
 
Inschrijfformulier tennisles JEUGD 

zomerseizoen 2021
 

Leuk dat je je wilt aanmelden voor tennisles. Je kunt je alleen opgeven voor tennisles wanneer 
je lid bent van onze vereniging. Mocht je nog geen lid zijn, ga dan naar onze website 
www.tvhetvennewater.nl en vul daar het aanmeldingsformulier in. Je vindt er ook onze  
lestarieven en aanvullende informatie. 

 

 

Om goed in te kunnen delen op leeftijd, niveau en plezier maximaal 1 dag als verhindering 
aankruisen als je zeker wilt zijn van een geschikte groep: 

Zou je graag op een ander moment willen lessen of gebruik willen maken van een 2e les tegen 
gereduceerd tarief? Geef dat dan even aan bij opmerkingen, dan nemen wij contact met je op 
om te kijken naar een alternatief. 

Opmerkingen:  

 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

15:10 - 16:00

16:00 - 16:50

16:50 - 17:40

17:40 - 18:30
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• De lesindeling wordt op 8 maart 2021 op onze website gepubliceerd en beginnen in de week 
van maandag 15 maart 2021; 

• Indien je onverhoopt verhinderd bent de les te volgen kan deze helaas niet ingehaald worden; 
• De eerste 2 regenlessen komen te vervallen. Eventuele volgende regenlessen worden 

ingehaald; 
• Op nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven. Hiermee is in het 

tarief rekening gehouden; 
• Het is beter voor de concentratie en aandacht van de kinderen dat er tijdens de les geen ouders 

of begeleiders blijven kijken. Er worden gedurende het lesseizoen enkele kijklessen 
georganiseerd.  

Lestarief Jeugd (50 minuten) groep 8 personen     € 125 p.p 

Onze jeugd kan tegen gereduceerd tarief gebruik maken van een 2e lesuur voor  
€ 50 p.p . Als je hierin geïnteresseerd bent, geef dit dan aan bij opmerkingen. 

 
Door middel van het invullen van dit formulier machtig je de vereniging om het lesgeld in de eerste 
maand van het lesseizoen van je rekening af te schrijven. 

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

Graag het ingevulde formulier vóór 22 februari 2021 mailen naar tennisles@tvhetvennewater.nl of 
inleveren bij een van de trainers tijdens de tennisles. Ook als je vragen hebt kun je terecht bij de 
trainers of mailen naar het hierboven genoemde mailadres.  

Met vriendelijke tennisgroeten, 

TV Het Vennewater 
 
Peter Bruin (06 42 73 45 61) Ypesteinerlaan 69, 1851 ZT Heiloo 
Hüseyin Diktaş (06 28 31 23 19) Hornwaard 53, 1824 SC Alkmaar 
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