
 

 

 
 

Training jeugd 2018/2019                     
 

 

Hallo jongens en meisjes, ouders en verzorgers 

 

 

Eenmaal per jaar wordt een formulier verstrekt zowel de winter- als de zomertraining. 

 

Indien je aan één van de trainingen niet deelneemt, dan kunt je dit op het opgaveformulier 

vermelden.   

 

Deelname is uitsluitend voor leden van WTC. 
 

08 oktober 2018 starten we met de wintertraining en in het voorjaar van 2018 aansluitend met de 

zomertraining. 

 

De wintertraining bestaat uit 20 lessen à 60 minuten in de blaashal. 

 

De zomertraining  bestaat uit 16 lessen à 60 minuten op de buitenbanen. 

 
In alle schoolvakanties en op feestdagen is er geen training! 
 

 

De indeling van de tennislessen worden per mail bekend gemaakt, check dus regelmatig je 

mail! 
 

Opgaveformulier vóór 28 september 2018 deponeren in de juniorenbus. 
 

Geef je tijdig op en verbeter je tennisniveau! 

 

Veel plezier!!!  Jerry en de Jeugdcommissie. 

  



 

    

                                          Opgaveformulier jeugd 2017 / 2018  Winter       Zomer 

                                                                                                                            

 Groep van 8 personen voor 1 uur les per week  € 112,50  €   80,00 
 

 Groep van 8 personen voor 2 uur les per week  € 225,00    € 160,00  
 

 Groep van 4 personen voor 1 uur les per week  € 225,00    € 160,00         
                                                                                                               

 Groep van 4 personen voor 2 uur les per week  € 450,00     € 320,00 

 

 

Ik kan NIET trainen op:    Maandag   Donderdag 

(kruis 1 verhindering aan)     Dinsdag                  Vrijdag 

 Woensdag   Zaterdagmorgen 

 

Ik kan trainen vanaf………………uur (i.v.m. schooltijden). 

 

Naam:…………………………………………….Voorletter(s):……….Roepnaam:………...………M/V 

   

Adres:……………………………………………………………………………………………….…….. 

 

Postcode + Woonplaats…………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum………………………………Tel.nr:……………………………….Aantal jaren les…… 

 

e-mail adres:…………………………………………@............................................................................. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Mijn kind doet mee met de wintertraining      ja / nee 

 

Mijn kind doet mee met de zomertraining       ja / nee 

___________________________________________________________________________________ 

De bedragen voor de trainingen worden in 2 keer afgeschreven (Winter en Zomer). 

__________________________________________________________________________________ 
Doorlopende machtiging SEPA Incasso Algemeen. 

Naam incassant: Winterswijkse Tennis Club     Adres incassant : Jaspersweg 1a    
Incassant ID : NL88ZZZ401014140000    Postcode incassant :7103 AV       

Kenmerk machtiging : training volgnummer: XXX   Woonplaats incassant : Winterswijk   

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om een eenmalige  incasso-opdracht te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kosten training en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van incassant. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Rekeningnummer [IBAN]: [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

 

Naam  

rekeninghouder*:…………………………………………………………………………………………… 

 

Plaats: …………………………..................................Datum:……………………………………………… 

 

Handtekening………………………………………………………………………………………………… 

 
*Alleen invullen indien afwijkend van eerder ingevulde naam 

 

Formulier inleveren bij trainer Jerry Renskers (06-21654939) of deponeren in de juniorenbus. 

 


