jeugd tennis
Tennisvereniging de Rietstap Dinxperlo

Beste (aankomende) jeugdleden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden:
Maak je voor het eerst kennis met tennis? We vinden het leuk om jou alvast te leren kennen! Maar we snappen dat je
niet meteen weet of je de juiste keuze maakt.
Kom daarom eerst 2 keer een les proeven! Er liggen een paar oefenrackets klaar op de club. De tennisleraar zorgt
ervoor dat je in een lesgroepje kunt meedraaien. Vind je het leuk? Dan kun je daarna lid worden van Tennisvereniging
de Rietstap.
Om het tennis nog aantrekkelijker te maken bieden wij verschillende categorieën lidmaatschap aan.
Wij, als vereniging, raden (beginnende) tennissers vanzelfsprekend het Toplidmaatschap aan. Om alle leuke kanten van
het tennis te leren en te ervaren hoe het is in een team te spelen.

Categorie 1 - Toplidmaatschap All-In pakket
-

Je bent lid van de tennisvereniging.
Daarmee heb je onbeperkt toegang tot de banen om tegen clubgenoten te tennissen.
Gratis deelname aan onderlinge clubtoernooien en clubkampioenschap en andere clubactiviteiten.
Gratis deelname aan Jeugd toss middag(en).
Je doet mee aan een door KNLTB georganiseerde competitie(s).
Voor de competitie wordt een clubwedstrijdshirt ter beschikking gesteld.
Je hebt les: Met de lessen wil de vereniging de jeugdleden een goede basis meegeven voor jarenlang 		
spelplezier.
Lessen worden verzorgd door de gediplomeerde tennisleraar Peter te Lindert.
In 30 weken worden 28 lessen gepland. Leskalender wordt uitgereikt.
Dit lidmaatschap kost inclusief 28 lessen € 19,75 per maand.
Deze contributie van € 19,75 wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven.
Je ontvangt een KNLTB pas.

Categorie 2 - Competitielidmaatschap
-

Je bent lid van de tennisvereniging.
Daarmee heb je onbeperkt toegang tot de banen om tegen clubgenoten te tennissen.
Gratis deelname aan onderlinge clubtoernooien en clubkampioenschap en andere clubactiviteiten.
Gratis deelname aan Jeugd toss middag(en).
Je doet mee aan een door KNLTB georganiseerde competitie(s).
Je hebt geen les.
Dit lidmaatschap kost € 72,00 per jaar.
Deze contributie wordt in 2 gelijke termijnen via automatische incasso afgeschreven.
Je ontvangt een KNLTB pas.

Categorie 3 - Basislidmaatschap
-

Je bent lid van de tennisvereniging.
Daarmee heb je onbeperkt toegang tot de banen om tegen clubgenoten te tennissen.
Gratis deelname aan onderlinge clubtoernooien en clubkampioenschap en andere clubactiviteiten.
Gratis deelname aan Jeugd toss middag(en).
Je doet niet mee aan door KNLTB georganiseerde competitie(s).
Je hebt geen les.
Dit lidmaatschap kost € 48,00 per jaar.
Deze contributie wordt in 2 gelijke termijnen via automatische incasso afgeschreven.
Je ontvangt een clubpas.

Voor alle lidmaatschappen geldt:
Lidmaatschap is per kalenderjaar
Lidmaatschap kan worden opgezegd door tijdig een email te sturen naar secretariaat@tvderietstap.nl
Lidmaatschap kan worden opgezegd per 30 juni of 31 december. U bent tot die opzegdatum contributie 		
verschuldigd.
Omzetting van lidmaatschap (van b.v. categorie 3 naar b.v. categorie 1) kan per halfjaar. Omzetten kan door
tijdig een email te sturen naar secretariaat@tvderietstap.nl
Jeugdleden zijn kinderen tot en met 17 jaar (peildatum 1 januari)
Activiteiten
De activiteiten worden georganiseerd door de jeugdcommissie in samenwerking met ouders en bevatten o.a.
maandelijkse jeugd toss. Onder begeleiding van de jeugdcommissie, ouders en/of jeugdtrainer kan de jeugd gedurende
één uur korte partijtjes tegen elkaar spelen of oefenen. Voor de begeleiding wordt onder meer een beroep gedaan op de
inzet van de ouders. Uiteraard is deelname aan de toss niet verplicht, maar wel erg leuk!
Competitie
Jeugd is altijd op zoek naar uitdagingen. Die kans krijgen ze door de in de lessen geleerde technieken bij wedstrijden in
de praktijk te brengen en samen met een team tot leuke resultaten te komen. Bij voldoende aanmelding zullen enkele
jeugdteams worden samengesteld die gaan meedoen met de competitie. Vanuit de club zal worden gezorgd voor één
aanspreekpunt tijdens de competitieweekeinden. Wel wordt verwacht dat de (ouders van) de teamleden het eventuele
vervoer naar andere verenigingen onderling organiseren. Bij tennis zijn de competitie weken vooral in het voor- en
najaar en duren meestal 7 weken.
Sleutel park en accommodatie:
Jongere kinderen (tot en met 10 jaar) mogen alleen met een ouder/begeleider/tennisleraar op het park zijn.
Om toegang te krijgen tot het park en de accommodatie is een sleutel van de poort nodig. De sleutel wordt tegen
statiegeld verstrekt door de vereniging en kunt u afhalen bij de ledenadministratie tegen betaling van 5 euro.
Bij opzegging van het lidmaatschap is men verplicht deze sleutel in te leveren.
Het betaalde statiegeld ontvangt men dan retour.
Aanmelden of toch nog vragen?
Aanmelden voor nieuwe leden kan door het invullen van het aanmeldingsformulier. De tennisleraar heeft de
aanmeldingsformulieren bij zich.

Formulier graag inleveren bij:
De ledenadministratie van Tennisvereniging de Rietstap
Lenie Derksen
Koendersweg 3
7091 HV Dinxperlo
Telefoon 06-12811004
Email: secretariaat@tvderietstap.nl
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