Beste ouders en kids,
Het zomerseizoen staat voor de deur en hier volgen wat afspraken om vlot van start
te kunnen gaan. Woensdag 23/3 en zaterdag 26/3 zijn de winter- inhaallessen
gepland. Voor de leraars die geen les gemist hebben is het vrij spelen .Dus iedereen
kan komen spelen.

Inschrijving Zomerlessen: Ten laatste op 27/3! Snel inschrijven a.u.b.
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 27/3 of stuur tijdig een mail..
De prijs voor de lessen bedraagt 80 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 , de andere regelen
dit aan de toog op de betaalavond. 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 11/4 of dinsdag 12/4 vanaf 19 uur. Gelieve aanwezig te zijn om alle
administratie vlot te kunnen afhandelen.
Woensdag 23/3 wordt er een gratis oefensessie aangeboden voor starters van 14 tot
15 u . Zaterdag 26/3 ook van 10tot 11 uur. Zo kunnen nieuwe kinderen eens een lesje
uitproberen vooraleer ze inschrijven! Alle vriendjes en vriendinnetjes welkom.

Tenniskampen: 150euro : volgende kind 130euro (geen eten voorzien)
Paasvakantie: 28/3 tot 1/4/2016 van 9u30 tot 15u30 vanaf 9 uur opvang voorzien tot 16 uur
Juli: 4/7 tot 8/7/2016 van 9u30 tot 15u30
Augustus: 22/8 tot 26/8/ 2016 van 9u30 tot 15u30

16/8 tot 19/8

4 dagen : 120 euro

Wintercompetitie - Discotennis
Vrijdag 27/3 finales wintercompetitie vanaf 17 uur. Supporters op post! Finalisten
worden per mail verwittigd .Vrijdag 3/4 is het discotennis(18u) om het winterseizoen
af te sluiten. Wie wil komen dubbelen op muziek laat me even iets weten. Ambiance
verzekerd.

Interclubvergadering 18/3 om 19 uur; alle spelers en hun ouders
aanwezig aub om afspraken te maken

Lessen Volwassenen:
Indien er volwassenen interesse hebben om tennisles te volgen gelieve contact op te
nemen met Luc Maes : Tel ; 0473 31 61 02

Konditie:
Kinderen kunnen dit jaar op vrijwillige basis gratis konditietraining komen volgen. De
konditietrainingen zullen doorgaan op vrijdagavond van 18 tot 19 uur. We rekenen
vooral op onze competitiespelers om hieraan mee te doen maar andere spelers zijn
van harte welkom. Laat tijdig iets weten indien je interesse hebt.

Begeleid Tennissen - Clubkampioenschap
Kinderen die zomerlid zijn kunnen zowel maandag als vrijdag begeleid komen
tennissen tussen 17 en 19 uur. Op die dagen zijn er lesgevers aanwezig om ze te
helpen met reserveren, punten tellen, leren een wedstrijdje te spelen …
Eind augustus en begin september wordt er een clubkampioenschap voor onze
jeugd georganiseerd. Info volgt nog.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsformulier Tennisstage(150/120 euro) geen eten inbegrepen
Naam: ……………………………………… Voornaam: ………………………………………..
Periode: Pasen -

Juli - Augustus (datum vermelden)……………………….

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

Inschrijvingsformulier Zomerlessen (80 euro lesgeld-40 euro lidgeld)
Naam: …………………………………..Voornaam:……………………………………
Wil les volgen op : Woensdag - Zaterdag - Vrijdag (schrappen wat niet past)
Leeftijd: ……………………………………..Tel: …………………………………….
Mailadres: ………………………………………………………………………………
Bijkomende wensen: ………………………………………………………………....

