Beste ouders en kinderen,
Het zomerseizoen staat voor de deur en hier volgen wat afspraken om vlot van start
te kunnen gaan. Woensdag 28/3 en zaterdag 31/3 zijn de inhaallessen gepland of
voor de leraars die geen les gemist hebben is het vrij spelen.

Edith Tossner
Vanaf dit zomerseizoen komt Edith Tossner bij ons lesgeven. Zij speelde zowel
nationaal als internationaal op een behoorlijk hoog niveau in Duitsland. Zij komt haar
ervaring doorgeven aan onze sterkere jeugd. Ook zal zij S2T geven aan de
volwassenen.

Inschrijving Zomerlessen: Ten laatste op 2/4
Hieronder vinden jullie een inschrijvingsformulier voor de zomerlessen. Geef op
welke voorkeur(woensdag of zaterdag; interclubspelers voornamelijk vrijdag) je
graag les zou willen volgen. Briefjes in de TDM-bus voor 2/4. De prijs voor de lessen
bedraagt 70 euro . In de zomer ben je verplicht lid te worden van onze club. De
tennisschool heeft een gunsttarief van 40 euro afgesproken met de club. Kinderen
die vorig jaar reeds lid waren kunnen dit betalen met een overschrijvingsformulier
die zij van de club ontvangen hebben. Uw kind kan in de weekdagen komen
tennissen tot 19 uur en in het week-end wanneer er terreinen vrij zijn. Tevens ben je
aangesloten bij het VTV en ben je verzekerd(je hebt dan ook een vtv-kaart die je
nodig hebt om Kids- of andere tornooien te spelen.) Gelieve te komen betalen op
maandag 16/4 of dinsdag17/4 vanaf 19 uur.Gelieve aanwezig te zijn om alle
administratie vlot te kunnen afhandelen.

Tenniskampen: (170 euro) eten inbegrepen:
Paasvakantie: 2/4 tot 6/4/2012 van 9u30 tot 15u30
Juli: 2/7 tot 6/7/2012 van 9u30 tot 15u30
Augustus: 27/8 tot 31/8/ 2012 van 9u30 tot 15u30

S2T: Start to tennis:
Dit jaar starten we met tennislessen voor de papa’s en mama’s van onze kinderen of
hun kennissen. Zij kunnen de draad weer oppakken of starten met tennis tegen een
gunsttarief (75 euro voor 8 lessen) Zij moeten geen materiaal hebben, betalen
voorlopig geen lidgeld en kunnen zelfs vrij komen oefenen. Die lessen gaan door op
maandagavond of vrijdagavond vanaf 19 uur.Heb je hiervoor interesse laat me dan
zo snel mogelijk iets weten. Mail: frankpeeters5@hotmail.com of bel: 0496 64 09 84

Wintercompetitie - Discotennis
Kinderen die deelnemen aan de wintercompetitie mogen niet vergeten hun
terreinonkosten te betalen. Vrijdag 30/3 finales wintercompetitie vanaf 17 uur.
Supporters op post! Finalisten worden per mail verwittigd .Na de finales is het
discotennis om het winterseizoen af te sluiten.Dan volgt ook de prijsuitreiking voor
de finalisten van de wintercompetie.

Begeleid Tennissen:
Kinderen die zomerlid zijn kunnen zowel maandag als vrijdag begeleid komen
tennissen tussen 17 en 19 uur. Info volgt nog.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsformulier Tennisstage(170 euro) eten inbegrepen
Naam: ……………………………………… Voornaam: ………………………………………..
Periode: Pasen -

Juli - Augustus (schrappen wat niet past)

Tel/ GSM: ……………………………………Geboortedatum: …………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsformulier Zomerlessen (70 euro lesgeld-40 euro lidgeld)
Naam: …………………………………..Voornaam:……………………………………
Wil les volgen op : Woensdag -

Zaterdag (schrappen wat niet past)

Leeftijd: ……………………………………..Tel: …………………………………….
Mailadres: ………………………………………………………………………………
Bijkomende wensen: ………………………………………………………………....

