Belangrijke data om te onthouden
Verkleed tennissen op 26/2 en 2/3
Kidstennistornooi 3/4 Ter Linden Edegem
Finales wintercompetitie:17u tot 18u45 (oude ballon ) 8/4
Discotennis: 8/4 vanaf 19 uur(niet 18u)

Inhaallessen: geen les op 9/3 en 12/3 (krokusvakantie) ook geen VS
Zaterdag: William, Devid, Patrick geven hun inhaalles op 5/3 en eindigen hun lessen op 2/4. Frank geeft
geen les tijdens de vakantie en ook niet op 2/4 (vrij spelen) maar wel op 9/4.
Woensdag: Jo heeft geen les gemist en eindigt op 23/3 en geeft vrij spelen op 30/3. William , Frank en
Jelle eindigen op 30/3, hun kinderen hadden al vrij spelen.

Inschrijving Zomerlessen: Ten laatste op 2/4
Hieronder vinden jullie een inschrijvingsformulier voor de zomerlessen. Geef op welke voorkeur (woensdag
of zaterdag) je graag zou willen les 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. 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 onze betaaldag op Paasmaandag 25/4 vanaf19u of op dinsdag 26/4 vanaf
19u.Gelieve aanwezig te zijn om alle administratie vlot te kunnen afhandelen.

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

PASEN(11-15/4)

Voornaam: …………………………………………..

JULI(4-8/7) - AUGUSTUS(22-26/8) (schrappen wat niet past)

Tel/ GSM : ……………………………………….

Geboortedatum : ………………………………..

------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsformulier Zomerlessen ( 70 euro-40 euro lidgeld)
Naam: ………………………………………………….

Voornaam: ……………………………………………..

Wil les volgen op WOENSDAG - ZATERDAG

Leeftijd: ……………….Tel: ………………………

Bestelformulier T-shirts en truien
Wil u graag nog een extra T-shirt van TC De Meyl of één van de coole truien met kap
dan mag u onderstaand document invullen en het bedrag in een gesloten enveloppe
voorzien van naam en achternaam bezorgen aan Devid. Zijn er vragen dan mag je
een mailtje sturen naar devidgeysels@gmail.com
Nieuw racket nodig? Belangrijk dat je de juiste maat neemt. Vraag info aan Devid of
Frank

T-shirts
kleur

maat

prijs

Wit

5-6j, 7/8j

€10

Wit

9-11 12-14, S

€10

Gekleurd

5-6j, 7/8j

€10

Gekleurd

9-11 12-14, S

€10

maat

aantal

prijs

Tot:
Gekleurd: blauw, oranje, groen, roze

Truien met kap
kleur

maat

prijs

Wit, zwart,
blauw, grijs

5-6j, 7/8j

€20

Wit, zwart,
blauw, grijs

9-11
12-14
S

€20

maat

aantal

prijs

Tot:
Naam: ………………………….
Voornaam: ……………………..
e-mail adres: ……………………………………………
Betaald – niet betaald

