Hoe inschrijven?
•

Via het digitale inschrijvingsformulier op de
website van Tennisclub Laakdal.
www.tclaakdal.be
of
Via kantinières, bestuursleden, zij vullen dan
dit inschrijvingsformulier voor jou in.

•

Zorg er voor dat alles correct en volledig is
ingevuld, (dit is noodzakelijk). Vergeet zeker
je e-mailadres niet in te vullen. Dit is
belangrijk voor de latere communicatie.

•

•

•

Na het invullen van het formulier krijg je al de
nodige informatie via mail. Data, uren...
€60 overschrijven, op rekeningnr. Met de
vermelding s2T en je andere gegevens.
IBAN: BE60 7330 1361 3170
Als de betaling in orde is en je gegevens
verwerkt zijn, word je op de hoogte gehouden
over S2T en andere clubactiviteiten.

Clubgegevens - Prijs

Tennisclub Laakdal

Tennisclub Laakdal vzw
Lindestraat 15
2430 Laakdal

‘start to tennis’ 2019
www.tclaakdal.be en een facebookpagina
Telefoon clubhuis: 013 666682
E-mail: info@tclaakdal.be
Rekeningnr. IBAN: BE60 7330 1361 3170

Prijs S2T-pakket = €60
een zeer voordelig pakket

S2T
‘Speel tennis in enkele weken’

‘Leren tennissen was nooit zo gemakkelijk’

Wat is ‘start

to tennis’?

S2T is bedoeld om starters op korte tijd,
zelfstandig te leren tennissen.
S2T is voor volwassenen die nog nooit lid van TC
Laakdal zijn geweest. (of meer dan 5 jaar geen
lid meer geweest zijn)
In het S2T-pakket bieden we je het volgende aan.
•

•

6 trainingen van 1u30 onder begeleiding van
gediplomeerde trainers.
2 keer vrij tennissen: oefeningen, wedstrijdjes
onder begeleiding van een gediplomeerde
trainer.
Gratis tennissen, reserveren tot einde S2Ttrainingen.
Verzekering tegen ongevallen op terrein.

•

De trainingen starten

•

•

op dinsdag 7 mei 2019

Doel van S2T.
Zo snel mogelijk het spel leren spelen.

•

•
•
•
•

Inschrijven en betalen kan tot dinsdag 30
april. Schrijf je snel in want de plaatsen
zijn beperkt.
Prijs voor dit S2T-pakket: €60
Tennisracket wordt voorzien, indien nodig,
tijdens S2T.
Sportieve kledij en tennisschoenen (vlakke
zool) zijn gewenst.
Hou je mail in de gaten voor meer info.

•

Zelf ambiëren we dat je binnen enkele jaren kan
deelnemen aan de interclubcompetitie, indien je
dit wenst.
Je maakt kennis met TC Laakdal, de leden en tal
van andere mensen.

Wat na S2T?

•
•

•

1ste mogelijkheid
•
•
•

Groep 1: 19u-20u30
Groep 2: 20u30-22u
De daaropvolgende weken volgen de volgende
trainingen, telkens op dinsdagavond.

Extra informatie en troeven.

Je betaalt €40 bovenop de €60 die je al
betaald hebt en wordt lid van de club.
Je kan dan gratis tennissen via reservatie tot
aan het einde van het tennisseizoen (oktober).
Je kan je inschrijven voor een lessenreeks met
2, 3 of 4 personen per terrein om je techniek
extra bij te schaven. Lessen worden gegeven
door bijgeschoolde gediplomeerde trainers.

2de mogelijkheid
•
•

Je betaalt niets bij.
Je kan na de S2T-lessen niet meer gratis
tennissen en reserveren.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de
kantinières, bestuursleden of via mail
info@tclaakdal.be

•
•

Allerlei leuke activiteiten worden
georganiseerd door de club en jij kan dan
daar aan deelnemen. O.a. nacht der dubbels,
tornooi en tornooifuiven, mosselfeest, quiz,
clubkampioenschap,…
We tellen ongeveer 800 leden waaronder
een 250-tal jeugdleden.
Accommodatie: 9 verlichte buitenterreinen, 5
binnenterreinen en 1 miditerrein en een 21m
terrrein + muur.
Tennisclub Laakdal is al enkele jaren trotse
bezitter van het Tennisvlaanderen
Kidslabel. Dit is een kwaliteitslabel dat wij
verdienen door onze uitstekende
jeugdwerking.
Tennissen tijdens de winter is mogelijk tegen
democratische prijzen. (zie website)
Er is een jaarlijks open tornooi in juli en een
interclubcompetitie in de periode april - mei

