Info senioren trainingen najaar 2020
Het najaar staat bijna voor de deur, dus 1jd om uzelf (weer) in te schrijven voor de tennistrainingen
bij HTC de Ypelaer!

Planning
De cyclus van 10 trainingen start in week van 14 september 2020. De laatste training is in de week
van 23 november. In de week van 19 oktober zijn er geen trainingen i.v.m. de Herfstvakan1e.

Trainingsvormen
Tennistraining wordt aangeboden in de volgende vormen:
• Groepen met 8 personen, 60 minuten
• Groepen met 6 personen, 60 minuten
• Groepen met 4 personen, 60 minuten
• Groepen met 3 personen, 60 minuten
• Groepen met 2 personen, 60 minuten
• Privé-training, 30 of 60 minuten
Training in een kleinere groep is intensiever en ook leerzamer. Een eigen groep mag ook, geef dit dan
aan op het inschrijﬀormulier. Deelnemers dienen zelf voor een racket en kleding/schoeisel te zorgen.
Tijdelijk kan er van een leenracket gebruik worden gemaakt.

Trainingsdagen
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 16:00-22:00 uur
• Woensdag: 13:00-22:00 uur
Op feestdagen en ,jdens de basisschoolvakan,es wordt er geen training gegeven. Verhinderingen
door feestjes, schoolac,viteiten, etc. zijn voor eigen rekening.

Rooster
De trainingen vinden plaats in een cyclus van 10 weken. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste
training ontvangt u de groepsindeling en het trainingsrooster, waarop duidelijk vermeld staat op
welke data de trainingen worden gegeven. In geval van trainingsuitval door slecht weer of ziekte zal
de trainer u zo spoedig mogelijk berichten.

Tarieven
• Groepen van 8 personen € 75,- -> * ACTIE! Ook voor niet-leden van HTC de Ypelaer!
• Groepen van 6 personen € 83,• Groepen van 4 personen € 125,-
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• Groepen van 3 personen € 167,• Groepen van 2 personen € 250,• Privé training € 50,- per 60 minuten
* Bent u geen lid van de Ypelaer of KNLTB dan kunt u uzelf twee trainingscycli van 10 trainingen
inschrijven voor de trainingsgroep van 8 personen. Deelname aan interne en externe compe11es
en vrijtennisser op HTC de Ypelaer is als niet-lid niet mogelijk. Wel kunt u deelnemen aan het
eindtoernooi voor mensen die deelnemen aan trainingen, aan het einde van iedere cyclus. Na de
tweede trainingscyclus van 10 weken dient u uzelf in te schrijven als lid bij HTC de Ypelaer en over
een lidmaatschapnummer te beschikken voordat u uw aanmelding doet. Het aanvragen van een
lidmaatschapnummer neemt ca. drie dagen in beslag.

Indeling
MvB TRAINING probeert met ieders wensen zoveel mogelijk rekening te houden. Als het ons niet lukt
om uw kind in te delen in de gewenste groepsgroofe, proberen wij in overleg tot een oplossing te
komen. Aanpassingen kunnen leiden tot evenredige s1jging/daling van de hierboven genoemde
tarieven.

Inschrijven
U kunt zich vanaf heden inschrijven via ons online inschrijﬀormulier. Klik op deze link om naar het
formulier te gaan. Deadline inschrijven: 31 augustus 2020.

Betaling
U ontvangt binnen een week na inschrijving een online betaalverzoek vanuit MvB TRAINING. We
verzoeken u de betaling binnen 14 dagen te voldoen.

Loca=e
De trainingen zullen worden gegeven op de tennisbanen van HTC de Ypelaer aan sportpark de
Roodloop. Wanneer u zich inschrijg voor een trainingscyclus houdt dat tevens in dat u akkoord gaat
met het lesreglement wat op de website van www.ypelaer.nl staat gepubliceerd.
Met vriendelijke groet,
HTC de Ypelaer & MvB TRAINING
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