OpoeterseTennisClub
Wil je graag tennissen, wordt dan lid van onze tennisclub.
(Dorperheideweg 6, naast de voetbal)
Ik kom tennissen (lidgeld zie achterzijde)
Naam, voornaam
Straat, nummer
Postcode, plaats
Geboortedatum
Nationaliteit Geslacht
Tel.nr.

Gsmnr.

E-mailadres
Wij bieden een outdoor-lespakket aan voor leden van 5 t/m 18 jaar
•
•
•
•
•
•

Prijs € 28 voor 7 lessen, dit komt bovenop het lidgeld.
Je volgt les in een groep van ca. 4 spelers.
De groep wordt samengesteld door de trainer, afhankelijk van leeftijd, niveau
en in de mate van het mogelijke met uw beschikbaarheid.
Wekelijks krijg je 1 uur les.
Inschrijven t/m zondag 8 april.
Start in de week van 16 april.

Ik schrijf mij in voor het outdoor-lespakket
Plaats hieronder in de lege vakjes een kruisje bij de uren waar je géén les kunt
volgen.
Dagen

17-18 uur

18-19 uur

19-20 uur

20-21 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Bezorg dit formulier uiterlijk zondag 8 april bij een van de contactpersonen (zie
achterzijde).
Nog beter is om een mail te sturen naar:

activiteiten@opoetersetennisclub.be
Vermeld in die mail de hierboven gevraagde gegevens.

Lidgeld 2018
Gezin: € 200
• € 180 + € 20 waarborg kantinedienst.
• Geldt voor gezinnen met inwonende kinderen t/m 21 jaar.
• Geldt voor gezinnen met inwonende kinderen ouder dan 21 jaar die nog
volledig studeren.
• Geldt niet voor inwonende kinderen die ouder zijn dan 21 jaar en werken, die
moeten het lidgeld van volwassenen betalen.
Volwassenen 22 jaar en ouder: € 97,50
• € 77,50 + € 20 waarborg kantinedienst.
• Geboren vóór 1997.
Studenten 15 jaar en ouder: € 57,50
• Geboren vóór 2004.
Jeugd 13 en 14 jaar: € 32,50
• Geboren in 2004, 2005.
Jeugd t/m 12 jaar: € 22,50
• Geboren na 2005.
Outdoor-lespakket (7 lessen): € 28
• Voor leden van 5 t/m 18 jaar.
• Je moet uiteraard wel lid zijn om deel te nemen aan het outdoor-lespakket.
Lidgeld en outdoor-lespakket apart storten op
Rekeningnummer:
IBAN BE90 0016 3644 1732
BIC
GEBABEBB
Adres:
O.T.C. V.Z.W.
3680 Opoeteren
Mededeling:

Lidgeld 2018
Naam: ..........

Mededeling:

Outdoor-lespakket 2018
Naam: ..........

Contactpersonen
•
•

Luc Roussard, Neerleestraat 46, 3680 Opoeteren, +32 477 22 84 06
Bart Geerlings, Gerriskapelstraat 12, 3680 Opoeteren, +32 497 38 02 08

