MTC-Leopoldsburg

Beste ouders, tennisliefhebber,
Half september starten we opnieuw met onze reeks herfst/winterlessen. Zoals vorig jaar
blijven de aangeboden lessen een uur en een kwartier duren, wat toelaat een betere
tijdsbenutting te realiseren.
Interesse in tennislessen? Nog geen lid, maar je wilt graag lessen volgen? Het in deze
brochure vermelde lesgeld bevat NIET het lidmaatschap, daarvoor wordt verwezen naar de
laatste pagina. Lesnemers dienen dus eerst separaat hun lidgeld geregeld te hebben (waarbij
de Tennis Vlaanderen-aansluiting en verzekering zijn inbegrepen) vooraleer de lessen te
kunnen aanvatten!
Alvast veel tennispret!

Even uw aandacht voor volgende afspraken:
Inschrijvingen:
Alle inschrijvingen gebeuren via de volgende link https://forms.gle/fxj26RviwMUmL6gz9
De hoofdtrainer in samenspraak met de trainers delen de lesnemers zo goed mogelijk in
groepen in, overeenkomstig het niveau, kunnen en wensen van de lesnemers, en de
beschikbaarheid van de trainers.

Lesgeld:
Het in deze brochure vermelde lesgeld bevat NIET het jaarlijkse lidmaatschap, daarvoor
wordt verwezen naar de laatste pagina in deze brochure. Lesnemers dienen dus eerst
separaat hun lidgeld geregeld te hebben (waarbij de Tennis Vlaanderen aansluiting en
verzekering zijn inbegrepen) vooraleer de lessen/stages te kunnen aanvatten.

Opgelet betaling:
Het lesgeld wordt ten laatste op 11 september overgeschreven op de rekening MTCL met
IBAN-nummer BE23 3631 1719 0891 met de duidelijke vermelding van: “Winterlessen” en
de na(a)m()en van de lesnemers. Je ontvangt nog een mail met het exact te betalen bedrag.

Timings:
De lessen beginnen stipt op het voorziene uur;
Er wordt aangeraden 10 minuten op voorhand aanwezig te zijn (omkleden, wisselen
schoeisel, …).

Lessen:
Gezien het engagement dat de club aangaat bij het indelen van de groepen en de financiële
implicaties hiervan, worden na het starten van een lessenreeks (na de eerste les) geen
lesgelden terugbetaald of bijkomende inhaallessen voorzien, met uitzondering van: een
reserve lesdag op het einde van de lessenreeks.

Info lessen:
Bijkomende info te verkrijgen via mail naar jesmtcl@gmail.com.

Foto’s:
Tijdens de lessen, stages of kampperiodes worden foto’s genomen die nadien kunnen
verspreid worden via informatiekanalen van de club. Personen of ouders gekant tegen een
eventuele verspreiding, kunnen een mailtje sturen naar jesmtcl@gmail.com.

Formulieren ziekteverzekering:
Kunnen afgegeven worden aan onze secretaris, Paul Vanzeir, door het deponeren van de
ingevulde formulieren in de postbus van MTCL. Hij zal de administratie verder afhandelen.

Tennislessen KLEUTERS

WIT

In de lesjes kleutertennis wordt er nog niet zo technisch gewerkt, we laten de kinderen
voornamelijk bewegen en spelen. Actief en sportief bezig zijn op deze leeftijd is immers
de basis voor een goede coördinatie, het is tevens het startpunt voor het aanleren van de
verschillende technieken die dan later in de tennislessen terug aan bod komen.
Bovendien moet kleutertennis in de eerste plaats leuk zijn!
Wie?

Richtleeftijd: 3 en 4 jaar.

Wat?

18 weken, met de mogelijkheid van 1u15 of 2u30 les per week.

Waar?

In de Militaire sporthal, Baron Rucquoylaan.

Wanneer?

Vanaf 16 september.

Inschrijven: ten laatste op 28 augustus 2019 via volgende link https://forms.gle/fxj26RviwMUmL6gz9.
Prijs:

95,- € voor 1u15 uur/week gedurende 18 weken

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op RekNr BE23 3631 1719 0891 ten
laatste op 11 september. Je ontvangt nog een mail met het exact te betalen bedrag.
Praktisch: gezien hun leeftijd wordt aan de ouders gevraagd bij de eerste les aanwezig te blijven.

Tennislessen KIDS

BLAUW

Tijd voor het echte werk…..
In de lesjes blijft er nog aandacht voor het spelen, maar gaan we ook beginnen met het
serieuzere werk nl. het aanleren van de tennistechnieken. Hiervoor worden de kinderen in
kleinere groepjes opgedeeld en intensiever begeleid dan dit in het kleutertennis het geval
was.
Wie?

Richtleeftijd: 5 - 6 jaar (blauw), afhankelijk van het niveau.

Wat?

18 weken, met de mogelijkheid van 1u15 of 2u30 les per week.

Waar?

In de Militaire sporthal, Baron Rucquoylaan.

Wanneer?

Vanaf 16 september.

Inschrijven: ten laatste op 28 augustus 2019 via volgende link https://forms.gle/fxj26RviwMUmL6gz9.
Prijs:

135,- € voor 1u15/week gedurende 18 weken of
245,- € voor 2u30/week gedurende 18 weken.

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op RekNr BE23 3631 1719 0891 ten
laatste op 11 september. Je ontvangt nog een mail met het exact te betalen bedrag

Tennislessen KIDS

ROOD

Tijd voor het echte werk…..
In de lesjes blijft er nog aandacht voor het spelen, maar het aanleren van de
tennistechnieken wordt steeds belangrijker. Hiervoor worden de kinderen in kleinere
groepjes opgedeeld en intensiever begeleid dan dit in het kleutertennis het geval was.
Wie?

Richtleeftijd: 7 - 8 jaar (rood), afhankelijk van het niveau.

Wat?

18 weken, met de mogelijkheid van 1u15 of 2u30 les per week.

Waar?

In de Militaire sporthal, Baron Rucquoylaan.

Wanneer?

Vanaf 16 september.

Inschrijven: ten laatste op 28 augustus 2019 via volgende link https://forms.gle/fxj26RviwMUmL6gz9.
Prijs:

135,- € voor 1u15/week gedurende 18 weken of
245,- € voor 2u30/week gedurende 18 weken.

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op RekNr BE23 3631 1719 0891 ten
laatste op 11 september. Je ontvangt nog een mail met het exact te betalen bedrag

Tennislessen ORANJE

GROEN

GEEL

Wie?

Richtleeftijd: 8 - 9 jaar (oranje), 10 – 11 jaar (groen), vanaf 12 jaar (geel), afhankelijk van
het niveau.

Wat?

18 weken, met de mogelijkheid van één of meerdere lesuren per week; IC-spelers wordt
aangeraden minstens 2 lesuren per week te oefenen.

Opmerking: Vanaf oranje is deelneming aan de interclubwedstrijden mogelijk, de club heeft de intentie
zo veel mogelijk spelertjes wedstrijd klaar te maken.
Waar?

In de Militaire sporthal, Baron Rucquoylaan.

Wanneer?

Vanaf 16 september.

Inschrijven: ten laatste op 28 augustus 2019 via volgende link https://forms.gle/fxj26RviwMUmL6gz9.
Prijs:

de tarieven zijn afhankelijk van de grootte van de groep. MTCL tracht zo goed mogelijk
rekening te houden met uw aanvraag, geef daarom meerdere mogelijkheden aan.
Aantal
3-4
2
1

1u15 les/week
160,00 €
280,00 €
550,00 €

2u30 les/week
300,00 €
530,00 €
1050,00 €

3u45 les/week
440,00 €
780,00 €
1560,00 €

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op RekNr BE23 3631 1719 0891 ten
laatste op 11 september. Je ontvangt nog een mail met het exact te betalen bedrag

Tennislessen VOLWASSENEN
Wie?

Vanaf 16 jaar.

Wat?

18 weken, met de mogelijkheid van één of meerdere lesuren per week.

Waar?

In de Militaire sporthal, Baron Rucquoylaan.

Wanneer?

Vanaf 16 september;
Lesuren
Woe: 17.45 – 19.00 – 20.15 u;
Zat: 10.15 – 11.30 – 12.45 – 14.00 u.

Inschrijven: ten laatste op 28 augustus 2019 via volgende link https://forms.gle/fxj26RviwMUmL6gz9.
Prijs:

De tarieven zijn afhankelijk van de grootte van de groep. MTCL tracht zo goed mogelijk
rekening te houden met uw aanvraag, geef daarom meerdere mogelijkheden aan, want de
planning gebeurt na deze van de jeugdspelers.
Aantal
3-4
2
1

1u15 les/week
180,00 €
330,00 €
650,00 €

2u30 les/week
340,00 €
630,00 €
1250,00 €

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op RekNr BE23 3631 1719 0891 ten
laatste op 11 september. Je ontvangt nog een mail met het exact te betalen bedrag.

LIDMAATSCHAP MTC-Leopoldsburg
Indien je tennislessen wenst te volgen bij MTCL, moet je lid zijn van de tennisclub. Dit lidmaatschap houdt
automatisch de aansluiting bij de Vlaamse Tennis Vereniging en je verzekering tegen sportongevallen tot
31 Mar 2021! Je kan tot dan nog onbeperkt gebruik maken van de outdoor tennispleinen. Wel even
rekening houden met het reservatiereglement. Dat kan je vinden op de website of ad valvas van het
clubhuis.

Tarieven lidmaatschap 2020
TYPE LIDMAATSCHAP
Lid vanaf 1 Aug tot einde seizoen

35 €

Lid vanaf 11/09 -9 jaar (vanaf 2011)

10 Euro

Lid vanaf 11/09

20 Euro

Het lidgeld wordt gestort op de rekening MTCL met IBAN-nummer BE23 3631 1719 0891
met de duidelijke vermelding van de namen van de personen die wensen lid te worden.
Vul tevens onderstaande strook duidelijk in en bezorg deze aan MTCL per post (Koning
Albertlaan z/n, 3970 Leopoldsburg) ofwel per mail (mtclleo@hotmail.com).
Je bent dan verzekerd.

LIDMAATSCHAP MTCL 2020
NAAM + VOORNAAM :
STRAAT en nr. :
Postcode en Gemeente :
Tel. + GSM-nummer :
E-mailadres :
Geboortedatum :
Geslacht

M

V

Opgelet : bij een familiekaart alle gewenste personen invullen:

Naam +Voornaam

Geboortedatum Gsm-nummer

E-mailadres

