
Alles-in-1 tennispakketten 
 

*1) deelname OJT optioneel voor basis plus pakket en verplicht voor all-in pakket 

*2) deelname verplicht voor basis plus én all-in pakket 

 

 

Meer informatie 
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Madeleine van den Eijnde, mobiel 06-51826025 of  

 

 

INFORMATIEBLAD JEUGDLIDMAATSCHAP GLTV 

(VANAF SCHOOLJAAR 2020/2021) 

 
 

GLTV wenst per 1 oktober jeugdlidmaatschappen in pakketvorm aan te bieden. Dit met de bedoeling 

om naast het lidmaatschap en de training de deelname aan competitie en toernooien, maar ook de 

gezelligheid(tennis) evenementen, te bevorderen. Dit met het doel meer actief de tennissport te 

beoefenen en clubbinding te vergroten. 

 

GLTV wenst voor de jeugd de volgende pakketten aan te bieden: 

 

 Basis 
pakket 

Basis plus 
pakket 

All-in 
pakket 

Lidmaatschap    

Ledenpas KNLTB    

Onbeperkt vrij tennissen    

36 tennislessen (1x per week)    

72 tennislessen (2x per week)    

Deelname KNLTB voorjaars- en 
najaarscompetitie *2) 

   

Deelname clubkampioenschappen *2)    

Deelname clubactiviteiten (TenTennis, Piet en 
Friettoernooi, jeugduitje, toss e.a. (optioneel) 

   

Deelname Open Juniorentoernooi (OJT) GLTV 
*1) 

   

 
*1) deelname OJT optioneel voor basis plus pakket en verplicht voor all-in pakket 

*2) deelname verplicht voor basis plus én all-in pakket 

 

Meer informatie 

De pakketten lopen van 1 oktober t/m 30 september (schooljaar). 

Tennislessen hebben de duur van 60 minuten (incl. 10 min. pauze voor de trainer), 36 weken per 

schooljaar, 1 of 2 keer per week, gegeven door een gecertificeerde tennistrainer. De indeling wordt 

 



voor zoveel mogelijk gemaakt naar niveau, leeftijd en beschikbaarheid. De groepsgrootte betreft 

(maximaal) 8 kinderen. 

 

De KNLTB competitie wordt door de KNLTB georganiseerd op zondagen. Dit omvat voor de groen en 

geel spelers in het voorjaar 7 en in het najaar 7 speeldagen. Voor de rood en oranje competitie circa 

6 speeldagen in het voorjaar en circa 6 in het najaar. 

 

De kleurcategorie waaronder je valt is afgestemd op de leeftijd en individuele mogelijkheden van 

kinderen. Vijf kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: blauw, rood, oranje, groen en geel. Bij 

iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten, waarbij geel de laatste categorie 

betreft: t/m 17 jaar. 

 

Jaarlijks worden op het park gezellige jeugd clubkampioenschappen gehouden. Voor trainende 

jeugdleden is deelname verplicht, tenzij het jeugdlid zich uiterlijk 3 weken voor aanvang afmeldt 

i.v.m. een verhindering. Bij een all-in pakket behoort daarnaast ook deelname aan het Open Junioren 

toernooi. 

 

Verder verzorgt de jeugdcommissie nog enkele andere activiteiten waarvoor je bij een basis plus 

pakket en all-in pakket vrijblijvend en kosteloos kunt inschrijven. Denk aan: TenTennis (tenniskamp), 

Piet en Friet toernooi, jeugduitje met BBQ, toss-activiteiten e.a. 

 

Wanneer kun je opzeggen? 

De pakketten betreffen jaarabonnementen met een vaste doorlooptijd van 1 oktober t/m 30 

september. Het trainingstarief wordt geïncasseerd door Sport Events (de trainersorganisatie). Het 

lidmaatschap door  GTLV. Opzeggen en wijzigen voor de training kan twee keer per jaar, te weten 

voor 1 september en voor 1 maart. Bij tussentijdse opzeggingen worden de trainingsgelden nog 

geïncasseerd tot aan 30 september, respectievelijk 31 maart. Het lidmaatschap geldt voor een heel 

kalenderjaar en daarvan vindt geen restitutie plaats. 

 

Wat zijn de pakketkosten? 

 

Type 
abonnement 
(jaarkosten) 

Basis pakket 
(alleen 

lidmaatschap) 

Basis plus pakket 
(1x per week training) 

All-in pakket 
(2x per week training) 

Training Lidmaat- 
schap 

Training Lidmaat- 
schap 

Rood en oranje             € 40,-    € 332,- *1)      € 40,-    € 565,- *1)      € 40,- 

Groen en geel             € 65,-    € 287,50      € 65,-    € 488,50      € 65,- 
 

*1) Training voor rood/oranje is iets duurder dan groen/geel i.v.m. de kosten van de huur van de sporthal daar in de winter 

enkele maanden binnen wordt les gegeven. 

      

Wanneer kun je aanmelden 

Nieuwe leden kunnen zich ieder moment aanmelden. De aanvang van de trainingen dient in overleg 

en in relatie tot de bestaande groepsgrootte, nader bekeken te worden. 

 

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Ad van Veldhoven, mobiel 06-53213197 of e-

mail advanveldhoven@gltv.nl.  

 

 


