
Tennispark in Zon en Wind 
Tennisles  winterseizoen  2020-2021 JEUGD 
 

Lescyclus van 15 gegarandeerde tennislessen in  het seizoen onder leiding van en verzorgd door gediplomeerde trainers 
Het WINTERseizoen loopt van medio oktober  tot medio maart  en er is geen reguliere les in de gezamenlijke schoolvakanties 
 

Lestijden: 
Maandag, dinsdag en donderdag tussen 15.30-19.30 uur 
Woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 20.00 uur 

                    Gratis:  
                    Alle kinderen die les hebben kunnen gratis     
                    rackets gebruiken tijdens de lessen !! 

 

Naam + roepnaam:       jongen / meisje 
 

Straat + huisnummer : 
 

Postcode + plaats:        
 

Geb. datum:        T-shirtmaat:   ALLEEN bij nieuwe leden  
                                                                                                                                                                                               (128-140-152-164-S-M-L-XL) 

Telefoon:        mobiel: 
 

Emailadres:                                            (NB:info komt alleen via hier opgegeven mailadres !!!) 

Schrijft zich in voor tennisles bij tennispark in Zon en Wind  voor het winterseizoen 2020-2021 
 

Speelsterkte:     (aankruizen wat van toepassing is)  

  
 

        Beginner 
 

        licht gevorderd 
 

        gevorderd 

Lestarieven: afhankelijk van  groepsgrootte 

Lesgroep met 8 personen € 103,00 
Lesgroep met 7 personen € 120,00 
Lesgroep met 6 personen € 150,00 (2 banen) 

Lesgroep met 6 personen € 132,00 (1 baan) 

Lesgroep met 5 personen € 162,00 
Lesgroep met 4 personen € 198,00 
          Kleinere groepen na rato 

Trainers:     ( een eventuele voorkeur aankruizen)   
 

        Sjoerd Reeskamp  (ma-woe-do-vr) 
 

        Folkert v.d. Horst(ma-di-woe-do-) 
 

        Linda Melis (ma-di-vr-zat-zon) 
        Alec Fiddelaar   
       Geen Voorkeur 

 

Verdere voorkeuren 

Lesdag en lestijd 
 

1e keus     ………………..…dag,  van ………  tot ……… uur 
 

2e keus     ……..………..…dag,  van ………  tot ……… uur 
 

3e keus     ……..………..…dag,  van ………  tot ……… uur 

 

Groepsgrootte 
1e keus  ………. Kinderen 
 

2e keus  ………. kinderen 
 

Groepsgrootte liever niet kleiner dan …..   
 

of groter dan ……. kinderen 

Lesgroep, graag samen met 
 

1…………………. 
2…………………. 
3………………….. 
4………………….. 

Als groep opgeven! ; dat kan natuurlijk maar probeer dan de formulieren te bundelen en gezamenlijk in te leveren. 
 

Opmerkingen: (2 keer per week trainen, etc. ) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

Deelname:    Iedereen kan zich inschrijven voor de tennislessen; de genoemde lestarieven zijn exclusief de verplichte kosten van het lidmaatschap 
Inschrijfgeld:   Het eenmalige inschrijfgeld is € 30,= en wordt bij aanvang van elk lidmaatschap  in rekening gebracht.  

Leden(spelend lid) van tennisPARK in Zon en Wind kunnen na betaling van hun contributie hun speelpas ophalen in het clubhuis  en het hele  

     seizoen o.a. vrijspelen. NB  zie super actie hieronder !! Het spelend lidmaatschap en het KNLTB lidmaatschap is tot wederopzegging  
Leden(spelend lid) van het tennisPARK kunnen ook lid worden van KNLTB tennisVERENIGING in Zon en Wind en ontvangen na 
betaling van € 18,75 een KNLTB wedstrijdpas en kunnen zo o.a. aan competitie,toernooien in het gehele land meedoen 
Trainingslid moet je worden(automatisch bij inschrijving)  om lessen te kunnen volgen zodat je lid bent op het moment dat je lest en hiernaast 

kan je niet vrijspelen. Voor tarieven van het lidmaatschap en het trainingslidmaatschap  verwijzen wij u naar het clubhuis en/of de site van het tennispark www.zonenwind.nl  

N.B. SUPER ACTIE OOK IN  2020  VAN TENNISPARK IN ZON EN WIND OM HET JEUGDTENNIS VERDER TE STIMULEREN!! 

BEN OF WORDT JIJ SPELEND jeugdZOMERLID DAN KRIJG JE GRATIS HET DAAROPVOLGEND 
WINTERLIDMAATSCHAP !!! + NIEUWE LEDEN een gratis in Zon en Wind T-shirt !! 

 

Inleveren in of opsturen naar tennispark in Zon en Wind, Amersfoortsestraatweg 14 E  
Indelen start per direct en kijk zelf naar de indeling die staat uiterlijk vanaf 30  september  op www.zonenwind.nl . 

 
 
 

               06-10274302              06-42598980              06-23881929                 06-34331764                        peter@pemesport.nl  

Ik ben of wordt nu spelendLid tennisPARK in Zon en Wind JA / NEE 

ik wil ook lid worden van KNLTB vereniging in Zon en Wind                       
                                                                                         JA  /  NEE 

http://www.zonenwind.nl/
http://www.zonenwind.nl/
mailto:peter@pemesport.nl

