Beste tennissers,
We maken ons weer op voor het aanstaande ZOMERSEIZOEN 2019.
Direct na de Winterperiode gaan we weer van start op de buitenbanen van TV De Eemslag.
Planning is dat we op maandag 25 Maart gaan starten met de Jeugdtrainingen.
Een aantal Senioren groepen zijn al begonnen. Wil jij ook gaan trainen?? Meld je dan direct aan!!
Zodra er weer een Senioren groep compleet is kunnen die weer van start gaan.
Ook deze periode gaat Carlo weer alle trainingen verzorgen bij TV De Eemslag.
Wil je deelnemen aan de ZOMERTRAININGEN: MELD JE AAN VIA YOURTENNIS
Wanneer je wilt trainen dien je iedere nieuwe periode de aanmelding te doen in YourTennis.
Zeker wanneer je al een account hebt is dit nog geen 2 minuten werk.
Vanaf het moment dat je dat gedaan hebt gaat voor jullie alles vanzelf!
Houd de mail in de gaten, alles gaat verder digitaal. (Let op: mail kan in de spam box terecht komen)
Vanaf nu is het mogelijk je in te schrijven voor de Tennistrainingen ZOMERSEIZOEN 2019
Aanmelden voor de JEUGDTRAININGEN doe je hier.
Aanmelden voor de SENIORENTRAININGEN doe je hier.
Kijk in YourTennis naar de mogelijkheden, selecteer jouw lespakket en meld je aan.
De lestarieven zijn dit Zomerseizoen iets hoger dan vorig jaar, dit heeft te maken met de verhoging
van het lage BTW tarief van 6% naar 9%
Daarnaast heeft de JEUGD het aankomende Zomerseizoen TWEE EXTRA lesweken.
Ook dit geeft uiteraard een kleine aanpassing van het tarief.
Ook voor de Senioren zijn er weer volop trainingsmogelijkheden.
Kijk hiervoor naar de aangeboden lespakketten in YourTennis.
Aanmelden met een groepje of als team kan ook, wel dient iedere deelnemer zich aan te melden.
NIEUW is de STRIPPENKAART. Dit geeft jou de mogelijkheid om FLEXIBEL te trainen.
Vraag Carlo naar de mogelijkheden en voorwaarden! Ook deze koop je via YourTennis.
De STRIPPENKAARTEN zijn er voor zowel de Jeugd- als Seniorleden
Eerste aanspreekpunt voor alles wat met de trainingen te maken heeft is Carlo Jannink.
Alle communicatie vanuit de trainers zal gaan via de mail, houd daarom de mail in gaten.
•

Carlo Jannink: tel. 06 2437 2199 mail carlo.jannink@hotmail.com

•

Martin Bakkenes van Totaal in Tennis: tel 06 4842 4017 mail martin@totaalintennis.nl

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen we dat uiteraard graag. Heel veel plezier de komende
lesperiode.
Met vriendelijke groet, namens

Carlo en Martin.

