Hoi ik ben Kastaar,
Ook het komende tennisseizoen 2019 zullen er terug ‘Kidstennis’ lessen worden aangeboden op vzw
Tennis Oude-God Sport.
Vanaf je 3 jaar bent, kunnen we je spelenderwijs balvaardigheden leren en start je in de witte kleur.
Naargelang je niveau en leeftijd stijgt, stap je over naar de volgende kleur (blauw-rood-oranje-groen) en
krijg je steeds lesjes aangeboden op jou spelniveau. Tot je 16 jaar bent kan je hieraan deelnemen.
De ‘Kidstennis’ lessen vinden wekelijks plaats op zaterdag in de voormiddag tussen 9u en 14u.
Het lessenpakket omvat 10 lessen van 1 uur in groepjes van 4 deelnemers.
De lessen worden gegeven door ervaren tennisleraren onder leiding van Stijn. Stijn geeft reeds 3 jaar les op
onze club.
De eerste les heeft plaats op zaterdag 27 april. De laatste les van het lessenpakket is op zaterdag 29 juni.
Als het regent en de les kan niet doorgaan, zullen deze in samenspraak met de leraars worden verzet naar
een latere datum.
Om deel te nemen aan de lessen moet je lid zijn van onze club en kan je ook zoveel komen tennissen als je
zelf wil. In de lidgelden zit de verzekering via Tennis Vlaanderen verrekend.
Onze tarieven: Lidgelden club: Instappers: geboren in 2015 of later : € 20,Kinderen: geboren in 2011 tem 2014: € 40,Jongeren: geboren in 2001 tem 2010: € 50,Reeds lid van Tennis Vlaanderen via een andere Tennisclub, mag je volgende bedragen
in mindering brengen: Instappers en kinderen: € -7,00
Jongeren: € -10,00
Tarieven ‘Kidstennis’ lessen: Wit en Blauw (t.e.m. 6 jaar) € 70,Rood, Oranje en Groen (vanaf 7 jaar t.e.m. 16 jaar) € 85,Inschrijven of meer info omtrent lid worden of Kidstennis kan je via mail bekomen bij de helper van
Kastaar, Nicole Pelgrims: nicole.pelgrims@telenet.be

!!! OPGELET !!!
Kidstennissers van vorig seizoen 2018, ingeschreven en betaald voor 15 maart 2019, krijgen voorrang en
zijn zeker van hun plaatsje.
Na deze datum zal de lijst worden aangevuld volgens inschrijvingsdatum met als laatste inschrijvingsdag
zaterdag 6 april of tot de groepen volzet zijn.

