
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zomertraining TVGS 

van  10 april 2021 t/m begin september 2021 

 

De cursus bestaat uit 15 trainingsweken. 

Trainingsvorm kosten 
Tijdsduur 

training 

Leeftijd 

grens 

aantal pers. / 

per trainer 

A. Privé training €360-- / 720,-- 25 / 50 Min. Alle leeft. 1/1 of 2/1 

B. Senioren training € 180,-- 50 Min. 
vanaf 18 

jaar. 
4/1 

C. Junioren training € 180-- 50 Min. 
 5 tot 18  

jaar. 
4/1 

Lesvoorwaarden. 

 

1. De zomertrainingen vinden plaats op de banen van Tennis Vereniging Galder  

    Strijbeek.                           

2. Trainingsperiode: 1 april 2021 t/m half september 2021 

3. Wanneer u een training mist onder welke omstandigheden dan ook, 

    heeft u geen recht op inhaalmogelijkheden. 

4. Afwezigheid van de trainer leidt wel tot inhalen van de training. 

5. U krijgt een vaste lestijd doorgegeven,  hier kan na de start van de cursus niets 

    meer aan veranderd worden. Alleen door niveau verschil in de trainingsgroep 

    kan de trainer hierop een uitzondering maken.  

6. Bij de junior- en  seniorgroepen wordt er bij slechte weersomstandigheden:  

    - De 1e les een theorieles gegeven,  

    - de volgende lessen worden ingehaald na het einde van de lessen.  

7. Een lesuur duurt 50 minuten, een ½ lesuur duurt 25 minuten.  

    Als u met drie personen in de groep komt wordt de lestijd 40 minuten.       

8. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene 

voorwaarden zoals op dit formulier omschreven.  

    Om les te kunnen volgen dient u verplicht lid te zijn van TVGS. 

9. Het volgen van onze cursussen is voor eigen risico. De vereniging of de trainer  

is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen 

ontstaan. 

10U  krijgt begin april een telefoontje of een e-mail berichtje omtrent uw 

trainingstijd. 
. 

Stuurt u het bijgevoegd inschrijfformulier volledig ingevuld  en ondertekend en  
 

uiterlijk  4 april 2021 

naar 

Kirsti Noten  

                 Trainingscoördinator TVGS 

                                                          Staai-Akker 1  

                                                         4855 AT Galder of mailen: info@tvgs.nl 

 

                                                          

                                                                        

 

Bijgesloten treft U het inschrijfformulier aan 

voor de zomertrainingen bij TVGS.  Dit zomer 

seizoen worden de trainingen wederom 

verzorgd door Jens de Jong op donderdag of 

vrijdag.  Het gaat om een cyclus van 15 weken.  
                          

De lessen zullen waarschijnlijk in de eerste week of tweede week van 

april beginnen en u krijgt in de zsm bericht omtrent uw eerste les.  

- Senioren krijgen bij de indeling voorrang om na 19.00 uur te trainen 

- Het is belangrijk dat u uw e-mail adres duidelijk invult op het 

inschrijfformulier.  Dit telt tevens voor de voorkeur van tijd.  

- De dagen waarop training zal worden  gegeven gaat in overleg met de 

trainer. 

 



 

Tennistraining TVGS 

 

 

                           
                  Zomerseizoen 2021 

 
Inschrijfformulier wintertraining  

         

Naam:……………………………………………………………                   

                          

Adres:……………………………………………………………                   

 

Postcode en woonplaats………………………………………… 

                            

E-mail:………………………………………………………….. 

 

Tel.nr:………………………………………..Leeftijd:………… 

 

Voorkeursdag: donderdag ………………… vrijdag ..………… 

 

Hoeveel jaar ervaring:…………………………………………… 

O ik heb interesse in privé training 

 

Handtekening, bij personen onder de 18 jaar ouders tekenen a.u.b. 

……………………………………………………………………  * 

 

Dit formulier invullen en inleveren vóór 4 april 2021 bij: 

Kirsti Noten Staai-Akker 1  4855 AT Galder of mailen naar 

info@tvgs.nl 

*Door ondertekening gaat u akkoord met de lesvoorwaarden.  

 


