WINTERLESSEN 2021 - 2022
Beste Roosendaeler,
Ook tijdens de winter zullen er een aantal activiteiten georganiseerd worden, waaronder onze
winterlessen, die eind september van start zullen gaan. De winterlessen gaan door in Sporthal
Houtemveld te Tienen en in T.C. La Cure (Zétrud-Lumay).
De inschrijvingen kan tot en met vrijdag 17 september 2021!
Inschrijven kan per mail naar tcroosendael@gmail.com of telefonisch bij Kevin Jelu (0474 81 45
75)
Algemene Opmerkingen
•

* De aangegeven leeftijden zijn richtleeftijden, je niveau bepaalt bij welke kleur je
thuishoort.

•

Gelieve tijdig in te schrijven (voor 17 september) en bij inschrijving steeds je
beschikbaarheden te vermelden, om een vlotte planning mogelijk te maken.

•

Voor de kwaliteit te garanderen streven naar een maximum van 4 kinderen per
lesgever.

•

Korting
Gezinnen waarvan 3 kinderen deelnemen aan de winterlessen krijgen een
korting van 10% op het lesgeld.

.

Indien u cash betaalt op één van de betaalmomenten geniet u een korting
van 25 euro!

-

BETAALMOMENTEN :
vrijdag 17 september van 18u tot 21u
zaterdag 18 september van 12u tot 14u
zondag 19 september van 10u tot 13u

•

Voor het volgen van de lessen, moet je aangesloten zijn bij de Vlaamse
Tennisvereniging (verzekering). Indien dit niet het geval is, wordt er een supplement
van 10 euro aangerekend.

•

De winterlessen worden georganiseerd in samenwerking met Royal Racing Tienen en
T.C. Tennifun.
Vriendelijke groeten,
Het Bestuur

Kidstennis WIT – BLAUW – ROOD
De lessen te Tienen voor kinderen geboren in 2014* en later zullen plaatsvinden op maandag –
woensdag – vrijdag - zaterdagochtend
Prijs: 250 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
400 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
500 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) te vermelden waarop je les wil volgen.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!
Opmerking: lessen wit – blauw – rood in La Cure Zétrud-Lumay op aanvraag en volgens
beschikbaarheid. (meerprijs: 40 euro voor 20 weken /per lesuur) -niet op woensdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag.

Kidstennis ORANJE
De lessen te Tienen voor kinderen geboren van 2012* t.e.m. 2014* zullen plaatsvinden op
maandag – woensdag – vrijdag - zaterdagmorgen
Prijs: 275 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
475 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
650 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) en uren te vermelden waarop je beschikbaar bent.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!
Opmerking: lessen oranje in La Cure Zétrud-Lumay op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
(meerprijs: 40 euro voor 20 weken /per lesuur) - niet op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.

Kidstennis GROEN
De lessen te Tienen voor kinderen geboren van 2010 t.e.m. 2012* zullen plaatsvinden op
Maandag – Woensdag – Vrijdag - Zaterdagmorgen
Prijs: 275 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
475 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
650 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) en uren te vermelden waarop je beschikbaar bent.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!
Opmerking: lessen groen in La Cure Zétrud-Lumay op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
(meerprijs: 40 euro voor 20 weken /per lesuur) - niet op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.

Tienertennis GEEL
De lessen te Tienen voor kinderen geboren voor 2009* zullen plaatsvinden op
Maandag – Woensdag – Vrijdag - Zaterdagmoren
Prijs: 275 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
475 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
650 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) en uren te vermelden waarop je beschikbaar bent.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!
Opmerking: lessen geel in La Cure Zétrud-Lumay op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
(meerprijs: 40 euro voor 20 weken /per lesuur) - niet op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.

Competitiejeugd en volwassenen
Voor onze competitiejeugd en volwassenen raden we de trainingen aan in Zetrud-Lumay op tapijt.
De trainingen gaan hoofdzakelijk door op zaterdagnamiddag en zondag. Ook op enkele weekdagen
beschikken we over een beperkt aantal terreinen.
Prijs : 315 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
555 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
770 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) en uren te vermelden waarop je beschikbaar bent.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!

Privélessen

Privélessen tennis
Op zondag op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
Contact: Kevin Jelu (0474 81 45 75)
De beschikbaarheid voor privélessen is zeer beperkt: mogen we dan ook vragen om je
aanvraag tijdig in te dienen. Bij grote vraag, krijgen groepslessen voorrang op
privélessen om zo meer mensen de kans te geven om te spelen.

