TC SMASH JEUGD
WINTERTRAINING 2018
Beste ouders en jeugdspelers,

Het zomerseizoen loopt op zijn einde. Vanaf maandag 24 september beginnen de wintertrainingen, deze
gaan van start op onze buitenbanen. We kunnen niet voorspellen hoeveel lessen er buiten doorgaan
maar dit zal u tijdens de lessen vernemen van de trainers (= weersafhankelijk).
Zoals elk jaar zullen de trainers 20 weken lesgeven van eind september 2018 tot april 2019.
De juiste data worden u nog schriftelijk meegedeeld tijdens de eerste lessen. De lessen gebeuren allemaal
in groepjes van 3 of 4 leerlingen.
Er gelden verschillende prijzen afhankelijk van de plaats waar uw kind zal trainen deze winter.
Competitiespelers trainen 1 ½ uur in Maaseik en betalen hiervoor €260.
Recreatieve spelers trainen in Neeroeteren, prijs €140 (1u).
Kleutertennis ook in Neeroeteren op zondagvoormiddag/ woensdagnamiddag, prijs €90 (1u).
Alle trainingen worden gegeven door de gediplomeerde trainers van TC Smash Neeroeteren.
Zeer belangrijk! Is uw zoon/dochter nog geen lid van de club dan zal hij/zij ook lidgeld moeten betalen,
dit bedraagt €15 en is geldig tot 31 maart 2019.
Bij de inschrijvingsdag zal u een brief lidgeld 2018 meekrijgen waarop u alle info en rekeningnummer kan
terugvinden. Deze brief vindt u ook terug op onze site http://tcsmash.be/lidgeld

Inschrijven - betalingsdag!
Inschrijven kan enkel op de inschrijfdag op vrijdag 7 september van 16u-18u op onze tennisclub.
Let erop dat Uw zoon/dochter enkel kan deelnemen indien het lesgeld betaald en dus verzekerd is.
Breng tijdens deze inschrijfdag ook onderstaand rooster ingevuld mee, 2e pagina.
Opgelet!!
De groepsindeling en het juiste uur zal vanaf 22 september uithangen op de tennisclub. U wordt niet
opgebeld, maar dient zelf te gaan kijken in ons clubhuis!

Voor verdere info mail aan tcsmashjeugd@hotmail.com, of contacteer Walter of Daisy.

MARKEER IN HET ROOSTER OP DE VOLGENDE PAGINA WANNEER UW ZOON/DOCHTER WEL KAN
KOMEN TENNISSEN & BRENG DEZE INFO MEE NAAR DE INSCHRIJVING OP 7 SEPT. 2018 16u-18u!
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Gelieve meerdere mogelijkheden aan te duiden (omcirkel of markeer)!
Kleuters trainen enkel op zondag of woensdag bij voldoende kandidaten!

Maandag
16u-17u
Wintertraining
2018

Woensdag
13-14u
14-15u
15-16u
16-17u
17-18u

Zaterdag
11u45-12u45
12u45-13u45
14u-15u30
15u30-17u
17u-18u30

CONTACTINFO - correct en volledig in te vullen!
NAAM + VOORNAAM:
GEBOORTEDATUM:
TELEFOONNUMMER:
E-MAIL ADRES:
OPMERKINGEN:

KLEUTERTENNIS VOORKEUR: WOENSDAG / ZONDAG
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Zondag
9u-10u
10u-11u
11u-12u

