VOLWASSENEN
INDOOR WINTER 2020/2021
Ook komende winter zijn er weer diverse mogelijkheden tot het
nemen van lessen onder vakkundige leiding van T.O.V. (Tennis
Organisatie Velsen) in het indoor Tenniscentrum Velserbroek
Vanaf donderdag 1 oktober 2020 tot medio maart 2021(met
uitzondering van feestdagen en vakanties) kunnen de
liefhebbers weer aan de slag met het aanleren c.q. verbeteren
van de diverse facetten van het tennisspel. Afhankelijk van de
wensen en het niveau van de deelnemers wordt ingegaan op
verschillende technieken en tactieken, eventueel met behulp van
het ballenkanon, dit alles om tennis tot een plezieriger en
aangenamer spel te maken.

Inschrijfformulier volwassenen T.O.V.
Voornaam:

M

Achternaam:
Adres:
PC:

Plaats:

E-mail:

De lessen zullen gegeven worden op alle doordeweekse dagen
en zaterdag, zowel overdag (van 9.00 uur tot 16.00 uur) als in
de avonduren (vanaf 19.00 uur).

Tel:

Eén lescyclus gaat over 20 lesweken en 6 weken vrijspelen op je
eigen tijd en baan, samen een half jaar tennis.

Geb. datum:

De cursussen voor beginners, geoefenden en gevorderden
worden gegeven met vier personen op één baan op alle dagen.
Beginners lessen worden gegeven in groepen van 4 tot 6
personen op één baan.
De kosten voor deze cursussen zijn afhankelijk van het tijdstip
waarop deze gegeven worden, en bedragen:
• 9.00 uur en 19.00 uur € 375,50
• 19.00 uur en 22.00 uur € 395,00
• zaterdag
€ 375,50
De competitie trainingen zullen wederom gegeven worden op
zaterdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Deze populaire
anderhalf uur durende trainingen met acht spelers op twee
banen kost € 345,00 voor 18 weken.
Wanneer je gebruik wilt maken van de formule van éénmaal in
de twee weken trainen, betaal je € 210,00.
Jouw volledig ingevulde inschrijving kun je;
Mailen naar johnbiersteker@live.nl
Opsturen naar: T.O.V. Verbrande Vlak 33 F, postcode 1974 SN
IJmuiden of online inschrijven via www.tennisvelsen.nl
Voor het lesreglement verwijzen we naar onze site.
Genoemde cursusgelden zijn exclusief de administratie kosten
van € 2,50.
Voor vragen en/of inleveren van (extra) inschrijfformulieren kun
je contact opnemen met de trainers. Ditzelfde geldt voor
informatie over zomer- of outdoor tennis.
John Biersteker
Roderik Franken
http//www.tennisvelsen.nl
mail: johnbiersteker@live.nl

06-54973661
06-12920340

V

GSM:

Ik tennis …. jaar en heb daarin …. seizoenen les gehad.
Ik ben lid van tennisvereniging: ……………………………………..

Ik ga akkoord met het lesreglement en schrijf mij in voor het winter
seizoen 2020/2021
Cursus voor beginners
Cursus voor geoefenden/gevorderden
Competitie training elke week
Competitie training éénmaal in de veertien dagen

Ik ben beschikbaar op:

Graag zoveel mogelijk tijden invullen i.v.m. de indeling.
Maandag

van .....…...... uur

tot

…..….... uur.

Dinsdag

van ................ uur

tot

................. uur.

Woensdag

van .................. uur

tot

................. uur.

Donderdag

van .................. uur

tot

................. uur.

Vrijdag

van .................. uur

tot

............... uur.

Zaterdag

van .................. uur

tot

................ uur.

Deze inschrijving is bindend en verplicht tot betaling zodra T.O.V. u een
bevestiging heeft verstuurd.
Datum ........../ ........... / 2020
Handtekening:

...................................................

Like ons ook op Facebook !!
www.facebook.com/TennisOrganisatieVelsen

