
 

MAAK KENNIS MET TENNIS SEPTEMBER 2020 
 
Zit jij in groep 3 t/m 8 en wil jij ontdekken of tennissen de sport voor jou is? Meld je nu aan! 
 
Volg drie tennislessen bij  Tennisvereniging Meerhoven. De lessen duren 1 uur en vinden plaats op 
woensdag 2, 9 en 16 september van 16 tot 17 uur.  
 
Wat?   3 Kennismakingslessen 
Wanneer?  Woensdagmiddag 2, 9 en 16 september van 16 tot 17 uur  
Waar?   Tennispark TV Meerhoven (Waterlinie) 
Kosten?   15 euro 
 
Het is goed om te weten dat het mogelijk is om rackets te lenen van de trainer. Ook wijzen wij u op de 
maatregelen omtrent COVID-19 conform de richtlijnen RIVM (www.tvmeerhoven.nl/nieuws). 
 
Om deel te nemen aan Maak Kennis Met Tennis vult u aanmeldformulier in en mailt u dit uiterlijk 26 
augustus 2020 naar de jc@tvmeerhoven.nl of stuurt u het getekende formulier op naar de Jeugdcommissie 
t.a.v. S. van Bogget, Waterland 212, 5658 PM Eindhoven.  
 
Daarnaast brengen we graag de proeflesavond voor volwassenen en middelbare school jeugd onder de 
aandacht. Deze avond wordt georganiseerd door de trainers op dinsdagavond 25 augustus vanaf 19 uur. U 
kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar training@tvmeerhoven.nl. 
 
Hopelijk zien we u en uw zoon/dochter snel op de tennisbaan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lilian Hunting , trainster TV Meerhoven 
Sonja van Bogget, namens de jeugdcommissie van TV Meerhoven 
                                                                                                                                                                                                              
 

Aanmeldformulier MKMT september 2020  
 
Ja, ik wil graag meedoen met “Maak kennis met Tennis”  
 

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

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

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

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

 

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. 
 
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 5 september 2020 afgeschreven en is per die 
datum verschuldigd. 
 
Naam: Adres:  
Postcode: Woonplaats:  
Rekeningnummer [IBAN]: Bank Identificatie [BIC]**:  

 
Datum: Handtekening:  

** Alleen invullen bij buitenlands rekeningnummer.  
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