Wintertraining 2018/2019
Beste tennisvrienden,
Hieronder treft u de verschillende trainingsmogelijkheden voor het voor het winterseizoen 2018/2019 aan. We
starten dit jaar op maandag 3 december.
Ik verzorg de tennislessen voor de jeugd. 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. Voor afspraken over deze trainingsmogelijkheid kunt u contact opnemen met Rendy Drost.
De groepslessen starten maandag 3 december. In de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen les/training
gegeven.
Er wordt les/training gegeven op maandag en donderdag. Andere dagen in overleg! Dit winterseizoen verzorgen
wij 12 weken tennistraining. Dit is wat minder dan normaal. Maar zo kan ik de lessen gegarandeerd geven.
Inschrijfformulier wintertraining 2018/2019
Opzet wintertraining:
Jeugd:
12 lessen

1.

Voorbereidend tennis t/m 10 jaar (50 minuten)

€ 63,75

2.

Groepstraining 8 personen (50 minuten)

€ 63,75

3.

Groepstraining 4 personen(50 minuten)

€ 127,50

Extra Privé training voor Jeugd *:
5 x 25 minuten privé training (1 of 2 kinderen)

€ 99,00

Senioren:
0
1. Beginners 4 personen

(50 minuten)

€ 127,50

0

2. Gevorderden 8 personen

(50 minuten)

€ 63,75

0

3. Gevorderden 4 personen

(50 minuten)

€ 127,50

0

4. Teamtraining 8 personen

(50 minuten)

€ 63,75



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:
Rendy Drost
Westeinde 154
7711CR Nieuwleusen
(Privé training jeugd in overleg met de trainer *)

Tennisvereniging Nieuwleusen Inschrijfformulier wintertraining 2018/2019.
Hierbij geef ik mij op voor de volgenden training: Keuze omcirkelen
Jeugd
1
2
3
Senioren
1
2
3
4

Naam:
Adres:

E-mail:
Geboortedatum:
Telefoon:

Mobiele nr: graag invullen

Aantal jaren les:
Lid:

Ja* Nee*

doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit kan op rekeningnummer:

Voorkeursdagen:

IBAN rekeningnummer:
NL36 KNAB 0257 4201 85 T.a.v.: Racketsport Rendy

1:
2:

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 maandag 3 december. 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 niet aanwezig, kunt u bellen met:
Rendy Drost, 06-10529451 of mailen naar: rendydrost@hotmail.com
Inschrijfformulier wintertraining inleveren vóór zaterdag 1 december 2018

