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LENTELESSEN 2015 
& Start to Tennis 

 
Beste Tennisvrienden, 
Ook dit jaar bieden we opnieuw weer lentelessen aan, en dit tot en met eind juni. 
 
Specificaties: 
- 7 (zeven) tennislessen van 1 uur.   

- Om deel te kunnen nemen moet men lid zijn van TC Bolderberg.  

- Deelnemen aan de lessen kan slechts wanneer lidmaatschap en lesgeld betaald zijn.  

- Start der lessen na het Paasverlof (vanaf 20 april) en eindigend op 30 juni. 

- Binnen deze termijn zullen de 7 lessen gepland worden. 

- Competitiespelers kunnen lessen van 1,5 uur reserveren (onderstaande tarieven x 1,5). 

- Bij opmaak der lessenrooster wordt rekening gehouden met ons tornooi + interclub. 

- Op het inschrijvingsformulier kunt u aanduiden wanneer u absoluut niet kan trainen. Hoe meer 

mogelijkheden u ons laat, hoe meer kans er is dat uw voorkeur kan ingewilligd worden. Een 

aantal tijdstippen werden reeds aangevinkt. Dan zijn er geen lessen voorzien. 

- Op het inschrijvingsformulier kan je aanduiden (onder “opmerkingen”) met wie je eventueel 

samen in de les wil trainen. 

- Lessen worden niet per uur afgerekend en dienen telkens per pakket gekocht te worden. 

- Leden kunnen niet sporadisch lessen volgen en/of willekeurig aansluiten bij een les zonder een 

specifiek pakket gekocht te hebben van die les. 

- Een lessenrooster ontvang je uiterlijk tijdens de week van 13 april. 

- Bij slecht weer of door overboeking tijdens bijv. de interclubperiode of tornooi worden de 

lessen gegeven in de tennishal.  

- Er worden GEEN lessen gegeven op de terreinen van TC Bolderberg indien deze niet door de 

club zijn georganiseerd en/of door de club schriftelijk werden erkend. 

 
Tarieven (het lidmaatschap of aansluiting Tennis Vlaanderen is NIET inbegrepen) voor 7 lessen: 
 

Leerlingen / Leeftijd van / tot vanaf 3 per 2 privé 

Wit (jonger dan 5 jaar) 2010 – 2011 35,00 € - - 

Mini (5 t.e.m. 7 jaar) 2010 - 2008 35,00 € 60,00 € - 

Midi (8 en 9 jaar) 2007 – 2006 40,00 € 70,00 € - 

Maxi (vanaf 10 jaar) 2005 - 1997 45,00 € 75,00 € 150,00 € 

Volwassenen 1996 - 55,00 € 80,00 € 160,00 € 

 
De lessen worden in principe / bij voorkeur op de volgende tijdstippen gegeven: 

- Maandag vanaf 17u00 

- Dinsdag vanaf 17u00 

- Woensdag vanaf 14u00 

- Zaterdag vanaf 9u00 
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START TO TENNIS 
 
TC Bolderberg doet mee aan het Tennis Vlaanderen initiatief “Start2Tennis”. Een programma 
waar we aan nieuwe leden (volwassenen – vanaf 19 jaar) die nog nooit getennist hebben, of de 
voorbije jaren geen lid waren, de mogelijkheid aanbieden om op een toffe manier de tennissport 
en het clubleven te ontdekken. Wordt als Start 2 Tennisser beschouwd: iemand die nog nooit 
getennist heeft of die minstens 5 jaar niet meer gespeeld heeft en daarvoor ook bijna geen 
tenniservaring had. 
 
Een totaal pakket Met lessen Een eerste reeks van 7 lessen in de periode april/mei/juni. 
  Daarna mogelijks opvolgreeksen in de zomer en het najaar. 
  De lessen worden steeds gegeven in groepen per 3 of 4. 
 Integratie  in de club onder begeleiding van een trainersteam en  
  leden uit het TCB-team 
 aan een democratische instapformule. 
 
Start De eerste lessen beginnen vanaf einde april 
 
Prijs 75,00 € voor 7 lessen & zomerlidgeld  
 
Inschrijven Vul het inschrijvingsformulier voor Lentelessen in met vermelding  
 “Start to Tennis” en/of stuur een mailtje met je contactgegevens  
 naar jan.vanduren@tcbolderberg.be of info@tcbolderberg.be. 
 Best is je aan te melden tijdens onderstaande betaaldagen. 
 
 

Inschrijvingen 
 
Inschrijven voor de Lentelessen of Start to Tennis: vul het inschrijvingsformulier in (als bijlage in 
de mail hetzij in de Baseline verkrijgbaar) en bezorg het ons via:  

- e-mail: naar jan.vanduren@tcbolderberg.be of info@tcbolderberg.be 

- Clubhuis de Baseline 

Inschrijvingen worden slechts gevalideerd na indienen van het formulier én na betaling. 
 

Inschrijvingsformulier te bezorgen uiterlijk op de betaaldagen op: 
- woensdag  1 april van 19u tot 21u00 
- zaterdag  4 april van 10u tot 13u00 

 
De laatste betaaldag is het uiterste moment van inschrijving en betaling. Vooraf kan ook betaald 
worden via overschrijving (Bank: 780-5911541-83 - IBAN: BE14 7805 9115 4183) met vermelding 
“lesgeld + naam + voornaam”. De inschrijvingen worden afgesloten op 4 april 2015 om 13u00. 
 
Indien nog geen lidgeld betaald werd; dan kan dat ook op de betaaldagen of via overschrijving. 
Het inschrijvingsformulier voor lidmaatschap dient dan ook bezorgd te worden. 
 
Uiterlijk op het einde van de week van 13 april wordt u dan op de hoogte gebracht op welk tijdstip 
de trainingen doorgaan. Dit slechts  op basis van de tijdig ontvangen inschrijvingsformulieren en 
betalingen. 
 
We wensen u een sportieve lente! 
Het TCB-team. 
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