JEUGDTENNIS WINTERSEIZOEN 2018
Aanvang 1 oktober 2018 in Tenniscentrum Velserbroek
Alle lessen worden gegeven tussen 16.00 en 18.00 uur
10 lessen in Rood:
Ben je beginnend, nog geen lid van LTC Groeneveen en geboren in 2008 of later. Of geoefend, lid van
LTC Groeneveen en geboren in 2010 of later? Maak dan gebruik van onze kids actie. 10 lessen tot aan
de kerstvakantie met een afsluiting op zaterdag 16 december voor het instap bedrag van € 25,00 met
de mogelijkheid op verlenging ( € 99,00)
19 lessen in Rood:
Ben je beginnend, nog geen lid van LTC Groeneveen en geboren in 2008 of later.
Of geoefend en lid van LTC Groeneveen en geboren in 2010 of later.
Maak dan gebruik van onze kids actie. Gehele winter les tot in de maand maart 2019 voor € 115,00
10 lessen in Oranje:
Ben je geboren in 2006 of later, dan kan je hiervoor inschrijven. Het maakt niet uit van welke club jelid
bent. Deze cursus kost € 99,00 met de mogelijkheid op verlenging ( € 100,00 )
19 lessen in oranje:
Ben je geboren in 2006 of later en wil je de hele winter les? Het maakt niet uit van welke club je lid
bent. De prijs is dan € 195,00
19 lessen in groen: Ben je geoefend of zelfs gevorderd en speel je in groen? ( hele veld t/m 13 jaar)
Deze cursus kost € 230,00 voor alle kinderen die wel of geen lid zijn, dat maakt niet uit.

19 lessen in Geel: Ben je ouder dan 12 jaar en speel je in de kleur geel of ben je 13 jaar en ouder.
Deze cursus kost € 230,00 voor alle kinderen, lid of geen lid.
P.S. Selectie kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging met aangepste condities.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam kind: ............................................................... Geb. dat.: ......../........./........
E-mail ouder:........................................................................................

Mob: 06.....................................................

Ik schrijf mijn kind in voor:
o 10 lessen in Rood voor € 25,00
o 19 lessen in Rood voor € 115,00
o 10 lessen in Oranje voor € 99,00
o 19 lessen in Oranje voor € 195,00
o 19 lessen in Groen voor € 230,00
o 19 lessen in Geel voor € 230,00
Ik kan lessen op: ma/di/wo/do/vr ( verhinderde dagen doorhalen s.v.p.)
Onderstaande vragen ingescand mailen naar john@tennisvelsen.nl
Of invullen, foto maken en wappen naar John Biersteker op 0654973661

