Inschrijfformulier wintertraining TIN
14 september 2020 t/m 28 maart 2021
(inschrijven vóór 31 augustus 2020)
Naam: ...............................................
Geboortedatum:
.......................................
Adres: ..............................................
Postcode + woonplaats: ...................................
Tel. mobiel: ........................................
Tel. thuis:
.......................................
E-mailadres (van ouders): ......................................................................................................
Speelsterkte 2020: ........................
Lid van tennisvereniging: ................................
Ik heb gekozen voor trainingsmogelijkheid:
1x per week 685 euro
2x per week 1295 euro
3x per week 1825 euro
Ik ben beschikbaar op:
Zo vroeg mogelijke tijd aangeven s.v.p., jonge kinderen trainen veelal op eerste aanvangstijden van 16.30 uur.
Minder / later beschikbaar betekent minder kans op (goede) indeling!

Maandag vanaf
Dinsdag vanaf
Woensdag vanaf
Donderdag vanaf
Vrijdag vanaf

……… uur
……… uur
……… uur
……… uur
……… uur

> groepen om 16.30 en 18.00 uur
> groepen om 16.30 en 18.00 uur
> groepen om 16.30 en 18.00 uur
> groepen om 16.30 en 18.00 uur
> groepen om 16.30, 18.00 en 19.30 uur

Voor bovengenoemde aanvangstijden is er ruimte voor kleinere groepjes / tweetal of privé
training.
Afgelopen jaar wel / niet tevreden over trainingsindeling*
Ik heb wel / geen interesse in privé / tweetal training
Ik heb wel / geen interesse in TIN week of weekend kamp
Ik geef wel / geen toestemming voor gebruik van foto’s / filmpjes gemaakt tijdens TIN
trainingen / activiteiten voor op social media TIN
Handtekening:

Datum:

....................................................................

..................................................

Eventuele opmerkingen/feedback*:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Lever dit formulier s.v.p. in bij een TIN trainer, mail het naar j_rottier@hotmail.com of stuur
het formulier via WhatsApp naar 06-42096232 VOOR 31 augustus 2020.

WINTERTRAINING 2020-2021
- Het TIN winterseizoen loopt van maandag 14 september 2020 t/m zondag 28 maart
2021
- De wintertrainingen worden gegeven op de binnenbanen van Hoenderdaal
- Trainingen van 90 minuten, maximaal 8 leerlingen op 2 banen met 1 TIN-trainer
- Er wordt 24 weken training gegeven, tijdens de herfst-, kerst- en krokusvakantie is er
geen training
- Er wordt enkele weken gewerkt met video analyse tijdens de training
- Indeling wordt altijd in overleg met leerling / ouder gedaan, zodat er nooit
misverstanden zijn bij wie er getraind wordt, welke groepsgrootte etc.
TENNIS – TARIEVEN:
- 1x per week 90 minuten training 685 euro
- 2x per week 90 minuten training 1.295 euro
- 3x per week 90 minuten training 1.825 euro
- Prive – of tweetal training: 25 euro per half uur exclusief baanhuur
- Betaling vóór 1 oktober 2020 en bij blessures zelf invaller en financiering regelen. Bij
terugtrekking na inschrijving 50% regeling.
TRAINERS TIN:
Jip Rottier geeft de trainingen op maandag t/m vrijdag.
ACCOMMODATIE:
Er wordt uitsluitend getraind op de indoor tapijtbanen van Health Center Hoenderdaal,
Hoendersteeg 7, 3972NA Driebergen. De accommodatie heeft naast 5 indoor tapijtbanen, 6
buitentennisbanen, 2 padelbanen, 4 squashbanen, een groot fitnesscentrum met o.a. specifiek
ingerichte oefenzaal, sporthal, fysiotherapie, golfbaan, groot buitenterras etc. Voor
“wachtende” ouders zijn er dus ook voldoende mogelijkheden!
EXTRA ACTIVITEITEN:
Bij TIN zijn er gedurende het winterseizoen altijd veel extra activiteiten. Ook komend seizoen
zijn er weer circa 12 wedstrijddagen, demonstratiewedstrijden + tennissen tegen de topper,
thematrainingen, een ouder kind toernooi, ouderbijeenkomsten, en andere leuke activiteiten.
Indien mogelijk i.v.m. coronamaatregelen gaan we ook weer naar het ABN AMRO
Tournament en een wedstrijd van FC Utrecht. Bij de eerste wintertraining in september
krijgen alle spelers een overzicht mee met de activiteiten voor het 4e kwartaal van 2020,
waarop aangegeven kan worden aan welke activiteiten je deel wilt nemen.
SFEER PROEVEN / INTERESSE:
Ben jij heel enthousiast over TIN en ken je iemand voor wie dit ook wat zou zijn? Of zit je
nog niet bij TIN, maar heb je wel interesse. Op zaterdag 25 juli van 10 tot 12 uur en op
woensdag 2 september van 16.00 – 17.45 uur is er een voorspeeldag op de indoorbanen van
Hoenderdaal in Driebergen, waarbij een duidelijk beeld van TIN werkwijze / oefenstof
gegeven wordt. Opgeven hiervoor kan bij Jip Rottier via j_rottier@hotmail.com of 0642096232.

