Jeugdpakket:
Net als dit jaar, bieden we in 2019 onze jeugdleden een jeugdpakket aan. Het is een alles in één
pakket voor de jeugd en er zitten leuke extra’s bij.
De kosten voor het jeugdpakket zijn:
Onder de 13 jaar
4 personen
5 personen
6 tot 8 personen

€ 465,-- per kind
€ 395,-- per kind
€ 350,-- per kind

Boven de 13 jaar
4 personen
5 personen
6 personen

€ 480,-- per kind
€ 410,-- per kind
€ 365,-- per kind

Het pakket bestaat uit:
31 lessen in groepjes van 4, 5 of 6 tot 8 personen.
Deze groepjes worden ingedeeld door de trainer en dit zijn de reguliere lessen. We hebben gekozen
voor 31 lessen omdat er lessen uitvallen door vakantie, feestdagen en weersomstandigheden. Valt er
weinig uit, dan zijn de lessen eerder klaar dan december. De tennisschool zal op dat moment een
aanbieding doen aan de leerlingen voor een aantal thematrainingen. De lessen starten in januari
2019. Het kan gebeuren dat de voorkeur voor groepsgrootte niet altijd lukt bij het indelen. De
tennisschool zal hierover contact opnemen.
Contributie bij TVO + ledenpas van de KNLTB
In het pakket is de contributie voor TVO inbegrepen. De contributie is voor jeugdleden onder de 13
jaar € 88,-- en voor boven de 13 € 105,--. Heb je een pakket dan hoef je dus niet meer apart
contributie te betalen.
20 extra lessen
TVO biedt de kinderen met een jeugdpakket 20 extra lessen aan in de periode april t/m oktober.
Deze lessen worden in grotere groepen gegeven en veelal op leeftijd. Deze lessen zijn een aanvulling
op de reguliere lessen. Je kunt alleen deelnemen aan deze lessen als er voor een jeugdpakket wordt
gekozen. De indeling en tijdstippen van deze trainingen worden door de tennisschool gemaakt. Je
ontvangt hierover bericht in maart van de tennisschool.
Gratis deelname aan de worldtour (Kia tenniskids competitie) en de tenniskids groen competitie.
Kinderen met een jeugdpakket worden automatisch aangemeld voor de worldtour en de tenniskids
groen competitie. Vanaf 2019 noemt de KNLTB dit de Kia tenniskids competitie. Voor de kleuren
Rood en Oranje wordt er eind maart, april en juni gespeeld. Voor Groen wordt er gespeeld in april en
mei. Dit alles is op zondag. Meer informatie over de worldtour wordt als dit bekend is op de website
gezet en rondgemaild aan de ouders. Wilt u kind niet mee doen, dan kunt u uw kind hiervoor
afmelden.
Gratis deelname aan dagactiviteiten van TVO
De jeugdcommissie organiseert regelmatig activiteiten van een dag op het park van TVO. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan glow in the dark tennis en een ouder/kind toernooi. Meestal wordt er een kleine
bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Als je een jeugdpakket hebt, is deelname gratis.

10% korting op activiteiten, georganiseerd door de tennisschool
NBF Tennis organiseert in de zomer altijd de NBF zomerweek, maar ook andere activiteiten. Met een
jeugdpakket krijg je 10% korting op deze activiteiten.
Opgeven
Het opgeven voor het jeugdpakket 2019 kan door een mail te sturen
naar secretaris@tvoudbeijerland.nl. Doe dit voor 15 december 2018, zodat de trainers op tijd de
indeling kunnen maken.

