
Informatie over de winter tennislessen: 

Hoi tennissers van TC ’t Oghe, 

Vanaf nu kun je je weer inschrijven voor tennislessen in het winterseizoen. Ik start met de lessen in de 
week van 26 oktober 2021. 

Om te mogen lessen moet je wel lid zijn van de TC ‘t Oghe! Lid worden? Vul het formulier in op 
www.oghe.nl! 

Opgave voor de tennislessen kan alleen via e-mail aan: jrvangellekom@hotmail.com en voor 23 
oktober. De lesmogelijkheden in Callantsoog zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op 
alle dagen kan er ’s middags en ’s avonds gelest worden.  

De club draagt bij in de leskosten voor de jeugdleden. De eigen bijdrage van de ouders voor de 
winterlessen bedraagt € 90,--, ongeacht de grootte van de lesgroepen. 
 
De training bestaat uit een reeks van 16 lessen voor senioren en 12 lessen voor junioren. Deze 
worden gegeven vanaf dinsdag 26 oktober. In de kerstvakantie (25 december t/m 9 januari) is er geen 
tennisles.  

Als de lessen niet doorgaan word je gebeld (graag ook je mobiele nummer doorgeven). 

Bij afwezigheid van de leraar mag hij een plaatsvervanger inzetten. 

Door je in te schrijven verplicht je je tot betaling van de lesbijdrage. Omstreeks eind half december 
ontvang je hiervan een rekening van Tennisschool Joeri van Gellekom. 

Er wordt naar gestreefd om iedereen die zich opgegeven heeft, zo snel mogelijk van tevoren via e-
mail hierover in te lichten, in ieder geval uiterlijk zondag 24 oktober. 

Het uurtarief voor de lessen is voor 2021 vastgesteld op € 45,-. 

Onder een lesuur wordt volgens de KNLTB-normen verstaan 50 minuten en een half lesuur 25 
minuten. 

Indien ten gevolge van weersomstandigheden geen les kan worden gegeven, geldt de volgende regel: 

Eerste vervallen les wordt niet ingehaald; 

Tweede vervallen les wordt wel ingehaald; 

Derde vervallen les wordt niet ingehaald; 

Vierde vervallen les wordt wel ingehaald, enzovoorts. 

De lesgelden bedragen voor 12 of 16 lessen: 

Jeugdleden (12 lessen) 

1 uur per week met 5-6 personen*  € 90,- per persoon 

Seniorleden (16 lessen) 

1 uur per week met 4 personen   € 180,- per persoon 

½ uur per week met 2 personen   € 180,- per persoon 

1 uur per week met 2 personen   € 360,- per persoon 

½ uur per week privé    € 360,- per persoon 

1 uur per week privé    € 720,- per persoon 

*Uitsluitend voor junioren. 



Omdat het door leeftijdsverschillen, speelsterkte en beschikbaarheid, niet altijd mogelijk is om voor de 
jeugd lesgroepen van 5-6 personen te formeren, behoudt de leraar zich het recht voor om bij kleinere  
lesgroepen (2-3 deelnemers) de lestijden in te korten. 

Met vriendelijke groet, 

Joeri van Gellekom 


