
Enkhuizer Tennis Club  ETC     inschrijfformulier  JEUGD  winterlessen  2015/2016    
 
Voor deelname aan de lessen is het l idmaatschap van ETC vereist. Indien je nog geen lid bent dan 
geldt dit formulier tevens als aanmelding voor het lidmaatschap. In dat geval pasfoto inleveren bij de 
ledenadministratie. 
De trainingen worden verzorgd door Ruud van Hees, met ondersteuning van Steven Knip.  
Kijk voor meer info op de site van ETC, onder de TAB Training: www.enkhuizertc.nl. 
 
Naam:          _______________________________________________________________           Voorletters: ______________________ 
 
Roepnaam: _______________________________________________________________         Man    Vrouw 
 
Adres:          _______________________________________________________________           Geb.datum: ______________________
   
Postcode:    ____________    Plaats:  ___________________________    Tel: ___________________ Mobiel: _________________ 
   
Email:          _______________________________________________________________           Speelsterkte    ES_______    DS_______ 
 
Al eerder getennist: ______jaar        Al lessen gehad:_____ /_____ (weken/ jaren)           Bondsnr. KNLTB __________________
  
 
JEUGDTRAININGEN :           combinatie van   12 lessen op buitenbanen  en   6 lessen  op 
binnenbanen                       

    1 uur  les/groep van  4 pers. voor 18 weken:   overdag  € 270  p.p.   (na 18:00 uur en zaterdag € 280) 
    1 uur  les/groep van  6 pers. voor 18 weken:   overdag  € 180  p.p.   (na 18:00 uur en zaterdag € 190) 
    1 uur  les/groep van  8 pers. voor 18 weken:   overdag  € 150. p.p.   (na 18:00 uur en zaterdag € 160) 
    1 uur  buitentraining op het kunstgras: 4 pers. gedurende 10 weken: € 140 p.p. 

uiteraard zijn in onderling overleg ook andere opties  mogelijk (zie informatie). Hiervoor even contact  06-33686251. 
 
*Ik kan niet trainen op: (vul duidelijk de tijden in wanneer je niet  kunt  trainen!) 

Maandag:   van: ……X……uur, tot: ……X….uur   Dinsdag       van: …………uur,  
tot:…………….uur 

Woensdag: van: ………….uur, tot: ………….uur   Donderdag  van: …………uur,  
tot:..……..…….uur  

Vri jdag:       van: ………….uur, tot: ………….uur   Zaterdag      van: …………uur,  tot:.…..………..uur        
aanvullingen of bijzonderheden graag op de achterzijde      MAXIMAAL TWEE VERHINDERINGEN  
 
Ik wil graag samen trainen met:: ____________________________________________________________________ 
 
Dit formulier vóór 5 oktober a.s. opsturen of  inleveren  bi j :   
Ruud van Hees, Hoefijzer 64, 1689 VD te  Hoorn, Telefoon: 06-33686251 e-mail: ruudvhees@enkhuizertc.nl  
(inschrijven per email is mogelijk, echter moet deze voorzien zijn van een ondertekening met pen, dus gescand).       
Middels ondertekening van het inschri j f formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden 
en lesreglement.  
 
Betaling is alleen mogelijk via een machtiging. 
HEEFT U  AL EEN MACHTIGING ONDERTEKEND IN HET VERLEDEN ? 
Ja dan graag hier aanvinken s.v.p.:            /  Nee dan graag onderstaande invullen: 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Enkhuizer Tennis Club, voor incasso van de contributie en 
zomer- en wintertrainingen, t.b.v. (naam en voorletters):  _______________________________________________  
van onderstaande bank- of  girorekening af te schrijven. 
 

Bankrekeningnummer:   00000000  0000000000         
     
Ten name van: _____________________________ 

 
Datum:  ….. -…………..……………-  2015          Handtekening ouder: __________________________________ 


