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Beste leden van tv FAK, 

 

Op maandag 26 oktober 2020 start de wintertraining op tv FAK. 

Hans Feitsma en Julian Verwegen zullen samen met mij de trainingen verzorgen.                                        

Indien er vanwege overheidsmaatregelen geen lessen kunnen plaatsvinden, zal aan het einde van 
de cursus het bedrag van deze gemiste lessen worden teruggestort op de rekening waarvan 
betaald is. 

De groepstrainingen bestaan dit winterseizoen uit 14 weken van ieder 50 minuten.              

Zie “ Lesdata tv FAK winterseizoen 2020-2021 ” in de bijlagen.  

Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur betreffende de groepsgrootte aangeven. Meer  

betekent een grotere groep, achter de  staat aangegeven wat de kosten van de cursus dan 
bedragen. Ik zal zoveel mogelijk rekening houden met uw voorkeur, u mag hierbij ook meerdere 
opties aangeven.  

Op het inschrijfformulier kan je aangeven of je 1 of 2 keer per week wil trainen. De prijzen zijn 
op basis van 1 keer per week trainen. Uiteraard is het ook mogelijk om dan in verschillende 
groepsgrootte te trainen. 

Het indelen is ieder seizoen weer een flinke puzzel. Voor de groepstrainingen is het dan ook 
belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt, uiterlijk  4 oktober 2020. 

Voor een privé training kunt u zich op ieder moment aanmelden. De indeling hiervan zal 
plaatsvinden nadat de groepen zijn ingedeeld. 

Op de tabel kunt u door een kruisje te plaatsen aangeven wanneer u NIET kunt trainen. Hoe 
meer kruisjes u zet hoe moeilijker het zal worden om u in te delen. Hierbij probeer ik zoveel 
mogelijk rekening te houden met uw voorkeur betreffende groepsgrootte en uiteraard ook met 
uw speelsterkte passende binnen een groep. 

 
Op het inschrijfformulier kunt u ook wensen, ideeën, voorstellen en of andere opmerkingen 
aangeven. 
 

Tot ziens met 1,5 meter afstand op de tennisbaan 😊 
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