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Tennisles/Tennis Clinic voor (startende) tennissers 
 

Voor potentiële- en beginnende tennisspelers is het handig om in een paar sessies de 

basisvaardigheden van tennis te leren. En dat is het komend seizoen mogelijk bij Tennisclub Raerd.   

 

Basisopzet  
Gedurende de maand april wordt een viertal sessies van ca 60 minuten georganiseerd op ofwel de 

maandagavond, ofwel de woensdagavond.* 

 

Vanaf 6 deelnemers wordt gekozen voor TENNISLES, gegeven door een professionele KNLTB 

trainer. Mochten er minder aanmeldingen zijn, heeft TC Raerd een ervaren lid van de 

tennisvereniging bereid gevonden om op vrijwillige basis een TENNISCLINIC te geven, dit bij 

minimaal drie deelnemers. 

 

Kosten 
De kosten voor het inhuren van een KNLTB trainer bedragen ca. € 60,00 per uur (incl. reiskosten en 

BTW) Bij het minimale aantal van 6 deelnemers betekent dit €10,00 per persoon per les. Voor niet-

leden geldt een supplement van  €2,50 per les; het  introducé tarief voor gebruik van de banen. 

  

Voor de Tennis Clinic  is een vast bedrag van € 7,50 per persoon vastgesteld, waarbij de opbrengst 

volledig ten gunste van de tennisvereniging komt. Tijdens de Clinic wordt, indien nodig, gezorgd 

voor tennisrackets en ballen. Gemakkelijke kleding en sportschoenen wordt geadviseerd.  

 

Na de tennisles en Clinic staat het een ieder vrij om al dan niet lid te worden van onze vereniging en 

kunnen eventueel vervolglessen worden ingepland. 

 

Het  lidmaatschap voor een seniorlid bedraagt € 67,50 + eenmalig €12,50 inschrijfkosten en voor 

jeugdleden tot 17 jaar geldt een tarief van € 30,00. 

 

* de exacte avond, evenals het tijdstip wordt bepaald op basis van opgave en beschikbaarheid van 

een KNLTB trainer, c.q. TC Raerd-lid. 

 

Aanmelden  
Aanmelden voor deze kennismakingssessies kan tot 1 maart 2018.  

Stuur een e-mail naar :  tennisclubraerd@gmail.com met contactgegevens.  

 

Voor meer informatie raadpleeg de website www.tennisclubraerd.nl. Hier is ook het 

aanmeldformulier voor nieuwe leden te vinden.    
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