
 
Inschrijfformulier tennisles JEUGD 

voor het zomerseizoen 2020 
 

Let op: Opgave voor tennisles is alleen mogelijk voor leden van TV Het Vennewater.  
Graag onderaan het formulier het IBAN nummer invullen waarop wij het trainingsgeld kunnen 
incasseren. Indien nog geen lid dan zal je d.m.v. dit formulier als lid worden ingeschreven. 

Naam:    ……………………………………………………………………………..………………… 
Straat:    ………………………………………………………………………….….………………… 
Postcode:    ……………………….….… Woonplaats: ………………………….….…………………   
Telefoon:    ……………………….…….  E-mailadres: ……………………………..…………………   
Geb.datum:   ……………………….…….  Jongen/meisje: ………………………….….…………..…    
Speelsterkte: ……………………….…….   
                                                                                                                                                
Ik heb getennist: ja/nee Hoe lang:   ……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ik heb tennisles gehad:  ja/nee Hoe vaak:  …………………………………… 

Opmerkingen: …………………………………………………………………………………………… 

Maximaal 1 dag als verhindering aankruisen als je zeker wilt zijn van een geschikte groep. 

Je krijgt in de maand april 2020 een mail toegezonden met de vraag om de club een machtiging te ver-
lenen het trainingsgeld van je rekening af te schrijven. Door het volledig invullen en ondertekenen van 
het formulier machtig je TV Het Vennewater de lesgelden te incasseren d.m.v. automatische incasso. 

Het ingevulde formulier dien je uiterlijk zondag 1 maart 2020 in te leveren bij: 
Hűseyin Diktaş, Hornwaard 53, 1824 SC Alkmaar of 
Peter Bruin, Ypesteinerlaan 69, 1851 ZT Heiloo 

Datum: ……………………….…….   Handtekening: ……………………….…….   

IBAN nummer NL ……………………….…….    t.n.v. ……………………….…….  

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00

16.00-16.50

16.50-17.40

17.40-18.30



Lestarieven Jeugd (2020) 

Jeugdles: 8 personen (50 minuten) €110 ,- p.p. 

• De lessen beginnen in de week van maandag 16 maart 2020. 
• Indien je verhinderd bent de les te volgen, kan deze helaas niet ingehaald worden. 
• Dit formulier geeft geen zekerheid voor het plaatsen voor de tennislessen. Wij doen ons uiterste best 

om je in te delen voor onze lessen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zullen wij contact met je op-
nemen om een geschikt alternatief te vinden. 

• De eerste 2 regenlessen komen te vervallen. Eventuele volgende regenlessen worden ingehaald. 
• Op nationale feestdagen wordt geen les gegeven. Hiervoor wordt het lesbedrag aangepast. 
• Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven. 
• Selectiekinderen trainen 2 uur in de week, waarvan de 2de les gratis is. 
• NIET selectiekinderen kunnen, als ze dat willen, ook een 2de training krijgen. Deze extra les kost €55 

per persoon op basis van een les van 8 personen. 

      Vakanties 
• Meivakantie:  maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020 
• Zomervakantie:  maandag 4 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020 

Met vriendelijke tennisgroeten, 

Peter Bruin (06 42 73 45 61) & Hűseyin Diktaş (06 28 31 23 19)

De indeling van de lessen wordt op maandag 9 maart 2020 in de gang van het club-
huis opgehangen en op onze site www.tvhetvennewater.nl geplaatst.

http://www.tvhetvennewater.nl

