
MTC Jaarverslag Jeugd 2022 

We begonnen het jaar met ongeveer 60 jeugdleden. Gaandeweg het jaar kwamen hier 

steeds meer jeugdleden bij! Aan het eind van het jaar zaten we op bijna 70 leden! 

Op 27 maart was er een open dag op de club. In de ochtend was er door Johan een 

programma opgezet en was de opkomst groot. Dit kwam ook door de vele aanwezige lid 

zijnde jeugdleden. Aan de open dag hebben we 5 nieuwe jeugdleden overgehouden. 

Op dinsdag 17 mei was er weer de sportdag geregeld vanuit de basisscholen uit Medemblik. 

Dank aan de tennisschool voor het regelen van een trainer. 

In het voorjaar deden er 4 compeIIeteams mee. Deze teams droegen gesponsorde 

trainingspakken van: Aan de Oever en van Agroplant! FantasIsch. 

Het schooljaar hebben we begin juli afgesloten met 2 acIviteiten. 

Met de jonge jeugd zijn we naar SkagaVenture geweest in Schagen. daar heeP de jeugd 

heerlijk 2 uur kunnen springen. 

De oudere jeugd heeP een tentenkamp georganiseerd, met een heerlijke BBQ en slapen op 

het park. De kosten werden betaald uit de opbrengst van de grote club acIe. 

In het najaar deden er 5 teams mee met de compeIIe. Wederom in de mooie pakken van 

‘Aan de Oever’ en ‘Agroplant’ en de mooie shirtjes vanuit de club! 

Begin november waren er de Clubkampioenschappen voor de gehele club. De oudere jeugd 

hebben allemaal mooie wedstrijden gespeeld tegen elkaar en voor de jongere jeugd was er 

een clinic georganiseerd op de zaterdagochtend. 

In het najaar is de jeugdcommissie ook gestart met het opzeWen van de ‘MTC Jeugd Flits’! 

Hierin staan leuke weetjes, foto’s en belangrijke data met betrekking tot de jeugd. 

Met de Grote Club AcIe is dit najaar een bedrag opgehaald van: €263,40. 

Helaas voor de tennisclub eindigde het jaar met een vorstperiode en lange dooi, waardoor er 

in de laatste week voor de kerstvakanIe geen les gegeven kon worden. 

We hebben weer zin in 2023! 

SporIeve groetjes, 

Manon, Sandra en Ryanne


