Tennislessen TC LAEREVELD

Lidmaatschap

Kalender seizoen 2021

Wens je tennislid te worden van onze club?
Spreek ons aan in de kantine of neem contact op
met de voorzitter of jeugdverantwoordelijke.
Opgelet: Gelieve je inschrijving te bevestigen via
de website www.tclaereveld.be.
Dit zijn de tarieven voor 2021:
2017-2012

€ 15

2011-2008

€ 35

2007-2003

€ 50

Studenten 17+

€ 75

Volwassenen: 1ste lid van het gezin

€ 120

Volwassenen: 2e lid van het gezin

€ 95

Verzekering en lidgeld Tennis Vlaanderen inbegrepen.
Ook
Kansenpastarief te bekomen.
Gezinskaart
€

06/02
13/03
01/04
10/04
11/04
30/04
07/05
28/05
26/06
02/07
05-09/07
30/07
23-27/08
27/08
05/09
18-19/09
23/10

Winterontmoeting De Snas
Winterontmoeting De Snas
Opening terreinen
Opendeurdag
Opening seizoen
Friday @ Laereveld
Spaghetti-avond
Friday @ Laereveld
Sporthappening met Sunweb Kids Toer
Friday @ Laereveld
Jeugdstage 1
Friday @ Laereveld
Jeugdstage 2
Friday @ Laereveld
Cavatoernooi en bubbeltoernooi
Mosselfestijn
Afsluiter seizoen

250

Verzekering en lidgeld Tennis Vlaanderen inbegrepen.
Ook Kansenpastarief te bekomen.

Wanneer

Jeugdstages

• 5 - 9 juli
• 23 - 27 augustus

Telkens van 9 tot 16 u.
Opvang: van 7.45 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.

Prijs

• € 100 voor kinderen jonger dan 10 jaar
• € 110 voor kinderen vanaf 10 jaar
Niet-leden betalen eenmalig €10 extra voor
aansluiting Tennis Vlaanderen.

Lunch

Eigen lunchpakket meebrengen.
Gratis water is voorzien.
Vergeet je eigen drinkbus niet!
(met naam)
Inschrijven lessen en jeugdstages via www.tclaereveld.be
Voor meer info kan je mailen naar tennis@tclaereveld.be

Lessen jeugd
8 lessen
april - juni
op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag
enkel voor leden
lesgeld staat los van lidgeld

8 lessen
april-juni
op maandag-, donderdag- of vrijdagavond
enkel voor leden uitgezonderd start to tennis
lesgeld staat los van lidgeld

Pakketten

Prijs

Balgewenning (4-5jaar)
• Prijs €45
Balgewenning (5-7jaar)
• Prijs €60
Kidstennis (7-12jaar)
• 2x deelname Sunweb kids toer
• 3x extra oefenmoment op vrijdag
• Prijs € 70
Tienertennis (12-18jaar)
• Deelname sporthappening
• 3x extra oefenmoment op vrijdag
• Prijs € 75
Competitietennis (7-18jaar)
• Deelname Ethias toernooi
• Deelname sporthappening
• 3x extra oefenmoment op vrijdag
• Prijs € 80

Privélessen

Opendeurdag
10 april
17 tot 19 u. kinderen
19 tot 22 u. volwassenen

Lessen volwassenen

4 lessen op afspraak
• Privé € 100
• 2 personen elk € 55
• 3 personen elk € 40
• 4 personen elk € 30

Inschrijven via mail naar tennis@tclaereveld.be

•
•
•
•

Privé € 200
2 personen elk € 110
3 personen elk € 75
4 personen elk € 60

Start to Tennis

€45 voor de eerste 4 lessen
(zonder lidgeld)
€45 voor 4 extra lessen
(mits betaling lidgeld €100 i.p.v. €120)

Privélessen

4 lessen op afspraak
• Privé € 100
• 2 personen elk € 55
• 3 personen elk € 40
• 4 personen elk € 30

