Best LTV Kessel-lid,
Ook dit jaar bieden we voor “beginnende” tennisleden weer de mogelijkheid om training te
volgen op onze tennisbanen. De lessen zullen starten vanaf april en eindigen in september.
Lees meer hierover in deze nieuwsbrief.
Met sportieve groet,
De redactie

Volgnummer 4-2015

Nieuwsbrief 28 maart 2015
Hierbij ontvang je de vierde nieuwsbrief in het seizoen over de trainingen,
afgelopen activiteit Aantraeje, de ledenvergadering en ander nieuws. Lees er
hieronder alles over.
‘Trainingen’
Voor de volgende avonden zullen de trainingen aangeboden worden:
 Maandagavond vanaf 20:00u (afhankelijk van indeling jeugdtraining kan dit
ook later zijn).
 Dinsdagavond vanaf 20:00u (afhankelijk van indeling jeugdtraining kan dit
ook later zijn).
Met ingang van dit seizoen zijn we een samenwerking aangegaan met Personal
Tennis. Dit is een jonge enthousiaste tennisschool die reeds enkele jaren
trainingen aanbieden bij diverse verenigingen bij ons in de regio. Wil je graag meer
informatie over deze tennisschool dan kijk even op de website
www.personaltennis.nl.
Personal Tennis hanteert een visie waarbij de trainingen aan maximaal 4
personen per groep gegeven wordt. Lees verder op de website... klik hier

Ledenvergadering 27 maart: Nieuwe website gepresenteerd !
Afgelopen ledenvergadering heeft Marco Teeuwen de nieuwe website
gepresenteerd. Niet alleen is de website technisch weer klaar voor de
toekomst maar ook inhoudelijk verrijkt. Zo is er een koppeling met social
media, met de KNLTB voor alle competitie-informatie en nog veel meer.
Bekijk het zelf en hou de website in de gaten voor de laatste informatie over
LTV Kessel. Klik hier

Bedankt Maurice Veltmeijer!
Op de ledenvergadering is Maurice
wegens zijn drukke agenda
teruggetreden als bestuurslid PR &
Sponsoring. LTV Kessel wil hem
bedanken voor zijn vele verdiensten
voor de club sinds zijn aantreden in
het bestuur in 2009 (foto midden)!
Bedankt en graag zien we je terug op
de baan!

26 maart Aantraeje
De eerste editie van deze activiteit
begon met een regenbuitje maar
gedurende de avond werd het steeds
beter en ook drukker. Een geslaagde
primeur die wellicht nog meer vervolg
krijgt dit seizoen.

Aantraeje foto's
Na op de baan de nodige calorieën
verloren te zijn moesten deze
natuurlijk weer worden aangevuld .
Een welverdiend pilsje voor de heren!
Voor meer foto's kijk op de nieuwe
website. Klik hier

In de volgende nieuwsbrief volgende week ontvang je alle clubinformatie over het
nieuwe seizoen!

