
 

 

Maak Kennis met Tennis 

 

Beste jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8, 

 

Lijkt jou tennissen leuk? 

 

Dan heb je nu de mogelijkheid om bij Tennisvereniging Meerhoven 4 tennislessen te nemen. Sportkleding 

en sportschoenen zijn voldoende. TV Meerhoven zorgt voor de rackets, ballen en de trainer. De prijs voor 

deze introductielessen bedraagt € 20,- voor 4 lessen van een uur. 

 

Om deel te nemen aan de lessen vul je dit formulier in en stuur je dit vóór 2 maart naar Penningmeester 

TV Meerhoven Jan Vosselman Zandzegge 17, 5658 BV Eindhoven. De plaatsing in de groep zal 1 week 

voordat de trainingen starten aan iedereen (e-mail of telefoon) worden bekendgemaakt. 
 
Lesdata: 10-12 maart   17-19 maart   24-26 maart     31 maart-2 april 

Lestijden: dinsdag  15-16 uur, woensdag van 14-15 uur en donderdag tussen 15 en 17 uur (een les duurt 1 uur).  

 

Voorkeursdagen (kruis aan welke dag je eerste en tweede en evt ook derde voorkeur heeft) 

 1st voorkeur 2de voorkeur 3de voorkeur 

Dinsdag 15:00    

Woensdag 14:00    

Donderdag 15:00    

Donderdag 16:00    

 

Ja, ik wil graag meedoen met “Maak kennis met Tennis”  

 

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

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

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

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

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 16 maart 2015 en is per die datum verschuldigd. 

 

Naam: Adres:  
Postcode: Woonplaats:  
Rekeningnummer [IBAN]: Bank Identificatie [BIC]**:  
 
Datum: Handtekening:  
  ** Alleen invullen bij buitenlands rekeningnummer.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Windy de Weerd, jeugdcommissie TV Meerhoven, jc@tvmeerhoven.nl of  
06 - 20390813. 


