
 
 
 
 
 
Beste ouders,  
 
Nieuw trainersduo voor Tenniskids 
Vanaf april zullen Krista en Gerben samen alle Tenniskids lessen gaan geven. In het verleden hebben zij allebei al 
tennisles gegeven bij ons en het is een mooie kwaliteitsverbetering dat op iedere Tenniskidstraining nu 2 trainers 
staan! De kinderen krijgen op deze manier nog meer aandacht en het is voor ons mogelijk om meer te doen in een 
training. 
 
Continuïteit en uitbreiding van aantal lesmogelijkheden 
In de tennissport is het gebruikelijk om te werken met een winterseizoen en zomerseizoen. Ieder seizoen vulde je 
een lesformulier in en gaf je aan wanneer je tennisles kon volgen. Hierin hebben we een aanpassing gemaakt waarbij 
wij van te voren een Tenniskids rooster hebben gemaakt. Daarbij hebben we gekeken naar de huidige planning en 
hebben we geprobeerd om deze zoveel mogelijk compleet te houden. We hebben daarbij ook rekening gehouden 
met onze lesmogelijkheden in de hal. 
 
Een vast tarief voor Tenniskids 
Alle kinderen gaan een vast maandelijks bedrag betalen van €35,- voor 1 tennisles per week. Alle kinderen die 
Tenniskids volgen bij ons mogen een aantal dingen verwachten: 
 

 Geen extra kosten voor: competitie, ouder/kind toernooi, clubkampioenschappen en sinterklaasles; 
 Twee trainers voor iedere groep; 
 Lesgarantie (35 weken): regent het buiten dan gaan de lessen altijd door en zullen we naar binnen gaan; 
 Flexibiliteit als je wil wisselen naar een andere lesdag of tijd; 
 Maandelijkse betaling van het lestarief. 

 
Lesmogelijkheden Tenniskids vanaf 8 april 2019 

  

Blauw 4 of 5 jarigen Maandag 15.00-15.45 uur 

  Woensdag 14.15-15.00 uur 

  Donderdag 15.00-15.45 uur 

   

Rood 6,7 of 8 jarigen Maandag 15.45-16.30 uur 

  Dinsdag 15.00-15.45 uur 

  Woensdag 14.15-15.00 uur 

  Donderdag 15.00-15.45 uur 

   

Oranje 8,9 of 10 jarigen Maandag 17.15-18.00 uur 

  Dinsdag 15.45-16.30 uur 

  Woensdag 15.00-15.45 uur 

  Donderdag 15.45-16.30 uur 

   

Groen  10 jarigen en ouder Maandag 16.30-17.15 uur 

  Dinsdag 16.30-17.15 uur 

  Woensdag 15.45-16.30 uur 

  Woensdag 16.30-17.15 uur 

  Woensdag 17.15-18.00 uur 

  Donderdag 16.30-17.15 uur 

 


