
 

 
                Tenniskids BLAUW bij TV Meerhoven 

 
 
TV Meerhoven start met de tweede cyclus Tenniskids BLAUW. Geef je nu op! 
 
TV Meerhoven start met Tenniskids Blauw, een lesprogramma speciaal voor de allerjongste kinderen van 4, 
5 en 6 jaar oud. Tennisles was eerder nog geen optie voor deze jeugd, nu wel!   
Onder begeleiding van onze clubtrainer leren de kinderen met verschillende eenvoudige en speelse 
oefeningen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden leren. De oefeningen, zoals tik- en 
balspelletjes met en zonder racket, zijn volledig afgestemd op de leeftijd van het kind. 
 
Inschrijven: 
Is uw zoon/dochter 4, 5 of 6 jaar oud en wilt hij/zij graag meedoen? U kunt nu inschrijven door onderstaand 
formulier in te vullen en te sturen/mailen vóór 6 mei 2019 naar de Jeugdcommissie TV Meerhoven 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.   
Tijdens activiteiten die plaatsvinden op ons park maken we soms foto’s die we verspreiden via de 
communicatiekanalen zoals facebook en onze nieuwsbrief. Indien u hier bezwaar tegen hebt, willen we u 
vragen dit door te geven aan de organisatie van de activiteit of de jeugdcommissie. 
 
Informatie: 
Wie  Kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud. 
Waar  Tennispark TV Meerhoven Waterfront 
Wanneer Op maandagmiddag van 15.15 tot 16.00 uur.  

Startdatum is maandag 13 mei en vervolgens 7 weken lang voor de zomervakantie en nog 3 
weken na de zomervakantie. 
13, 20, 27 mei + 3, 17, 24 juni + 1 juli +  19, 26 augustus + 2 september 

Kosten  € 50,- voor 10 weken inclusief tennismateriaal. 
 
We hopen uw zoon/dochter in mei te mogen verwelkomen! 
 
                                                                                                                                                                                                              
Ja, ik wil mijn zoon/dochter op voor de tennislessen BLAUW ”  
 

• 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 30 mei 2019 afgeschreven en is per die datum 
verschuldigd. 
 
Naam: Adres:  
Postcode: Woonplaats:  
Rekeningnummer [IBAN]: Bank Identificatie [BIC]**:  

 
Datum: Handtekening:  

** Alleen invullen bij buitenlands rekeningnummer.  


