
 

INSCHRIJFFORMULIER 

KIDSTENNIS 6-11 JAAR (bl, rd, or, gr) 

WINTERLESSEN 2021-2022 
Inschrijfformulier voor doelgroep mini & midi (leeftijd van 6 t/m 11 jaar !) 

NIVEAU    AANTAL PER GROEP      TARIEVEN   

BLAUW/ROOD ( 6-7 jaar)   6 16 x    € 120,- 

BLAUW/ROOD ( 6-7 jaar)    4  16 x    € 170,- 

ORANJE / GROEN (8/9,10/11 jaar)  4 16 x    € 170,- 

ORANJE / GROEN (8/9, 10/11 jaar)   3 16 x    € 230,- 

ORANJE / GROEN (8/9, 10/11 jaar)  2 16 x    € 330,-  

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

Dit jaar slechts 16 lessen ipv 19 doordat vele groepen van vorig jaar nog 16 lessen dienen in 

te halen door corona. Daardoor alles nu gelijk getrokken voor eenieder dit jaar eenmalig. 

Hierdoor ook minder plaats doordat groepen nog inhaallessen vorige winter krijgen…. 

Hierbij geef ik mij op voor de winterlessen bij TC ROESELARE voor mini / midi, dus voor 6-11 jr. 

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

mogelijk. Start in de week pas vanaf 11 oktober gedurende 16 lesweken. 2x per week trainen 

kan ook. 20 euro korting op totaal indien 2X getraind zal worden. 

START LESSEN: (eventueel andere dagen ook mogelijk indien haalbaar qua groep !!) 
- Woensdag: 13-10/20-10/27-10/10-11/17-11/24-11/01-12/08-12/12-01/19-01/ 

26-01/09-02/16-02/23-02/09-03/16-03/ (inhalen bij ziekte trainer mogelijk) 

- Zaterdag:  16-10/23-10/30-10/13-11/20-11/27-11/04-12/11-12/ 

15-01/22-01/29-01/12-02/19-02/26-02/12-03/19-03/ (inhalen bij ziekte trainer mogelijk)  

Lessen door ziekte trainer worden inghaald ! Lessen door ziekte kind niet (privé 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 2021-2022 TC ROESELARE. 

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

activiteit. Aangezien ons kersttornooi doorgaat 11-26 dec dan geen lessen 15 en 18-12. 

___________________________________________________________________________ 

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 6-11 jaar: 1 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/

