najaarscompetitie GROEN/ GEEL 2019 bestaat uit zeven wedstrijddagen op de zondag in 
de periode september tot en met november 2019 (start vanaf zondag 15 september 2019).  
Deelname aan de jeugdcompetitie kost € 15,- per deelnemer, ter dekking van de kosten voor 
inschrijving bij KNLTB, ballen (thuiswedstrijden) en het gebruik van een competitieshirt. 
  

 
Inschrijving clubkampioenschappen ROOD en ORANJE 
Doe allemaal mee aan de clubkampioenschappen ROOD en ORANJE op zondag 23 juni 2019. 
Rood van 9.00 – 11.00 uur, Oranje 2 van 10.30 – 14.00 uur en Oranje 1 van 14.00 – 17.00 
uur. Inschrijven kan via Toernooi.nl tot 15 juni 2019! 

 
Naarden open jeugd gestart: kom (finales) kijken!! 
Vanmiddag is ons Naarden Open Jeugdtoernooi gestart. De komende week elke dag vanaf 15 
uur worden er meerdere wedstrijden gespeeld. Zondag finaledag, met een aantal 
spectaculaire wedstrijden, kom je ook kijken? 
 
Middelbare scholierentoernooi maandag 1 juli 2019! 
Voor alle jeugdleden van TV Naarden in groep 8 of op de middelbare school: kom met een of 
twee introducees en doe mee aan ons derde middelbare scholierentoernooi!  
Aanmelden via jeugdbestuurtvnaarden@gmail.com. Aanvang 19.00 uur, kosten € 5 per duo.  
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Jeugdtoss in 2019 en ….. Kom vrij spelen! 
Het Jeugdbestuur in ACTIE organiseert op woensdagmiddag 19 juni dé JEUGDTOSS voor alle 
jeugdleden van 9 tot 12 jaar. Dit om “vrij spelen” van al onze jeugdleden te bevorderen. Ook 
de trainers stimuleren dat door de jeugdleden aan te moedigen  voor of na hun training nog 
even een baan af te hangen en met een of meer kids uit de lesgroep nog even vrij te spelen. 
Kom en doe mee tussen 16.00 en 17.30 uur o.l.v. de leden van het jeugdbestuur. 
 
TV Naarden gebruikt de KNLTB clubapp   

Vanuit de JBC en het jeugdbestuur kondigen wij alle activiteiten, inschrijvingen voor de 

jeugdtrainingen etc aan via de clubapp. Ouders van jeugdleden die geen lid zijn van TV 

Naarden kunnen met het bondsnummer van hun zoon/ dochter inloggen. Gebruik m ook, 

en mis niets meer! 

Let op: vanaf aankomende dinsdag 11 juni is de KNLTB ClubApp alleen te gebruiken 

indien jij de ClubApp geüpdatet hebt (minimaal versie 1.8). We willen je daarom vragen 

om in de App Store of Google Play Store van jouw telefoon na te kijken of jij de meest 

recente versie al gedownload hebt. Heb jij de KNLTB ClubApp nog niet op je telefoon? 

Download hem snel en zorg dat je niks mist! Clubnieuws en toernooi-informatie inzien, 

tennismaatjes zoeken en afhangen. Dat wil jij toch ook vanaf je mobiel kunnen? 

 

Vacature(s) in Jeugdbegeleidingscommissie 
Tenslotte zoeken we nog een opvolger voor de coördinatie van de Rode competitie m.i.v. dit 
najaar. Helaas kunnen we de rode competitie in 2019 niet voortzetten zonder vervulling van 
deze vacature. Dus kom onze Jeugdbegeleidingscommissie (JBC) versterken en geef je op via 
jeugd@tennisnaarden.com!!  
 
Namens de Jeugdbegeleidingscommissie 
Meinhart Lingbeek (GEEL) 
Corinne Bunschoten (GROEN) 
Barbara Witvoet (ROOD/ ORANJE) 
Vacature (ROOD) 
Jaap Willem Kuit (bestuurslid jeugd) 
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