Info tennistrainingen Voorjaar 2021
Planning

Aantal trainingen: 10
Start cyclus: week van 31 mei 2021
Laatste training: week van 2 augustus 2021*
* Wanneer we te maken krijgen met afgelaste trainingen in verband met het weer of andere onvoorziene
omstandigheden, worden deze trainingen (in overleg met de cursisten) op een later moment ingehaald. De
laatste week van de cursus kan dus later zijn dan hier aangegeven.
* In overleg met de trainer kan bepaald worden of er als groep doorgetraind wordt in de zomervakantie of dat
de resterende trainingen opgepakt worden in september.

Trainingsvormen
Tennistraining wordt aangeboden in de volgende vormen:
• Senioren: groep van maximaal 4 personen, 60 minuten
• Junioren: groep van maximaal 6 personen, 60 minuten
• Privé-training
Training in een kleinere groep is intensiever en ook leerzamer. Een eigen groep samenstellen mag ook, geef dit
dan aan op het inschrijfformulier. Wanneer je zelf een groep samenstelt, zorg er dan voor dat iedereen dezelfde
tijden opgeeft waarop ze verhinderd zijn.

Tarieven
Per cyclus van 10 trainingen
Groepsgroote

Junioren

2 personen

Senioren
€ 178,25 p.p.

3 personen

€ 59,50 p.p.

€ 118,75,- p.p.

4 personen

€ 44,50 p.p.

€ 89,- p.p.

5 personen

€ 35,75 p.p.

6 personen

€ 29,75 p.p.

Privétraining

€ 51,- per uur

€ 51,- per uur

Trainingsmomenten
Junioren

Senioren

Maandag

16:00-19:00 uur

19:00-22:00 uur

Woensdag

14:00-19:00 uur

19:00-22:00 uur

Donderdag

16:00-19:00 uur

19:00-22:00 uur

Op feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties wordt er geen training gegeven. Verhinderingen door
feestjes, schoolactiviteiten, etc. zijn voor eigen rekening en worden in principe niet ingehaald.

Lidmaatschap
Om deel te nemen aan de tennistrainingen op TC Esbeek dien je lid te zijn van de vereniging. Je kunt zich al inschrijven voor tennistraining ook wanneer je 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 informatie en verzend het
formulier. Je gegevens worden doorgezet naar de ledenadministratie van TC Esbeek zodat zij je lidmaatschap
definitief kunnen maken voordat de tennistrainingen.

Indeling
MvB TRAINING probeert met ieders wensen zoveel mogelijk rekening te houden. Als het ons niet lukt om de
gewenste en opgegeven groepsgrootte en trainingstijd aan te houden, proberen wij in overleg tot een
oplossing te komen. Aanpassingen kunnen leiden tot een ander tarief (zie tarieven).
De indeling wordt gemaakt op basis van volgorde van inschrijving maar daarnaast ook op basis van opgegeven
beschikbaarheid. Hoe minder verhinderingen je doorgeeft, des te groter de kans dat je (op een gewenste tijd)
wordt ingedeeld.
In de week voorafgaand aan de eerste training ontvang je de groepsindeling en jullie trainingsdag- en tijd.

Inschrijven

Inschrijven kan via ons online inschrijfformulier. Klik op deze link om naar het formulier te gaan.
Deadline inschrijven: 14 mei 2021.

Betaling
Je ontvangt na indeling en aanvang van de trainingen een online betaalverzoek vanuit MvB TRAINING. We
verzoeken je vriendelijk de betaling binnen 14 dagen te voldoen.

Locatie
De trainingen zullen worden gegeven op de tennisbanen van TC Esbeek, Esbeekseweg 14 in Esbeek.

Kleding en schoeisel
Deelnemers dienen zelf voor een racket en kleding/schoeisel te zorgen. Tijdelijk kan er van een leenracket
gebruik worden gemaakt.

Coronamaatregelen

Avondklok
Wanneer er een avondklok van kracht is trainen we door tot een kwartier voordat de avondklok ingaat. Alle
kwartieren die hierdoor worden “gemist” worden bij elkaar opgeteld en op een later moment ingehaald. Ook
kan er, in overleg met de trainer, voor gekozen worden om de “gemiste” kwartieren te verrekenen met de
totaalprijs van de trainingen. Trainingen die helemaal niet meer kunnen plaatsvinden door de avondklok,
worden op een later moment ingepland.

Contact
Vragen over je aanmelding en de trainingen? Stuur ons een mailtje op administratie@mvbtraining.nl. Gelieve
met vragen en/of opmerkingen over de tennistrainingen contact met ons op te nemen via e-mail en niet
telefonisch/via Whatsapp.

