Contactgegevens
0115-613380
tennisles@tcanimo.nl
Vliegende Vaart 8
4537 DH, Terneuzen

Maak GRATIS
kennis met
de tennissport!
BESTE LEERLINGEN
VAN DE BASISSCHOOL

Vonden jullie het leuk?
Volg dan een

GRATIS PROEFLES!

www.tcanimo.nl

>> Lees snel verder!

Wij hebben voor niet-jeugd-leden van
TC Animo de volgende aanbieding:

Of wil je meteen gaan lessen?
Wij bieden niet-jeugd-leden van TC Animo het volgende aan:

WAT? - 1 gratis proefles
Waar?- Buitenbanen van TC Animo
Op woensdag 8 april, gratis les (13:00 – 16:00 uur ) van Tennisschool Filip Versluys. Je kunt gebruik maken van onze rackets,
die wij ter beschikking stellen. Zelf zorg je voor sportkleding en
gymschoenen. Als je tennis daarna nog leuk vindt, dan kun je
ervoor kiezen om deel te nemen aan de tennislessen. Hiervoor
hebben we een ander inschrijfformulier. Dit krijg je mee na de
proefles.
Voor verdere informatie over TC Animo kunt je de website
raadplegen: www.tcanimo.nl

Vanaf woensdag 15 april kun je
bij ons 10 lessen volgen.
Data: 15/4, 6/5, 13/5 , 20/5, 27/5, 3/6,
10/6 17/6 , 24/6, 1/7.

90,0

Als je tennislessen gaat volgen word je ook lid
van TC Animo. TC Animo heeft een speciaal introductie
lidmaatschap (je mag niet eerder lid geweest zijn van Animo)
voor junioren: je betaalt slechts 25 euro voor seizoen 2020 en
je hoeft geen inschrijfkosten te betalen!
Dit lidgeld is inbegrepen in de lesprijs
van 90 euro. (te voldoen bij de eerste les op 15/4)
Daarvoor mag je t/m november gebruik maken
van de buitenbanen en krijg je een officieel
lidmaatschapspasje van de KNLTB.
Meer informatie over jeugdtennis kun je lezen in
de jeugdfolder van TC Animo of op de website:

www.tcanimo.nl

INSCHRIJVEN GRATIS LES:
www.tcanimo.nl/tennisles
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INSCHRIJVEN 10 LESSEN:
www.tcanimo.nl/tennisles

0

