Winterlessen 2018 (eerste lesweek 25/09/2017)
Maandag: 17u-18u, 18u-19u, 19u-20u (Jeugd Oranje/Groen/Geel)
Maandag: 20u-21u, 21u-22u (Volwassenen/S2T)
Woensdag: 13u30-14u30, 14u30-15u30 (Multimove, Jeugd blauw en rood)
Donderdag: 16u-17u, 17u-18u, 18u-19u (Jeugd)
Donderdag: 19u-20u, 20u-21u, 21u-22u (Volwassenen/S2T)
Vrijdag: 16u-17u, 17u-18u (Blauw/Rood)
Vrijdag: 16u30-17u30, 17u30-18u30, 18u30-19u30u (Jeugd/Volwassenen/ S2T)
Zaterdag: 8u-9u, 9u-10u, 10u-11u, 11u-12u, 12u-13u (Jeugd Oranje/Groen/Geel/Studenten)
Zondag: 9u-10u, 10u-11u, 11u-12u (Jeugd Blauw/Rood/Oranje/Groen/Geel)
MULTIMOVE (3 reeksen) -> EERSTE LES 27 SEPTEMBER 2017
Algemene bewegingsvaardigheden en motorische ontwikkeling.
Kostprijs: €70/10 lessen, €140/20 lessen, €200/30 lessen
Woensdagmiddag (Groene Meersen, zaal 2)
LESSEN BLAUW GO (starters)
LESSEN BLAUW PRO (1 jaar tenniservaring)
LESSEN ROOD (minitennis) (ongeveer 2 jaar tenniservaring)
Kostprijs: €95/10 weken, €190/20 weken
Op woensdagmiddag (Groene Meersen, zaal 2)
Op vrijdagavond / zondagochtend (Spes Nostra)
LESSEN ORANJE (MIDI)
LESSEN GROEN (MAXI)
LESSEN GEEL (MAXI +12)
Lessen per 3/4: €95/10 weken, €190/20 weken
Lessen per 2: €150/10 weken, €300/20 weken
Op maandag (oranje/groen/geel), zaterdag (oranje/groen/geel/studenten)
Extra lesmomenten (2de uur): donderdag en/of zondag !!!

NIEUW: Privé lessen
Maandag -of vrijdagmiddag
(uren + datum te bepalen met
trainer)
Prijs: € 25 per les
€ 200 voor 10 lessen
€ 400 voor 20 lessen

STAGES JEUGD - 5 dagen van 9u-16u (5-18 jaar):
2/04-6/04/18
Paasstage
9/07-13/07/18
Multimovestage/ Zomerstage 1
30/07-3/08/18
Zomerstage 2
23/08-27/08/18
Zomerstage 3
LESSEN VOLWASSENEN Start To Tennis (S2T)
Lessenreeks voor beginnende volwassenen:
Kostprijs: Lidgeld en hierbij een gratis lessenreeks of
stage (data zie andere rubrieken)
Vervolgreeks Start To Tennis:
Kostprijs: Lidgeld + € 190/20 weken
Materiaal wordt voorzien
Maandag/ donderdag/ vrijdag

VOLWASSENEN GEVORDERDEN:
Lessen per 3/4:
€ 190/20 weken
Maandag of donderdag

Prijs: € 110 (leden)
€ 120 (niet-leden)
Extra: Inschrijven voor kerstvakantie -> €100
Extra: Inschrijven 2 of meerdere familieleden -> €100
STAGES VOLWASSENEN:
8/04 – 12/04/18
21u-22u
30/07-3/08/18
18u – 19u30
30/07-3/08/18
19u30 – 21u
23/08-27/08/18
19u30 – 21u

Dubbeltraining
Start to Tennis
Beginners
Beginners

Prijs: Dubbeltraining max 8 personen:
Prijs: S2T, Beginners max 4 personen:

€ 25
€ 55

TC ZEDELGEM
BELANGRIJKE INFORMATIE!!!
-

Om tennislessen te kunnen volgen bij tennisclub Zedelgem, dien je lid te zijn van TC Zedelgem.
Heb je al je lidgeld betaald in 2017, dan hoef je enkel nog het bedrag voor de lessen te betalen via
overschrijving op onderstaande rekening of cash mee te brengen op je eerste les.
Heb je nog geen lidgeld betaald in 2017, dan dien je voor de rest van dit jaar nog volgend lidgeld te
betalen, € 10,00 euro voor kinderen tot de leeftijd van 10 jaar, € 20,00 euro voor anderen
Begin 2018 krijg je bericht voor betaling van het lidgeld voor het nieuwe jaar
Rekening Tennisclub Zedelgem : BE53 1030 2329 7953
en mededeling: lesgeld of lidgeld + naam speler/lesdag/lesgever

Voor nieuwe leden:
Identiteitsgegevens doorgeven via www.tczedelgem.be/lidworden
of geef je gegevens via mail door via lessen@tczedelgem.be
of geef onderstaand strookje ingevuld af aan je lesgever
daarna krijg je een lidnummer bij TennisVlaanderen
krijg je de nieuwsbrieven van de club
kan je meedoen aan de geplande nevenactiviteiten en ben je verzekerd tegen eventuele sportongevallen.
Enz….
Zijn er vragen over lessen, stages, … Mail naar lessen@tczedelgem.be
Of in dringende gevallen bel naar 0474/368987 (Louise Schotte)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam + Voornaam:
Man/vrouw:
Geboortedatum:
Adres:
GSM-nummer:
Email adres:
Volgt les op: Maandag/Woensdag/Donderdag/Vrijdag/Zaterdag/Zondag
Te betalen bedrag:

