
 

INSCHRIJFFORMULIER 

KIDSTENNIS 6-10 JAAR (Blauw, Rood, Oranje) 

WINTERLESSEN 2017-2018 
Inschrijfformulier voor doelgroep mini & midi (leeftijd van 6 t/m 10 jaar !) 

NIVEAU    AANTAL PER GROEP      TARIEVEN   

BLAUW/ROOD ( 5-8 jaar)   6     € 130,- 

BLAUW/ROOD ( 5-8 jaar)    4      € 165,- 

ORANJE (9-10 jaar)    4     € 200,- 

ORANJE (9-10 jaar)     3     € 260,- 

ORANJE (9-10 jaar)    2     € 380,-  

(PRIVELESSEN OOK MOGELIJK) (lesprijzen incl. les, trainer, veld, licht en materiaal) 

Hoe kleiner de groepen hoe sneller het kind plezier krijgt in tennis, door progressie ! 

Wij raden u dus aan om uw kind in kleine groepen te laten trainen en indien lukt 2x  

Hierbij geef ik mij op voor de winterlessen bij TC ROESELARE voor mini / midi, dus voor 6-10 jr. 

Er zal getraind  worden op woensdagmiddagen of zaterdagen. Andere dagen in overleg ook 

mogelijk. Start in de week vanaf 1 oktober gedurende 20 lesweken. 2x per week trainen kan 

ook. Indeling op basis van leeftijd, ervaring, aanleg, aantal lesmomenten, maturiteit en 

beschikbaarheid.  

START LESSEN: (eventueel andere dagen ook mogelijk indien haalbaar qua groep !!) 
- Woensdag: 04-10/11-10//18-10/25-10/08-11/15-11/22-11/29-11/06-12/13-12/20-12/ 

10-01/17-01/24-01/31-01/07-02/21-02/28-02/07-03/14-03/ 

- Zaterdag:  07-10/14-10/21-10/28-10/18-11/25-11/02-12/09-12/16-12/23-12/ 

13-01/20-01/27-01/03-02/10-02/24-02/03-03/10-03/17-03/24-03/  

Lessen door ziekte trainer worden inghaald ! Lessen door ziekte kind niet (privelessen wel) 

Hoe te betalen; Cash voorafgaand aan 1e lesdag in envelop, of overschrijving van 

tevoren op rekening van TC Roeselare: KBC IBAN: BE70 4675 1961 3125 met 

mededeling van : naam, kidstennis winter 2017-2018 TC ROESELARE. 

Indien er niet overgeschreven is van tevoren kan betreffende kind niet deelnemen aan 

activiteit. 

___________________________________________________________________________ 

Hierbij geef ik mijn zoon/dochter op voor de tennislessen mini / midi (volledig invullen): 

 

Naam...................................................................................Geb.datum...................................... 

 

Adres............................................................................................................................................ 

 

Uw telefoonnr:………………………………/ Uw e-mailadres................................................ 

 

Ik zou graag willen trainen op : woensdag  tussen ...........................................tijd (1330-1830u) 

         : zaterdag tussen ..............................................tijd (930-14.30u) 

         : anders, namelijk......................................................................... 

Plaats................................datum....................................handtekening........................................... 

 

Deadline inschrijving kidstennis 6-10 jaar: 15 september a.s. 

FORMULIER VERPLICHT INLEVEREN ACHTER DE BAR BIJ DAPHNE OF AAN 

DIRK DE VRIES PERSOONLIJK, OF VIA E-MAIL: info@tcroeselare.be 

FORMULIER OOK ONLINE TE VINDEN VIA: www.tcroeselare.be – lessen en stages 

mailto:info@tcroeselare.be
http://www.tcroeselare.be/

