
Zomertraining 2017

Beste tennisvrienden,  
 
Hieronder treft u de verschillende trainings mogelijkheden voor het seizoen 2017 aan. 
Ook dit jaar worden de tennistrainingen gegeven door Racket Instituut Sannick. Dit jaar 
worden de trainingen gegeven door Rutger Jan Kamperman. We starten dit jaar twee weken later,
ivm dat de afgelopen winter veel trainingen zijn uitgevallen ivm de conditie van de banen na 
sneeuw en vorst. Voor de klanten van de wintertraining zal er een verrekening plaats 
vinden op het tarief voor de zomertrainingen.

R.I. Sannick verzorgt de tennislessen voor de jeugd. In samenspraak met het bestuur krijgen alle 
jeugdleden 20 lessen in de zomer. 
Ook dit jaar zijn er ook mogelijkheden voor privé trainingen voor jeugdspelers. Deze trainingen 
worden extra aangeboden aan de jeugdspelers, die graag extra technisch willen trainen. Deze 
trainingsvorm staat wel los van enige financiële ondersteuning van TVN. Afspraken over deze 
trainingsmogelijkheid kunt u kontact opnemen met Rutger Jan Kamperman

De groepslessen starten dinsdag 11 april. In de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen 
les/training gegeven. 

Er wordt les/training gegeven op dinsdag en donderdag. Andere dagen in overleg!
Dit zomerseizoen verzorgen wij 20 weken tennistraining. 

Inschrijfformulier zomertraining 2017

Opzet zomertraining:
Jeugd:

20 lessen voor rekening TVN
€ 0,00 p/p 

Aspiranten vanaf 4 jaar t/m 6 jaar, 40 minuten 8 personen
Voorbereidend tennis t/m 10 jaar (50 minuten)
Groepstraining 8 personen (50 minuten)

 Extra Prive training voor jeugd *:
5 x 25 minuten privé training (1 of 2 kinderen) €   99,00

Senioren:
0 1. Beginners 4 personen (50 minuten) € 212,50

0 2. Gevorderden 8 personen (50 minuten) € 106,25

0 3. Gevorderden 4 personen (50 minuten) € 212,50

0 4. Teamtraining 8 personen (60 minuten) € 106,50

*  Afhankelijk van deelname is het mogelijk dat u verzocht wordt om in een kleinere groep te trainen. 
Bijbetaling behoort ook tot de mogelijkheid. Dit uiteraard in overleg met de trainer.

Inschrijfformulier inleveren bij Rutger Jan Kamperman , Weteringland 11, Nieuwleusen

(Prive training jeugd in overleg met de trainer *)



Tennisvereniging Nieuwleusen Inschrijfformulier zomertraining 2017.

Hierbij geef ik mij op voor de volgende training: Keuze omcirkelen
Jeugd A 1 2
Senioren 1 2 3 4   

Naam:
_____________________________________________________________
Adres:
_____________________________________________________________

E-mail:___ ___________________________________________________ 

Geboortedatum: _______________

Telefoon: _______________    mobiele nummer: graag invullen_______________

Aantal jaren les: _________

Lid: Ja*   Nee* doorhalen wat niet van toepassing is.

Nieuwe leden moeten eerst het inschrijfformulier 2017  inleveren bij Agnes Brinkman. 
Tevens machtigt u Racket Instituut Sannick om de kosten van de training te innen.

Mijn IBAN rekeningnummer is: NL ________________________ t.n.v:_______ _______

Voorkeursdagen: 1: _________________________________________________

2: _________________________________________________

Handtekening: _________________________________________________
Bij jeugdleden moet 1 van de ouders of verzorger(s) tekenen.

Lesreglement:
Een lesuur is 50 minuten (inclusief wisseltijd).
Afhankelijk van deelname is het mogelijk dat u verzocht wordt om in een kleinere groep te trainen. Bijbetaling behoort ook tot de 
mogelijkheid. Dit uiteraard in overleg met de trainer. 
Behoudens bijzondere omstandigheden is restitutie van lesgeld onmogelijk.
Iedereen is verplicht een inschrijfformulier in te leveren. Dit in verband met persoonlijke gegevens voor het innen van het lesgeld.
De deelnemer kan de trainingen niet overdragen aan derden.
Bij het uitvallen van de training wordt er als volgt ingehaald:
Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komen de eerste twee lessen voorrekening van de leerling, de derde les voor rekening 
van de trainer, de vierde les weervoor  rekening van de leerling, enz.

Bij verhindering van de training graag doorgeven aan de trainer. 
Verplicht lidmaatschap bij de vereniging
De trainingen beginnen dinsdag  11 april. Er is geen training op feestdagen en in basisschoolvakantie. Dit zal duidelijk door de
trainer aangegeven worden.
De eerste trainingstijd wordt doorgegeven via de e-mail. Graag een ontvangstbevestiging geven.
Senioren betalen € 5,00 ballengeld per persoon per zomer training seizoen.
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de trainer op de baan.  Indien geen gehoor kunt u bellen met:

 
Rutger Jan Kamperman, Racket Instituut Sannick 0643000955/ rjkamperman@gmail.com

Les Inschrijfformulier inleveren voor 7 april 2017


