Jeugdtennis verslavend leuk!!!!!

De KNLTB is samen met zijn tennisverenigingen bezig om jeugdtennis verslavend
leuk te maken. Ook onze tennisvereniging TC Ootmarsum doet hier aan mee.
Er is het nodige veranderd in het aanbod voor jeugd in de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar.
Tenniskids wil jullie op een leuke manier kennis laten maken met de sport. Je leert de vaardigheden en tactiek van
tennis, en natuurlijk ook het uiteindelijke spel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie kleuren in de opeenvolging
van verkeerslichten.
Groep 3,4 of 5:
De allereerste fase Rood 3 kan worden beschouwd als het voorbereidend tennis.
Zit jij in groep 3,4 of 5 dan kun je 10 lessen volgen voor €44,00 waarbij je je eerste diploma behaald.
Tijdens de eerste les zijn er rackets aanwezig, deze kun je huren voor €12.50. Na beëindigen van de lessen en
inlevering van het racket ontvang je €5.00 terug.
Tijdens deze 10 lessen mag je vrij gebruik maken van de tennisbaan.
!!!! Meedoen met het voorbereidend tennis is eenmalig.
Groep 6,7 of 8:
Mocht je in groep 6,7 of 8 zitten, dan is het natuurlijk ook mogelijk om Tenniskids te volgen. Je start dan echter in
een andere fase. Welke fase? Dat wordt door de trainer bepaald. De kosten zijn 155,00 euro dit is inclusief
lidmaatschap en 20 lessen.
De tennislessen worden verzorgd door “Tennisschool Niek Scholthuis”. Op het antwoord formulier kun je aangeven
op welke dag/tijd je verhinderd bent. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

www.niekschothuis.nl

Wil je meedoen vul dan het antwoordformulier in en lever deze vóór 26 maart 2016 in bij:
Hetty Schutman (ledenadministratie),

Poolboer 14

AANMELDINGSFORMULIER

pasfoto

NAAM OUDER/VERZORGER:
NAAM EN VOORNAAM JEUGDLID:
ADRES:
POSTCODE:

PLAATS:

TELEFOON NUMMER:
GEBOORTE DATUM:
EMAILADRES:

 Groep 3,4 of 5
Doet mee aan Tenniskids Fase Rood 3
10 lessen € 44,00

 Groep 6,7 of 8
Wil lid worden van TCO ad 155,00 tot einde 2016 en volgt 22 ingeplande lessen (i.v.m evt. uitval),
waarvan er 20 worden gelest.
Welke dag/tijd kan je niet…………………………………………………………..
 Groep 6,7 of 8
Wil lid worden van TCO ad €44,00 (dus geen lessen).
De ouder(s) gaat(n) akkoord dat de door de inschrijving een machtiging wordt verleend aan TCO om
het bedrag van de rekening te schrijven. Ook als zoon/dochter tussentijds stopt.
Bank- of gironummer ………………………………………………………
Handtekening ouder(s), verzorgers(s).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na dit jaar wordt u kind volgend jaar automatisch jeugdlid van de TCO. Mocht u kind geen jeugdlid
willen worden vragen wij u, uw zoon of dochter voor 31-12-2016 af te melden
(afmeldformulier is te downloaden van www.tcootmarsum.nl )

