
Tennisclub TC Boshoven 
 
 
 
 
 
 
Weert, Januari 2017 
 
Beste ouders, verzorgers, 
Tennisvereniging TC Boshoven wil kinderen in de leeftijd 6 t/m ± 9 jaar  
graag de kans geven om kennis te maken met de tennissport. Hiervoor 
worden door gecertificeerde trainers van TML ca. 15 kennismakingslessen 
tennis 
gegeven. De lessen bestaan in het begin vooral uit bal- en 
slagvaardigheidoefening. 
Steeds vaker zal het racket gebruikt worden en wordt er miniveld tennis 
gespeeld. Aan het einde van de lessen kunnen de kinderen zich 
opgeven voor vervolglessen om het spel verder onder de knie te krijgen. De lessen 
duren ca. 60 minuten vinden wekelijks plaats op maandag, woensdag of vrijdag 
op onderstaande tijden in de periode april t/m september.  
Een eigen racket is voor de B&S lessen niet nodig. 
 
Aanmelding : Door bijgaand aanmeldformulier volledig ingevuld of gescand te 
mailen naar jeugd@tcboshoven.nl, kunt u uw kind inschrijven voor de lessen. Bij 
de eerste les dient u de pasfoto van uw kind in te leveren bij de tennisleraar. 
Door in te schrijven ontvangt uw kind het lidmaatschap voor 2017 van TC 
Boshoven. De jaarcontributie bedraagt € 75,=. In de contributie is eenmalig het 
volgen van de bal en slagvaardigheidstrainingen begrepen. Daarnaast geeft TC 
Boshoven nog een clubkorting in het kader van tennisstimulering. De kosten voor 
het 1e jaar lidmaatschap en de ca. 15 lessen bedragen derhalve totaal € 57,50 
Indien uw kind na het volgen van de kennismakingslessen besluit te stoppen dient 
u het voor 1 december van het lopend jaar het lidmaatschap af te melden bij de 
ledenadministratie. 
Nadere info over tennisclub TC Boshoven kunt u vinden op www.tcboshoven.nl 
Vragen kunt u mailen naar : jeugd@tcboshoven.nl 
Doorgang vindt plaats bij voldoende aanmelding (8-12 kinderen/groep), vol is 
vol. 
Met vriendelijke groet, 
Jeugdcommissie TC Boshoven 
 
TC boshoven verzorgt naast de B&S lessen tevens tennislessen voor: 
- beginnende en gevorderde junioren 
- beginnende en gevorderde senioren 
 

 
Tennisclub TC Boshoven 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijfformulier bal-en slagvaardigheidlessen seizoen 2017 
Ondergetekende meld 
 

Naam kind 
 

 

Adres 
 

 

Postcode/Woonplaats 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Telefoon 
 

 

Mail adres ouders 
 

 

Naam school 
 

 

 
aan voor het lidmaatschap van TC Boshoven.  
In het lidmaatschap zijn 
eenmalig ca. 15 bal-en slagvaardigheidlessen begrepen. De totale kosten 
bedragen € 57,50 Gelieve deze te voldoen na ontvangst van de factuur. 
Selecteer uw voorkeur (indien mogelijk minimaal 2) 

 Maandag kan ik trainen tussen 15.45 en 17.45 uur 
 Woensdag kan ik trainen tussen 15.30 en 17.30 uur 
 Vrijdag kan ik trainen tussen 16.00 en 18.00 uur 

 
eventuele opmerkingen: 
Naam ouder/verzorger Handtekening 
 
Dit strookje voor 6 maart 2017 mailen naar jeugd@tcboshoven.nl 

 


