Beste Leden,
Goed nieuws! De nationale veiligheidsraad besliste dat tennislessen weer mogen. Om jullie zoveel mogelijk te
kunnen bieden, vragen we jullie snel in te schrijven. Dat kan nog tot en met vrijdag 22 mei. Wees er dus snel
bij.
We bieden een verkorte vorm van de lessen aan:
Lentelessen volwassenen 2020:
Duur: 5 weken*
Kostprijs**: 1u/ week: 50 euro 2 x 1u/ week: 100 euro
Lesdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Andere dagen op aanvraag.
Lesuur: volgens beschikbaarheid en planning
Groep: voorkeur voor groepsgenoten vermelden bij inschrijving
Lentelessen jeugd 2020:
Duur: 5 weken*
Kostprijs**: 1u/ week: 50 euro 2 x 1u/ week: 100 euro
Lesdagen: woensdagnamiddag en andere dagen op aanvraag
Lesuur: volgens beschikbaarheid en planning
*Afhankelijk van de verdere coronamaatregelen zal de club de mogelijkheid bieden om je lessenreeks vrijblijvend verder te
zetten in de zomer. Meer informatie daarover volgt later.
**Spelers die in de winter les volgden krijgen ter compensatie voor hun vroeger gestopte lessenreeks korting. Spelers die 1
uur per week groepsles volgende krijgen 5 euro korting, spelers die 2 uur per week groepsles volgenden krijgen 10 euro
korting en spelers die de competitieformule deden krijgen 15 euro korting.

Start 2 Tennis volwassenen 2020:
De formule blijft onveranderd. Je kan nog tot 22 mei inschrijven voor de opstart van de eerste lessenreeks.
• 5 tennislessen gegeven door een ervaren lesgever.
• Lidmaatschap Tennis Vlaanderen en verzekering inbegrepen.
• Tennisracket kan ter beschikking gesteld worden.
• Je hebt sportieve kledij en tennisschoenen voor gravel nodig.
• Als je lid wilt blijven, betaal je alleen het verschil tot het lidgeld.
We kijken naar gezamenlijke beschikbaarheid om het lesmoment te bepalen.
Meer informatie over de lessen kan je vinden op http://tcroosendael.be/
Reserveren en Lidgelden 2020
Gezien de huidige Corona maatregelen is het verplicht om te reserveren en dit in eigen naam en mag er in
geen geval gespeeld worden wanneer je geen lid bent.
Nog geen lid ? Betaal dan snel je lidgeld en wij doen het nodige.
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