
 
 

NIEUWSBRIEF ZOMERTENNISLESSEN 2016 
jeugd en senioren 

 

Leden van TC Marken, 

 

Deze nieuwsbrief gaat over de tennislessen van komend zomerseizoen. We hebben door 

de regen hier en daar nog wel wat winterlessen in te halen, maar toch staat sneller dan u 

denkt het zomerseizoen alweer voor de deur. 
 

Het zomerseizoen loopt van maandag 4 april tot 1 oktober.  In deze periode worden 16 

lessen gegeven. Uiteraard wordt er in de reguliere schoolvakanties geen  les gegeven.  

Bij aanvang van de eerste les ontvangt u  een overzicht van alle lesdata waarop 

lesgegeven wordt. Ook zal er een exemplaar in de kantine gehangen worden.  

 

LESINDELING 

 

Wij streven er altijd naar de lesindeling voor iedereen zo goed mogelijk naar de zin te 

maken. Wij proberen iedereen in te delen in een groep van zoveel mogelijk gelijke sterkte 

en op dagen en tijdstippen die iedereen het beste uitkomen. Wij proberen dit ook te doen 

wanneer men het inschrijfformulier niet of onvolledig invult. Voor ons betekent dat veel 

meer werk, maar dat doen wij graag. Het kan dan zijn dat wij wat vaker contact met u 

opnemen via telefoon of mail. Wij proberen dit te beperken, maar helaas lukt dat niet 

altijd. Omdat wij de overlast voor u, en het extra werk voor ons, zoveel mogelijk willen 

beperken, vragen wij u op het lesformulier aan te geven wanneer u NIET beschikbaar 

bent. Dit betekent automatisch dat u op alle andere momenten wel beschikbaar bent! Wij 

vragen u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat er minimaal 3 dagdelen 

open blijven. Nogmaals u vult dus in wanneer u NIET beschikbaar bent! 

 

Inschrijfformulieren VOOR 21 FEBRUARI inleveren bij: Grietje Jacoba Schipper, 

Zeilstraat 20 (SENIOREN)  en bij Neeltje Alice Jansen, Kets 45 (JUNIOREN) of bij de 

tennistrainer.   

De regeling m.b.t. de regen(uitval) lessen is terug te lezen op het inschrijffomulier. 

 

Wij hebben weer erg veel zin in het komende zomerseizoen! 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaande manieren. 
 

Vriendelijke groet, 

 

 Gerben Maas 

Tennisschool Fast Forward 

0615004268 

fastforward@upcmail.nl 

www.tennisschoolfastforward.nl 

http://www.tennisschoolfastforward.nl/

