HOE INSCHRIJVEN?
Borsbeek Tennis Club

Je hebt wel zin in een uurtje bomvol
tennisplezier?

Boechoutsesteenweg 2
2150 Borsbeek
03/322.58.13

Schrijf dan nu in:
•

Telefonisch :
0476/58.09.96 (na 17u)

•

Via de website:
www.borsbeektennisclub.be

•

Per mail:
tennisschool@borsbeektennisclub.be

www.borsbeektennisclub.be
Rekeningnr.

Borsbeek Tennis
Club

Jeugdinitiatie
2018

BE02 9793 8341 5440
gsm: 0476/58.09.96 (na 17u)
mail:
tennisschool@borsbeektennisclub.be

Vermeld steeds duidelijk je naam en leeftijd,
tenniservaring en welke dag je wil
deelnemen.
Vul bijgevoegd inschrijvingsformulier in
Tijdig bezorgen via mail of afgeven op de
club.
Inschrijven kan tot en met 8 april 2018.

GRATIS initiatielessen
voor kinderen

Herentalsebaan 168-174
2100 Deurne
03/321.10.52

Wanneer vinden de lessen plaats?

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Lessenprogramma 2018

INITIATIELESSEN 2018
BTC organiseert gratis kennismakingslessen op zaterdag 14 april. De kinderen worden ingedeeld in groepen per
geboortejaar van 2006-2013. Geboren
voor 2006: proefles op afspraak. Elke
groep krijgt les op een apart uur.
Zaterdag 14 april
10u : geboortejaren 2012-2013
11u : geboortejaren 2010-2011
12u : geboortejaren 2008-2009
13u : geboortejaren 2006-2007

Wat mee te brengen?
Voor de initiatielessen is er geen tennismateriaal vereist, BTC zorgt voor
alles.
Wat je wel moet meebrengen is sportkledij, sportschoenen, veel enthousiasme en zin om te leren tennissen.

Beviel de initiatie jou en heb je de
smaak te pakken gekregen om verder
te leren tennissen? Dan biedt de tennisschool van BTC vanaf 16 april 2018
een lessenreeks van 10 weken aan.
In de zomer van 2018 worden er ook 2
tennisstages georganiseerd van 2 juli
t.e.m. 6 juli en 20 augustus t.e.m. 24
augustus. Een ideale manier om snel te
vorderen.

Naam :……………………………..
Voornaam: ………………………..
Geboortedatum:… …………………
Straat & nr.: ……………………….
Gemeente:…………………………
Postnr.:……………………………..
Telnr.:………………………………..
E-mail:……………………………..

Alle groepen worden ingedeeld in verschillende kleuren, per leeftijd en per
tenniservaring:
BLAUW - ROOD - ORANJE GROEN - GEEL

Schrijft zich in voor de les op:
14 april 2018
0
0
0
0

10u : geboortejaren 2012-2013
11u : geboortejaren 2010-2011
12u : geboortejaren 2008-2009
13u : geboortejaren 2006-2007

Waar vinden de lessen plaats?
Datum
Borsbeek Tennis Club
Boechoutsesteenweg 2
2150 Borsbeek
(ingang Fort III)

Handtekening

