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

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 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: 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 4 personen € 87,50 p.p.
• Groepen van 3 personen € 117,50,- p.p.
• Groepen van 2 personen € € 175,- p.p.
• Privé training € 50,- per 60 minuten

Miel van Berkel

tel: 06 38296215

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 groepsgroo`e, 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.

Lidmaatschap
U kunt zich al inschrijven voor tennistraining ook wanneer u nog geen lid bent van TC Esbeek. Ga naar
het online inschrijﬀormulier en vink aan “Ik word lid”. Vul de rest van het formulier in met alle
gevraagde informa1e en verzend het formulier. Uw gegevens worden doorgezet naar de
ledenadministra1e van TC Esbeek zodat zij uw lidmaatschap deﬁni1ef kunnen maken voordat de
tennistrainingen beginnen.

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 TC Esbeek, Esbeekseweg 14 in Esbeek.
Met vriendelijke groet,
TC Esbeek & MvB TRAINING

Miel van Berkel

tel: 06 38296215

