
INSCHRIJFFORMULIER           

KLEUTERTENNIS 2019      

APRIL – MEI – JUNI LESSEN      

 

Tennisschool Roeselare 2019   

Inschrijfformulier voor doelgroep ‘kleuters’ (KLEUR WIT) in de leeftijd 3 TOT 5 Jaar.     

0 TENNIS KIDS Cursus:  8 weken Woensdag 13.30-14.30, 14.30-15.30 of 15.30-16.30 uur   € 65,-     

0 TENNIS KIDS Cursus:  8 weken  Zaterdag  09.30-10.30 of 10.30-11.30 uur        € 65,-     

INDIEN UW KIND EEN VRIENDJE OF VRIENDINNETJE MEENEEMT  DIE 

HIER NOG NOOIT TRAINDE, KRIJGT UW KIND 15 EURO KORTING 

_______________________________________________________________________________ 

Indien kind 2 keer wenst te trainen dan garanderen wij een korting van 15 EURO op totaal.   

De kleuters zullen in hun eigen kleutertenniswereld bezig zijn met bewegen en spelen ! Ze 

krijgen een ‘funintroductie’ in de tennissport, waar op een spelende wijze de algemene 

motorische vorming aan bod zal komen op basis van succesbeleving in combinatie met 

MULTI SKILLZ.   

      

Voor de 8 trainingsweken kunt u kiezen voor de woensdagen van 13.30 - 14.30, 14.30 – 15.30 of 

15.30-16.30 uur OF zaterdagen van 0930 – 10.30 of 10.30 – 11.30 uur ! De volgende data gaan door:      
- Woensdag: 24-04/01-05/08-05/15-05/22-05/29-05/05-06/12-06/       
- Zaterdag:  27-04/04-05/11-05/18-05/25-05/01-06/08-06/15-06/       

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, leeftijd, 

soort activiteit......  Inschrijven = Deelnemen !     

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

Uw telefoonnr:……………………………/ E-mail ……………………………………………………      

Zoon/Dochter zou graag willen trainen op: woensdag 13.30-14.30, 14.30-15.30 of 15.30 -16.30 uur, 

zaterdag 09.30-10.30 of 10.30-11.30 uur       

(omcirkelen wat van toepassing is) ( meerdere uren mogelijk)    

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

Deadline inschrijving 8 april a.s. Formulier inleveren clubhuis Daphne of aan Dirk de   

Vries. Via e-mail: info@tcroeselare.be of downloaden: www.tcroeselare.be-lessen/stages  

 

Ieder jeugdlid die lessen volgt, dient ook zomerlid te zijn, en desbetreffend lidgeld voor jeugd te voldoen. 

Hierdoor kun je onbeperkt vrij spelen en ben je verzekerd bij calamiteiten op het terrein o.a. Je kunt ook 

meedoen aan events, tornooien en teruggave mutualiteit mogelijk. Tarieven zie website of info clubhuis.  


