Flexibel trainen bij TennisschoolPE op Park Braband
Vanaf maandag 5 maart 2018 is TennisschoolPE gestart met een nieuwe trainingsvorm! Deze nieuwe manier van
trainen is helemaal van deze tijd. Het draait om flexibiliteit, maar ook om de jeugd van Park Braband naar een ander en
hoger niveau te brengen. Samen trainen met leeftijdsgenootjes wanneer het uitkomt, maar niet in een vaste groep.
Iedereen kan op zijn eigen niveau trainen en makkelijker doorstromen voor meer uitdaging.
Wat houdt dit precies in?
Jeugd tennist in kleuren. Rood, oranje, groen en geel. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zal er
voor elke kleur een training zijn. Je kiest zelf een dag of dagen uit wanneer je wilt trainen. Hierdoor is er altijd ruimte
om te tennissen ook als je een ander sport beoefent. Heb je tennis als hoofd sport? Dan kun je ervoor kiezen om elke
dag te komen trainen. Dat hoeft niet altijd elke week. Ben je namelijk een keer ziek of heb je een proefwerkweek dan
kom je wat minder. Wanneer je weer beter bent of meer ruimte hebt kom je weer wat vaker. Er is geen zomer en
winterstop zoals bij andere sporten. Het hele jaar door(m.u.v. schoolvakantie en feestdagen) worden er op deze manier
trainingen gegeven. Ook regen hoeft niet meer altijd een spelbreker te zijn. Als het maandag regent kun je op een van de
andere dagen komen.
Inhoudelijk.
TennisschoolPE biedt de jeugd van Park Braband de mogelijkheid om te kiezen uit 2 lespakketten.
Lespakket 1. Hierbij train je één keer per week wanneer het jou uitkomt.
Of lespakket 2. Dit is een onbeperkt abonnement waar bij je max. 5 dagen per week kan trainen. Elke dag is er een les
op je eigen niveau!
Geen standaard groep meer maar gewoon komen wanneer het jou uitkomt!
Elke maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om te trainen.
Categorie Rood van 15:00 – 15:50 uur
Categorie Oranje van 15:50 – 16:40 uur
Categorie Groen van 16:40 – 17:30 uur.
Categorie Geel tot 14 jaar van 17.30 -18.20 uur
Categorie Geel tot 17 jaar van 18:20 – 19.10 uur
De woensdagen worden tevens ingedeeld voor: rolstoeltennis, bredeschool
Het hele jaar rond.
TennisschoolPE geeft vanaf heden 40 weken per jaar training. (Je betaald voor 36 trainingen) Er wordt het hele jaar
door training gegeven met dus 4 weken extra ruimte i.v.m. sneeuw en eventuele afwezigheid van de trainer. Dus elke
week, 12 maanden lang (m.u.v. de basisschool vakanties en feestdagen).
Kun je een keer niet door ziekte, blessure, proefwerkweken, etc.? Geen enkel probleem! Omdat de training elke dag
wordt aangeboden kun je inhalen op de voor jou haalbare momenten.
Kostenplaatje.
Voorheen trainden bijna alle groepjes met een klein aantal kinderen van maximaal 4. Hiervoor waren de kosten als
volgt: Maart tot december 27 lessen €324,- (12 per les), winter dec tot maart 7 lessen €84,-(€12,- per les), samen was
dat 408,- voor 34 weken tennis. Nu gaan we bij lespakket 1 naar 10,- per les. D.w.z. je krijgt nu 36/40 lesweken voor
360,-. Het wordt dus relatief goedkoper en je krijgt er meer tennislessen voor.
Wanneer je voorheen 2x per week trainde was het dubbel zoveel. 3X trainen was drie keer zoveel, etc.
Wanneer je nu kiest voor 2x trainen kies je voor onbeperkt trainen. 2 -10 trainingen per week, kosten technisch gezien
krijg je de 3e t/m de 10e training gratis. Wij als tennisschool willen afstappen van het feit dat vaak trainen alleen is
weggelegd als je ook flink in de buidel tast. Hierdoor zijn we laagdrempelig en zal de stap om er voor te kiezen om
beter te worden in tennis makkelijk worden gemaakt. Ook kan tennis met deze trainingsopzet en met al zijn competities
en toernooien nu ook makkelijk als hoofd sport gekozen worden.
Kosten 2019.
Kom je één keer in de week(lespakket 1) dan zijn de kosten 30 Euro per maand.
Wil je vaker(lespakket 2) dan zijn de kosten €60,- per maand. en kun je aansluiten wanneer je wil! Dit is ook ideaal als
je tussen twee niveaus zit. Je kunt dan in overleg met de trainer de training van een hogere categorie volgen nadat je
klaar bent met je eigen training.
Tennisschool PE heeft gekozen voor deze nieuwe trainingsvorm om het samen tennissen nog meer te stimuleren!
Binnen deze trainingsvorm kom je ook in contact met andere kinderen die tennissen bij Park Braband en je kunt elke
dag trainen waardoor jij de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen tot een toptennisser!
Hieronder staat het allemaal nog even kort weergegeven in een schema.

LESPAKKET 1

LESPAKKET 2

1 training in de week

2 – 5 trainingen in de week

Je traint elke week 1 keer op de voor jou haalbare dag. Dit Je kan onbeperkt trainen. DWZ dat je elke dag kan komen
kan op ma, di, wo, do of vr.
trainen. Als het niveau het toelaat kan je ook met de groep
na je niveau meedoen.
40 weken per jaar. 12 maanden.

36 weken per jaar. 12 maanden.

Er wordt het hele jaar rond training gegeven met 4 weken
extra ruimte i.v.m. sneeuw en eventuele afwezigheid van
de trainer. Minimaal 36 trainingen.

Er wordt het hele jaar rond training gegeven met 4 weken
extra ruimte i.v.m. sneeuw en eventuele afwezigheid van
de trainer. 72-200 trainingen. (nog meer bij dubbele uren)

Vanaf 1e week maart tot laatste week februari

Vanaf 1e week maart tot laatste week februari

Start eerste lesweek maandag 4 maart.
Laatste les vrijdag 28 februari.
Instromen 1 1kan altijd!

Start eerste lesweek maandag 4 maart.
Laatste les vrijdag 28 februari.
Instromen kan altijd!

Flexibel

Flexibel

Kun je een keer niet door ziekte, blessure,
proefwerkweken, etc.? Geen enkel probleem! Omdat de
training elke dag wordt aangeboden kun je inhalen op de
voor jou haalbare momenten.

Je kan elke dag trainen wanneer het jou uitkomt.

Kosten 30,- per maand

Kosten 60,- per maand

Je ontvangt maandelijks de factuur van €30,- voor de
tennislessen per mail. Tip: Zet het zelf in de automatische
maandelijkse afschrijvingen.

Je ontvangt maandelijks de factuur van €60,- voor de
tennislessen per mail. Tip: Zet het zelf in de automatische
maandelijkse afschrijvingen.
Ben je nieuw lid in 2019? Dan krijg je t/m augustus
2019 dit abonnement voor slechts €50,- per maand.

Trainingsschema jeugd Park Braband vanaf maart 2019
Gedurende het jaar kunnen er wijzigingen plaatsvinden in dit schema. Dit wordt dan via mail gecommuniceerd.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Rood van

Rood

Rood

Rood

Rood

15:00-15:50

15:00-15:50

15:00-15:50

15:00-15:50

15:00-15:50

Oranje van

Oranje

Oranje

Oranje

Oranje

15:50-16:40

15:50-16:40

15:50-16:40

15:50-16:40

15:50-16:40

Oranje en Groen van

Groen

Groen van

Geel 14 1

Groen

16:40-17:30

16:40-17:30

16:40-17:30

16:40-17:30

16:40-17:30

Geel 14 1

Geel 14 en 17 1

Rolstoel

Geel 14 en 17 2

Geel 14 en 17

17:30-18:20

17:30-18:45

17:45-18:15

17:30-18:45

17:30-18:45

Geel 17 1

Rolstoel

18:20-19:10

18:15-19:00

Na de zomervakantie van 2019 zal op de woensdag ook voor Geel t/m 14 en 17 1 de training worden aangeboden van
17:30-19:10

Meld je nu aan voor de flexibele tennislessen van TennisschoolPE!
Dit kan op www.tennisschoolpe.nl

ALGEMENE BASIS VOORWAARDEN LES BIJ TENNISSCHOOLPE JAAR 2019-2020
Opgeven voor tennisles doe je voor een periode van 1 jaar. Lopend van 1 maart 2019 t/m 28
februari 2020. Bij instromen geldt de periode resterend tot aan 28 februari 2020.
Men kan niet stoppen met de lessen binnen het lopende jaar. Na februari 2020 kunt u kosteloos
stoppen met het afnemen van tennislessen. Door blessure in overleg met trainer.
Bij afwezigheid op de tennisles van de leerling of het niet doorgaan van de les door
weersomstandigheden kan hij/zij een andere gelijkwaardige training volgen op een ander
moment in de week. Het advies van de trainer hier in is leidend.
In de periode van maart 2019 t/m feb 2020 wordt er elke week training gegeven met
uitzonderingen van de schoolvakanties en feestdagen.
Het lesgeld is het zo doorberekend dat het bedrag van 30,-per maand dus gelijk verdeeld wordt
over 12 maanden. Totaal zijn er 36 trainingen a 10,- per les. Totaal 360,- : 12 mnd = 30,- per mnd.
het trainingsjaar bestaat uit 40 weken. Hierin zijn 4 extra weken ingeroosterd voor eventueel
uitval van de trainer en/of onbespeelbaarheid van de banen door bijvoorbeeld sneeuw/opdooi.
LET OP: In de periode van maart 2019 t/m feb 2020 is er een nieuwe flexibele dienst bij gekomen.
Je kan namelijk elke maand je abonnement wijzigen naar onbeperkt of juist weer naar 1x in de
week. Dit gaat in op de eerstvolgende maand. (Het terugzetten van het abonnement van onb naar
1 x is NIET mogelijk in de maanden juli en augustus. Dit is vanwege de doorberekening van de
trainingen in een maandbedrag).

