Beste tennisleden,
De KNLTB heeft een leuk aanbod om in de winterperiode tennislessen te volgen. Zie
hiervoor onderstaand schrijven. U kunt het Formulier downloaden door op deze link te
klikken.

Dit jaar wordt er door de KNLTB een opleiding tot tennisleraar gegeven in het
tenniscentrum De Stouwe.
Voor de leraren in opleiding hebben we proefleerlingen nodig om les aan te geven.
Dit moeten leerlingen zijn uit diverse doelgroepen. Van echte beginners tot recreant
spelers tot niveau 6. Ook tennis kids zijn erg welkom. Kinderen vanaf 6 jaar.
Hieronder de gegevens voor de komende winterperiode:
- Dag
maandag
- Tijd
9.30 – 12.30 uur, en 14.30 – 16.30
- Aantal lesweken
18 weken.
- Uitvaldagen
21 en 28 december en 22 februari
- Eerste dag
19 oktober
- Laatste dag
8 maart
- Kosten
€ 70,-.
- Betaling
middels automatische incasso naar de KNLTB.

Indien u wilt deelnemen is het noodzakelijk om dit inschrijfformulier in te vullen en in
te sturen.
Voor de jongste kinderen is de tijd 15.30 – 16.30 uur.
Voor kinderen tussen 4 en 10 jaar is veel plaats.
Ook “oudere jeugd” is gepland om 15.30 – 16.30 uur. Senioren
kunnen niet geplaatst worden van 15.30 – 16.30 uur.
____________________________________________________________________
_______
Vul onderstaande gegevens in en stuur het ingevulde formulier retour
aan gerardsmit2010@live.nl of schildwacht4@zonnet.nl
Ik wil meedoen komende winterperiode.
Naam:
Email adres:
Telefoonnummer: (alleen te gebruiken in nood)
Mijn voorkeur is:
uur tot
uur
Tweede keuze is:……………………………..uur tot ..................................uur
Mijn emailadres is: …………………………………………………..Telefoon nr:
Mijn speelsterkte is:.......................................................

Voor de kinderen:
Mijn leeftijd is:
Ik heb al ………….jaren les.
Uiteraard probeer ik rekening te houden met voorkeurtijden. Hoe meer keuzes je
aangeeft hoe groter de kans op plaatsing. Het opgeven in een groepje van vier (mag
ook met meer dan 4) is uiteraard mogelijk, zelfs wenselijk. Opgeven als groepje
geeft meer kans op plaatsing.
Garanties omtrent plaatsing wordt niet verkregen door aanmelding.
Graag zo spoedig mogelijk terug mailen, doch uiterlijk 8 oktober.
met vriendelijke groet,
Gerard Smit
Leercoach KNLTB
06 53 177 346

Namens het bestuur:
Leo Braakhuis, secretaris TV Wierden.

