Beste jeugdspeler
Beste ouder

Het nieuwe tafeltennissezioen trekt zich stilaan op gang, dus ook de tornooien en
kampioenschappen komen eraan.
Dit is het uitgelezen moment voor onze jeugdspelers om ervaring op te doen in hun spel, daarom
willen we vanuit de club enkele data naar voor schuiven.
Concreet is dit voor:
•

•

Jeugdliga, Locatie: Schiervelde, Roeselare
Zondag 27/09/2020, 8/11/2020, 24/01/2021
Afspraak: 8u30 aan de Sporthal in Gullegem
Start Jeugdliga: 10u
(30 minuten vooraf in Roeselare aanwezig zijn)
Kostprijs: 4 € per deelname (wordt op het einde van het sportjaar door de club doorgerekend)
Provinciaal Kampioenschap, Locatie: Schiervelde, Roeselare
Zaterdag 09/01/2021
Meer info volgt later

Op elk van deze data willen we in groep naar Schiervelde rijden. We brengen en halen de spelers
met eigen vervoer. Kan je als ouder ook een rit voor je rekening nemen, geef dit gerust aan, het
wordt zeker op prijs gesteld.
Geert Vanhove zal telkens aanwezig zijn (samen met evt. andere trainers) om de spelers te
begeleiden tijdens het tornooi.
Als “oudercomité” helpen we in de gaten houden of iedereen beschikt over wat hij/zij nodig heeft
en voorzien we de nodige snacks. (Voor de lunch zorgen de spelers zelf).
We zorgen voor een plekje en een hapje zodat supporterende ouders in de namiddag samen wat
kunnen knabbelen en babbelen.
Na de Jeugdliga zijn we normaal rond 17u30 terug aan de sporthal in Gullegem. Wie zin heeft,
daarna samen een frietje eten als leuke afsluiter.
Als fijne herinnering voorzien we een foto van de deelnemende groep.
Heb je zin om deel te nemen op één of meerdere data?
Inschrijven kan bij Geert op vanhovegeert0@gmail.com of 0478 482952.
Kun je een heen- of terugrit voor je rekening nemen, dan mag je dat ook via deze weg doorgeven.
Wij hopen alvast op een grote groep deelnemers!
Vriendelijke groeten,

De Co-Liga’s
P.S. Wij respecteren uiteraard steeds de geldende Corona-maatregelen van het moment.

