Trainen bij TC Raoktum
Het is weer mogelijk voor onze leden om in te schrijven voor de tennislessen voorjaar-zomer 2019.
De inschrijving hiervoor sluit op zaterdag 9 maart 2019
De lessen worden allemaal gegeven door Remi Huijbregts, een professionele trainer van Sport-Events; de eerste
trainingen zijn op 26 en 28 maart 2019; de trainingen worden in principe gegeven op dinsdag en donderdag. Bij veel
inschrijvingen wordt de woensdag ook een optie. Meld je dus aan, als je wilt trainen onder vermelding van de dagen en
tijdstippen, dat je wel kunt trainen. Heb je andere trainingswensen (bijv. als competitieteam gezamenlijk 7 lessen volgen
of liever 1½ uur achter elkaar lessen), vraag Remi dan naar de mogelijkheden (tel. +31 6 36 55 58 68).
Een cursus bestaat voor jeugd- en voor seniorleden uit 15 lessen. Bij aanmelding kan iedereen aangeven met wie hij/zij
graag in een groep wil trainen. Vooral bij jeugdleden worden de groepen uiteindelijk samengesteld door de trainer
(rekening houdend met leeftijd en speelsterkte). Het is de bedoeling, dat er 13 lessen worden gegeven voor de
zomervakantie en 2 na de zomervakantie.
De kosten van de training bedragen:
 Senioren € 45,00 per lesuur (voor de kosten per deelnemer wordt dit bedrag gedeeld door het aantal
deelnemers in een groep); op onze website staan enkele opties vermeld.
 Jeugd € 135,00 voor 15 lessen van een uur bij minimaal 4 deelnemers per lesuur; bij minder deelnemers in een
groep doet de trainer een aangepast voorstel; zie hiervoor ook onze website. Andere opties zijn bespreekbaar.
Na de cursus wordt door Remi een gezellige afsluiting georganiseerd in de vorm van een (gratis) tennisavond met
een hapje en een drankje.
Naam: ……………………………………………

Roepnaam: ..............................................

Telefoon nr: ………………………………….

Telefoonnr mobiel:....................................

Geboortedatum: …….-…....-…….......

Speelsterkte enkel/dubbel:.......................

Adres: …………………………………… Postcode: ……………

Woonplaats: …………………………….

E-mailadres: ………………………………………………..
Lessen van : ½ uur (optie alleen voor senioren) / 1 uur / 1½ uur

(keuze omcirkelen )

Ik kan niet trainen op:……………………….......dag, wil graag op ...................................dag trainen
Ik kan trainen vanaf: ………………uur
Zo mogelijk indelen in een groep met: …………………………………………………………………………………….
……………………..............................................…………………………..........................................................................
Hierbij machtig ik TC Raoktum om het lesgeld van mijn rekening af te schrijven!
….……………………………………

T.n.v.: ………………………………………….

……………………………………………..

Handtekening: ………………………..……….

Bank/Giro(IBAN):
Woonplaats:

Aanvullende vragen: Wilt u graag 2 keer per week trainen?

ja / nee *

* O.b.v. de inventarisatie worden de mogelijkheden onderzocht.
S.v.p. aanmeldingen mailen naar training@raoktum.nl. GRAAG UITERLIJK 9 maart a.s. AANMELDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN TENNISTRAINING TC RAOKTUM
De tennislessen vinden plaats op het tennispark van TC Raoktum en worden verzorgd door Remi Huijbregts, een
professionele trainer van Sport-Events; voor inlichtingen of vragen over andere wensen kunt u contact met hem
opnemen via tel.nr. +31 6 36 56 58 68 of via een mail aan training@raoktum.nl.
De lesperiode van 15 weken wordt gespreid over de periode eind maart tot begin september. Er wordt in principe géén
les gegeven op officiële feestdagen, in het grootste deel van de basisschoolvakanties en tijdens de open toernooien op
ons tennispark. Zie hiervoor de nieuwsbrief/website of de door de trainer verstrekte informatie.
Een lesuur duurt 60 minuten, inclusief 10 minuten pauze voor de trainer. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt
worden om een warming-up te doen of in te spelen. Bij lessen van 30 minuten is er geen pauze, bij lessen van 1½ uur is
ook een pauze van 10 minuten toegestaan.
De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer. Indien een
begonnen les vanwege het weer geen verdere doorgang kan vinden, kan de trainer besluiten tot een alternatieve les (bv.
theorieles, videoles etc.). Deze staat gelijk aan een reguliere les. Gedurende een zomercursus zal er maximaal één les
uitvallen door weersomstandigheden. Gedurende de wintercursus kunnen er maximaal twee lessen uitvallen door
weersomstandigheden. Indien er meerdere lessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden deze op het einde van
de cursus ingehaald.
Eenmaal begonnen lessen worden nooit ingehaald.
Bij verhindering van de trainer zal deze u hiervan vooraf op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald.
Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.
In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger etc.
volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan
derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
Bij het volgen van trainingslessen bij T.C. Raoktum hoort ook een lidmaatschap. Men krijgt hiervoor een officiële
KNLTB bondspas met een daarbij behorend persoonlijk bondsnummer, waarmee onder andere aan de door de KNLTB
georganiseerde competitie en toernooien kan worden deelgenomen. Er zijn diverse mogelijkheden voor een
lidmaatschap, nl;
Pupillen lidmaatschap; van 0 tot 10 jaar
€25,00
Aspirant lidmaatschap; van 10 tot 14 jaar
€50,00
Junior lidmaatschap; van 14 tot 18 jaar
€75,00
Senior lidmaatschap; vanaf 18 jaar
€135,00 (met het vervullen van 3 bardiensten)
Senior lidmaatschap; vanaf 18 jaar
€210,00 (zonder het vervullen van 3 bardiensten)
Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico. TC Raoktum en Sport-Events kunnen niet verantwoordelijk worden
gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit de trainingen.
Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hierboven
omschreven.
Ook machtigt u de vereniging het verschuldigde cursusgeld af te schrijven van uw rekening.
Twijfelt u nog, neem dan gerust even contact op met Remi Huijbregts (tel. +31 6 36 56 58 68).
Wij wensen u een plezierige en vooral leerzame training toe.
Bestuur TC Raoktum

