
 

MAAK KENNIS MET TENNIS EXTRA JUNI 2020 
 
 
Zit jij in groep 3 t/m 8 en wil jij ontdekken of tennissen de sport voor jou is? Meld je dan nu aan! 
 
Voor de lock-down heeft een grote groep kinderen deelgenomen aan de Maak Kennis Met Tennis lessen. 
Wij zijn verheugd dat de reguliere tennislessen inmiddels zijn opgestart. Ook merken we dat er kinderen zijn 
die hun ‘gebruikelijke’ sport op dit moment niet kunnen beoefenen en interesse hebben in het volgen van 
tennislessen. 
 
Voor alle kinderen die graag willen komen tennissen, tijdelijk of wellicht als nieuwe sport, hebben we een 
speciale actie! Wees er snel bij, want VOL is VOL.  Er zijn 8 plekken beschikbaar! Indien blijkt dat er veel 
animo is, zullen we overwegen om nog 1 extra groep te starten op een andere dag en ander tijdsstip. 
 
Wat?   5 kennismakingslessen 
Wanneer?  woensdag van 16 tot 17 uur te beginnen op 10 juni 
Data?   10 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli 
Waar?   Tennispark TV Meerhoven (Waterlinie) 
Kosten?   30 of 75 euro afhankelijk van pakketkeuze 
 
We bieden twee pakketten aan. U kunt een keuze maken uit: 
Pakket 1:   U betaalt voor de 5 lessen 30 euro.  
Pakket 2:   U betaalt voor de 5 lessen en maakt uw zoon/dochter lid van de vereniging.  

De lessen inclusief het lidmaatschap tot eind december 2020 bedraagt 75 euro 
(inclusief 15 euro inschrijfgeld).  

 
Kinderen die voor het lidmaatschap kiezen hebben de mogelijkheid om vrij te tennissen met andere leden 
van de vereniging tot eind december 2020. Daarnaast is het mogelijk na de vakantie uw kind in te schrijven 
voor de reguliere tennislessen. Het is ook mogelijk om na de kennismakingslessen alsnog lid te worden voor 
het gebruikelijke tarief (60 Euro). 
 
Tot slot is het 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 waarin onder andere staat vermeld dat 
ouders het park niet mogen betreden. Voor alle afspraken verwijzen wij u naar onze website 
www.tvmeerhoven.nl/nieuws. 
 
Om deel te nemen aan de lessen vult u aanmeldformulier in en mailt u dit uiterlijk 3 juni 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.  
 
Hopelijk zien we uw zoon/dochter snel op de tennisbaan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Sonja van Bogget 
De Jeugdcommissie van TV Meerhoven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tvmeerhoven.nl/nieuws
mailto:jc@tvmeerhoven.nl


 

 
 
                                                                                                                                                                                                              
 

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

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

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

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

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

• Pakket keuze  :  ………………………………………………………………………….. 

 

N.B. Indien u kiest voor pakket 2 (inclusief lidmaatschap) ontvangt u per mail het inschrijfformulier 

(lidmaatschap) voor de vereniging. Deze vult u ook in en stuurt u naar de ledenadministratie zoals op het 

betreffende formulier vermeld staat. 

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

 
Datum: Handtekening:  

** Alleen invullen bij buitenlands rekeningnummer.  


