Vanaf maandag 20 april gaan we weer van start met een serie van

12 buitentrainingen
Planning van de trainingen
Kinderen worden ingedeeld conform de VTV kleurcodering. Voor elke kleur worden meerdere
lesmomenten aangeboden op vaste dagen en tijden.

Voor meer informatie omtrent de kleurcodering kunt u terecht op onze website www.landentc.be.

Kinderen die al eerder hebben deelgenomen aan tennistrainingen hebben inmiddels een kleurindicatie gekregen van de trainer.
Bij twijfel, contacteer dan de trainer bij wie tijdens de zomerperiode les is gevolgd.
Indien je nog nooit hebt getennist kun je onderstaande tabel gebruiken als indicatie.

Omdat wij beseffen dat veel mensen in de vakantieperiode niet elke
week present kunnen zijn, bieden wij 14 trainingen aan. Wie niet op
vakantie vertrekt kan dus 14 weken komen trainen!
U kiest of u of uw kind 1x of 2x per week wenst te trainen. Vervolgens geeft u aan op welke
dag(en) u of uw kind de training wenst te volgen.
Tot en met eind mei zijn vanaf 19:00u de pleinen regelmatig geblokkeerd voor de
interclubcompetitie. Indien mogelijk wordt dan uitgeweken naar de EMI (Het Park), of de trainer
zal in overleg met de groep een alternatief bespreken.
Iedereen zal zodoende zeker in staat zijn effectief aan 12 trainingen deel te nemen ondanks
de vakantieperiode!
Indien wij er niet in slagen om 14 trainingen aan te bieden dan betalen wij een deel van het
lesgeld terug

De trainingen worden wekelijks georganiseerd volgens onderstaand schema.

Samenstelling van de lesgroepen
Voor de groepen Wit en Blauw hanteren we een maximum van 6 kinderen per lesgever. De
groepen vanaf Rood bestaan uit 3 of 4 deelnemers per trainer.
2x trainen per week
Om kinderen in staat te stellen en te stimuleren de tennissport intensiever te beoefenen, bieden
wij voor de meeste kleuren ten minste 2 lesmomenten per week aan.
Kinderen hebben recht op een korting van 20% op één van de twee groepslessen
(goedkoopste). Er is geen korting mogelijk in geval van privé/duo-training.
Duo en Privé trainingen
Het is ook mogelijk om een serie duo- of privé-trainingen aan te vragen. In geval van duotrainingen geeft u best zelf aan wie de trainingspartner is. Indien u zelf geen trainingspartner hebt
gevonden zullen wij proberen iemand voor te stellen, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn.
U betaalt 10 trainingen vooraf en in september volgt een afrekening op basis van de effectief
genoten lesuren.
Voor jeugdspelers is een duo- of privétraining alleen mogelijk in combinatie met een
groepstraining. Op duo- en privétrainingen is geen korting van toepassing.
Inschrijven voor duo- en privétrainingen is al wel mogelijk vanaf maart, maar de planning zal pas
gemaakt worden nadat de groepsindeling is afgerond en we zicht hebben op het aantal nog
beschikbare pleinen en trainers.

Kosten zomertrainingen 2020

e

20% korting op een eventuele 2 groepstraining (goedkoopste) voor jeugdleden

Om deel te kunnen nemen aan de trainingen dien je bovendien lid te zijn van de Landense
Tennisclub voor het seizoen 2020 wat loopt van 1 april 2020 t/m 31 maart 2021.

.
Het LESGELD wordt pas in rekening gebracht enkele weken na aanvang van de lessenreeks
omdat soms de groepssamenstelling (en dus het te betalen bedrag) nog kan wijzigen.

Indien je al eerder pleinen wilt kunnen reserveren dan moet je het LIDGELD eerst apart
overschrijven. Zoniet, dan dient het lidgeld tegelijk met het lesgeld betaald te worden.

Inschrijven voor de zomertrainingen is mogelijk tot en met woensdag

1 april.

De deelnemers aan de initatieles van zaterdag 4 april (jeugd) en Start to Tennis (maandag 13
april t/m vrijdag 17 april) kunnen zich uiteraard na afloop ook nog inschrijven en we zullen ons
best doen om iedereen nog te plaatsenl.

De vraag naar tennistrainingen was vorig seizoen erg groot, en we hebben maar een beperkte
capaciteit . We zijn daarom genoodzaakt om ook nu weer een aantal regels`te hanteren om te
bepalen welke inschrijvingen wel en welke niet geplaatst kunnen worden. Deze regels vindt u ook
terug op onze website

Inschrijven is uitsluitend mogelijk via de formulieren op de website

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met:
 tennisclublanden@gmail.com
 Mieke Trimpeneers
0495-263936
 Erwin Spitters
0470-992286

