
 Competitie training TV Meerhoven  

Wil je voor de competitie graag nog een paar lessen volgen met je team:
Schrijf je dan nu in voor de COMPETITIE TRAINING!

Tijdens deze competitietrainingen kunnen jullie aangeven wat jullie willen trainen. Er kan bijgeschaafd 
worden aan de techniek of misschien willen jullie meer tips hebben over de tactiek van het dubbelspel. 
Voor meer informatie kun je terecht bij Reinier (06-52395893).

Lesdata: (vlak voor de competitie en niet met carnaval), resp: woensdag, vrijdag, zondag
4, 6, 1 maart  –  11, 13, 15 maart – 18, 20, 22 maart – 25, 27, 29 maart

Dit is voor seniorenteams maar ook voor jeugdteams!
Speel je geen competitie, maar heb je wel een groep van minimaal 4 personen met wie je graag 4x 
wil trainen, dan kun je ook inschrijven. Teams die competitie spelen hebben voorrang bij de plaatsing.

Beschikbaarheid  (tijden doorstrepen die jullie niet beschikbaar zijn)
Woensdag x x x x 21.00-22.00

Vrijdag x x 19.00-22.00 20.00-21.00 21.00-22.00

Zondag 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 (13.00-14.00)

Inschrijven kan per team van 4 tot en met 8 personen en is voor 4x trainen op bovenstaande data.
Als er 1 persoon machtigt voor de kosten van het hele team, dan is één inschrijving voldoende, 
anders moet iedereen individueel een formulier inleveren (met dezelfde beschikbaarheid).
De kosten per team (4 t/m 8 personen) per les zijn:  €50,- .

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

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

• E-mail adres:……………………………………………………………………...............

• Teamleden:………………………………….……………….................…………………………..………………………..................

            …………………………………………………….................…………………………………………………....................................
Iedereen die les volgt dient op de hoogte zijn van het lesreglement. Het inschrijfformulier en het lesreglement kan je nalezen op de 
website van tennisvereniging TV Meerhoven EN 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. De incasso zal 
plaatsvinden op 5 maart 2015 en is per die datum verschuldigd. Alleen voor gegeven lessen dient te worden betaald, dus lessen die 
door slechte weersomstandigheden niet door kunnen gaan (bepaald door TV Meerhoven en Reinier) worden niet in rekening gebracht.

Naam  :                                                                                      Adres  :                                                                         
Postcode  :                                                                                 Woonplaats  :                                                            
Rek. Nr. [IBAN]  :                                                                      Bank Identificatie [BIC]**  :                                  
Ik machtig voor het kosten van het hele team (hierdoor hoeft de rest van het team niet apart in te schrijven) 

Datum:                                                                              Handtekening:                                                 
** Alleen invullen bij buitenlands rekeningnummer. 

Het ondertekende inschrijfformulier moet vóór 22 februari 2015 worden opgestuurd naar: Jan 
Vosselman Zandzegge 17, 5658 BV Eindhoven.  De plaatsing in de groep zal 1 week voordat de 
trainingen starten aan jou (e-mail of telefoon) worden bekendgemaakt.


