
Nieuwsbrief Trainingen en JC  

LETOP!!! Belangrijke data!!! 

 

Trainingen: 

Beste Cursisten/ouders, 

Zoals jullie weten is de inschrijving voor het 
Winterseizoen alweer in volle gang. De inschrijving is 
nog geopend t/m 1 september. Twijfel je of je al hebt 
ingeschreven log dan in op Yourtennis en kijk op je 
persoonlijke pagina. De inschrijving moet hier dan 
opstaan. 
 
Basisschooljeugd: 

Inschrijving van een zoon/dochter die op de 

basisschool zit; zet in de opmerkingen welke 

basisschool dit is, wij plannen vanaf 14.15 uur op ma-

di-do-vrij en 13.30 uur op woensdag.  

Zet naam eventuele vriendjes/vriendinnetjes ook in de 
opmerkingen. Let op: na de  1e trainingscyclus delen 
we in principe in op niveau en leeftijd om zo een 
effectieve en leuke training te kunnen geven. 
 
Controleer bij inschrijving ALTIJD of je personalia én je 
bankgegevens nog kloppen. Dit kan namelijk in de 
loop der jaren veranderd zijn! 
 
Nadere info bij je trainer of via 
training@wolfsbosch.nl deze mailbox staat het hele                       
jaar open. 

 

Clubkampioenschappen Jeugd 

 

De Inschrijving voor de Jeugd Clubkampioenschappen sluit op zaterdag 24 Augustus. Dit toernooi is 

onderdeel van het Lesprogramma dus zorg dat je op tijd inschrijft. Inschrijven kan via de site van TV 

Wolfsbosch  https://www.wolfsbosch.nl/jeugd/jeugdclubkampioenschappen 

Speeldata 1 t/m 8 september 

Als je graag wil dubbelen maar je hebt geen partner kun je hiervoor los inschrijven en proberen wij 

een partner voor jete zoeken. 

 

Vriendelijke groeten,  

Het trainingsteam Wolfsbosch 

 

Belangrijke Data: 

• Sluiting Inschrijving 

Trainingen: 1 Sept 

• Sluiting Inschrijving Jeugd 

Clubkampioenschappen       

24 Aug. 

• Sluiting Inschrijving 

Senioren 

Clubkampioenschappen         

7 sept. 

• Ouderavond 

Najaarscompetitie 26 Aug. 

Zie website voor meer 

informatie 

• Sluiting inschrijving Vughts 

Parkentoernooi 21 Okt. 
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Trainingsrooster Winterseizoen 

2019/2020 
 

 
 

WEEK DATUM MA DI WO DO VR ZA 

41 7-10 t.m. 12-10 les 1 les 1 les 1 les 1 les 1 les 1 

42 14-10 t.m. 20-10 Herfstvakantie  

43 21-10 t.m. 26-10 les 2 les 2 les 2 les 2 les 2 les 2 

44 28-10 t.m. 2-10 les 3 les 3 les 3 les 3 les 3 les 3 

45 4-11 t.m. 9-11 les 4 les 4 les 4 les 4 les 4 les 4 

46 11-11 t.m. 16-11 les 5 les 5 les 5 les 5 les 5 les 5 

47 18-11 t.m. 23-11 les 6 les 6 les 6 les 6- les 6 les 6 

48 25-11 t.m. 30-11 les 7 les 7 les 7 les 7 les 7 les 7 

49 2-12 t.m. 7-12 les 8 les 8 les 8 Sint les 8 les 8 

50 9-12 t.m. 14-12 les 9 les 9 les 9 les 8 les 9 les 9 

51 16-12 t.m. 21-12 les 10 les 10 les 10 les 9 les 10 les 10 

52/1 23-12 t.m. 5-1 Kerstvakantie 

2 6-1  t.m. 11-1 les 11 les 11 les 11 les 10 les 11 les 11 

3 13-1 t.m. 18-1 les 12 les 12 les 12 les 11 les 12 les 12 

4 20-1 t.m. 25-1 les 13 les 13 les 13 les 12 les 13 les 13 

5 27-1 t.m. 1-2 les 14 les 14 les 14 les 13 les 14 les 14 

6 3-2 t.m. 8-2 les 15 les 15 les 15 les 14 les 15 les 15 

7 10-2 t.m. 15-2 les 16 les 16 les 16 les 15 les 16 les 16 

8 17-2 t.m. 22-2 les 17 les 17 les 17 les 16 les 17 Les 17 

9 23-2 t.m. 1-3 Carnavalsvakantie 

10 2-3 t.m. 7-3 inhaal inhaal inhaal les 17 inhaal inhaal 

11 9-3 t.m. 14-3 inhaal inhaal inhaal inhaal euro euro 

12 15-3 t.m. 21-3 Eurotoernooi 

13 23-3 t.m 28-3 aanvang zomertraining  

 

 

 

        

PESTPROTOCOL WOLFSBOSCH 

Het uitgangspunt van onze vereniging is dat iedereen op een plezierige en 

veilige manier moet kunnen deelnemen aan trainingen en ander activiteiten. 

Dit betekent dat wij pesten op geen enkele wijze zullen accepteren. Wij  

begrijpen dat het moeilijk is om hierover te praten,maar omdat duidelijk is dat  

de vereniging en de trainers hier een duidelijk standpunt in hebben, is het  

logisch dat zij meldingen serieus nemen en hebben nagedacht over stappen  

om het te voorkomen of op te lossen.   

In eerste instantie is de trainer het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en  

ouders. Pesten en andere ordeverstoringen in de les worden bij constatering  

door de trainer onmiddellijk gecorrigeerd en kunnen bij voortduren een  

onmiddellijke verwijdering van de leerling uit deze les tot gevolg hebben. 

Vervolgens, indien het probleem blijft bestaan of als het zich buiten het 

gezichtsveld van de trainer afspeelt, kan dit worden gemeld bij de  

trainingscoördinator, door leerling, ouders of trainer. 

trainingscoördinator: Robin van Meer 06-15181425 training@wolfsbosch.nl  of  
namens de TC  Meindert Willems technischecommissie@wolfsbosch.nl 

Deze brengt de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte. In eerste  

instantie zal een laatste waarschuwing worden gegeven. Bij voorduren kan  

deze besluiten tot het schorsen van een trainingsles. Hiervan wordt ook de  

voorzitter van de TC op de hoogte gebracht.  

Indien ook deze stap onvoldoende resultaat heeft, zal het bestuur van de  

Wolfsbosch er via de TC-voorzitter in worden betrokken. 

Het bestuur kan besluiten tot definitieve verwijdering en eventueel aanvullende 

maatregelen treffen.    

Het reglement Pestprotocol is in 2004  opgenomen in het huishoudelijk 

reglement van tennisvereniging Wolfsbosch.  
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