
 

                Maak Kennis met Tennis (jeugd) september 2018 

 
Beste jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8, 
 
Lijkt tennissen jou leuk? 
 
Dan heb je nu de mogelijkheid om bij Tennisvereniging Meerhoven 4 tennislessen te volgen. Sportkleding en 
sportschoenen zijn voldoende. TV Meerhoven zorgt voor de rackets, ballen en de trainer. De prijs voor deze 
introductielessen bedraagt € 15,- voor 4 lessen van 45 minuten. 
 
Om deel te nemen aan de lessen vul je dit formulier in en stuur je dit vóór 11 september naar de 
Jeugdcommissie t.a.v. S. van Bogget, Waterland 212, 5658 PM Eindhoven. Het is ook mogelijk om het 
getekende formulier te mailen naar jc@tvmeerhoven.nl.   

 
De lessen Maak Kennis met Tennis vinden plaats op dinsdag van 15.15 tot 16 uur of op donderdag van 15.15 tot 
16 uur. De exacte lesdagen zijn: dinsdag 18 + 25 september en 2 + 9 oktober OF donderdag 20 + 27 september en 
4 en 11 oktober 2018.   
 
Ook vindt er op zaterdag 1 september de Open Dag op ons park plaats. Je bent van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen en/of mee te komen doen. Er is voor niet-leden JEUGD de mogelijkheid om gratis mee te doen met 
een clinic. Er start een clinic om 15 uur. Aanmelden is niet nodig! Zorg dat je dan om 14.45 uur aanwezig bent. 
Speciaal tijdens de open dag zijn er acties voor nieuwe leden. Jeugdleden kunnen voor de rest van 2018 lid 
worden voor een bedrag van € 15,-. Onder de nieuwe leden die op zaterdag 1 september lid worden, wordt een 
gratis lidmaatschap voor de rest van 2018 verloot (zowel voor de jeugd als volwassenen). 
 
We hopen je te zien bij de Open Dag en Maak Kennis met Tennis! 
 
Met vriendelijke groet, 
Sonja van Bogget 
De Jeugdcommissie van TV Meerhoven 
                                                                                                                                                                                                              
Ja, ik wil graag meedoen met “Maak kennis met Tennis”  
 

• Voor- en achternaam : …………………………………………………………………………..   

• Leeftijd   : ………………………………………………………………………….. 

• Telefoonnummer  : …………………………………………………………………………..  

• E-mailadres   : ………………………………………………………………………….. 

• Voorkeur dag MKMT : dinsdag / donderdag (doorstrepen wat niet van toepassing is). 

 
Iedereen die les volgt dient op de hoogte zijn van het lesreglement. Het inschrijfformulier en het 
lesreglement kun je nalezen op de website van tennisvereniging TV Meerhoven én op de website van 
Sportivity Service.  
Door ondertekening van dit formulier geef je eveneens toestemming aan Tennisvereniging Meerhoven, 
IBAN NL20RABO0166336459, om een incasso-opdracht te sturen naar je bank om het bedrag wegens 
tennisles van je rekening af te schrijven. Het bedrag wordt op 30 september 2018 afgeschreven en is per die 
datum verschuldigd. 
 
Naam: Adres:  
Postcode: Woonplaats:  
Rekeningnummer [IBAN]: Bank Identificatie [BIC]**:  

 
Datum: Handtekening:  

** Alleen invullen bij buitenlands rekeningnummer.  

mailto:jc@tvmeerhoven.nl

