
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tennisles lente 22 

Tc Bornem 

Start: maandag 25 april  

Voor een periode van 9 weken 

 

 



 
 

Indien u in 2022 les wil volgen bij Pro Team Bornem dient u lid te 

zijn                      van TC Bornem. 

U kan zich inschrijven voor een lidmaatschap via ons clubdashboard 

op volgende link: 

https://www.tennisvlaanderen.be/clubdashboard?clubId=2358 

Voor een complete en vooral tijdige verwerking van uw lidmaatschap 

vragen wij de betaling ervan voor 18 april over te maken. 

 
Door dit lidmaatschap bent u tem eind maart 2022 aangesloten bij 

TC                Bornem én bij de Vlaamse tennisfederatie “TennisVlaanderen”. Dit 

betekent dat u als lid verzekerd bent tijdens het tennissen, Zowel op 

onze club als op de andere aangesloten tennisclubs. Ook is er de 

mogelijkheid tot het inschrijven in tornooien bij deze clubs over heel 

Vlaanderen. 

 
http://www.bornemtc.be/ 

https://www.tennisvlaanderen.be/clubdashboard?clubId=2358
http://www.bornemtc.be/


 
 

Leeftijd: geboren in 2018/ 2017 

1 uur les per week. (9 weken) 

4 leerlingen per trainer° 

 

PRIJS (excl. lidgeld): 
1u per week voor periode van 9 weken: € 55 

° om organisatorische reden zullen deze lessen binnen doorgaan 
 
 

Leeftijd: geboren in 2016/ 2015 /2014 

1 uur of 2 uren les per week. (9 weken) 

4 leerlingen per trainer° 

PRIJS (excl. lidgeld): 
1u per week voor periode van 9 weken: € 80 

2u per week voor periode van 9 weken: € 140 

° om organisatorische reden zullen deze lessen binnen doorgaan 
 
 

 ■ Dagen en uren  

 Woensdag: Blauw, Rood: van 14 tot 15u 

 

Zaterdag: Wit: 

Blauw, Rood: 

van 10u30 tot 11u30 

van 10u30 tot 11u30 

KIDS SCHOOL 

■ Wit 

■ Blauw en Rood 



 
 

Leeftijd: geboren tussen 2004 en 2013 

TOTAALPRIJS 1u voor 9 weken (excl. lidgeld): 

4 leerlingen per trainer: € 90/p.p. 

3 leerlingen per trainer: € 100/p.p. 

2 leerlingen per trainer: € 145/p.p. 

Privé: € 245 

(Privé A trainer: prijs op aanvraag) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle dagen van de week 

JUNIOR SCHOOL 

■ Oranje, Groen & Geel 

■ Dagen en uren 



 

Gevorderden & competitiespelers 

PRIJS voor 9 weken (excl. lidgeld): 

Idem prijsregeling junior school 
 

1u30 tennisles en 1u conditie 

Deze training is ideaal om het trainingsvolume op te krikken, best als aanvulling 

op een individuele training. 

 
PRIJS voor 9 weken (excl. lidgeld): 1u30 tennisles & 1u conditie: € 165 

 
 

Zaterdag 

9 tot 10u30 tennis 

10u30 tot 11u30 conditie 
 

 

 

 

COMPETITIE 

Speciaal competitieaanbod 

■ Dagen en uren 



 

Alle dagen van de week (overdag of ‘s avonds) 

TOTAALPRIJS 1u voor 9 weken (excl. lidgeld): 

4 leerlingen per trainer: € 90/p.p. 

3 leerlingen per trainer: € 100/p.p. 

2 leerlingen per trainer: € 145/p.p. 

Privé: € 245 

(Privé A & B trainer: prijs op aanvraag) 

 
 

 

 

In de vakantiemaanden is er de mogelijkheid om enkele privélessen te volgen . 

Te plannen met Luc 0477/79.75.70 

VOLWASSENEN 

PRIVELES IN JULI / AUG / SEPT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * ALGEMEEN * * * 

Deze zomervakantie organiseren we enkele leuke stages! 

Iedereen tussen 4 en 16 jaar mag hieraan deelnemen. De groepsindeling gebeurt volgens 

niveau en leeftijd. 

In de voor- en namiddag is er telkens een pauze waarin iedereen gratis water krijgt. 

Wie wil kan ook warm blijven eten aan € 50. Hierin zitten 5 warme maaltijden & 5 

drankjes naar keuze. 

Er is dagelijks opvang voorzien van 8u30 tot 9u30 en van 15u30 tot 17u (aan € 8 voor de 

hele week) 

Het programma ziet eruit als volgt: 

 

Voormiddag 

Opvang van 8u30 

- 9u30-10u15 (tennisles) & pauze met gratis water 

- 10u30-11u15 (tennisles) & pauze met gratis water 

- 11u30-12u15 (tennisles) 

Middagpauze 

12u15 tot 13u30 (middagpauze, keuze tussen warm eten of boterhammen van thuis) 

Namiddag 

- 13u30-14u30 (tennis of omnisport) & pauze met gratis water 

- 14u45-15u30 (tennis of omnisport) 

Opvang tot 17u 

 

* * * DATA * * * 

Stage 1: Paasstage van 11 tem 15 april 

(Paasstage is enkel in voormiddag van 9u tot 12u) 
Stage 2: Zomerstage van 4 tem 8 juli 

Stage 3: Zomerstage van 8 tem 12 aug 

Stage 4: Zomerstage van 22 tem 26 aug 
 

* * * PRIJS * * * 

Paasstage: € 80 

Stage 2,3 4: € 130 

Deze prijs is inclusief: tennisles, omnisport, water in de pauze. 

Warme maaltijd + drankje naar keuze in middagpauze: € 50 extra per week 

Opvang voor en na: € 8 extra per week 

Niet leden TC Bornem: € 15 extra per week 

Inschrijven kan via bornem@tsproteam.be 

Zeker vermelden of je warm blijft eten en of je graag in de opvang wenst te blijven. 

mailto:bornem@tsproteam.be


 

In de zomer (periode van 9 weken) heeft u recht op 1 inhaalles. 

U mag de les ook doorgeven aan iemand anders, maar in de zomer moeten ze 

wel lid zijn van de club. 

Indien u toch langer ziek of afwezig bent, mag u de les zelf doorgeven aan: 

familielid, iemand anders van de tennis… En mocht u niemand vinden dan willen 

wij u gerust helpen zoeken! Doorgeven gebeurt altijd in samenspraak met de 

tennisschool. 

U moet ten laatste 24u op voorhand telefonisch verwittigen. 

Als de trainer in uiterste nood zelf de training moet afzeggen, dan MOET de 

les uiteraard altijd ingehaald worden! 

 

Inhaallessen zijn niet overdraagbaar naar een volgend seizoen. 
 

Les met 2, 3, 4… 

Afwezigheden bij groepslessen worden niet ingehaald of vergoed. Ook niet in 

geval van ziekte. Bij lange afwezigheid kunnen we wel naar een waardige 

vervanger zoeken om de lessen over te nemen! Maar dit is geen garantie. 

Wanneer we de les moeten uitstellen door toedoen van de trainer of door 

regen. Halen we natuurlijk steeds de les in. 

  

■ PRIVÉLESSEN 

■ GROEPSLESSEN 



ALGEMENE INFORMATIE 
 

▪ Telefonisch op: 0477/79.75.70 (Luc) 

▪ Via email: bornem@tsproteam.be 

(inschrijving geldig na bevestiging) 

▪ Enkel leden van TC Bornem kunnen les volgen 

▪ INSCHRIJVEN VOOR 15 APRIL! 
 

▪ Het lesgeld kan betaald worden bij inschrijving of bij de eerste les. 

▪ Cash of via storting aan Pro Team. Niet op rekening van T.C. Bornem. 

 

De tarieven van de lidgelden variëren van € 20 voor de allerkleinsten tot € 420 

voor het hele gezin. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht op de 

website van Tennis Vlaanderen. 

https://www.tennisvlaanderen.be/clubtarieven?clubId=2358 

Hulp nodig om in te schrijven? Bekijk het demo-filmpje op de website 

http://www.bornemtc.be/node/13 

Indien u tennislessen volgt, is het verplicht om lid te worden van TC Bornem. 

Op deze manier bent u ook verzekerd. 

 

Om te weten wanneer je lessen door gaan gelieve zelf telefonisch contact op te 

nemen met Luc Van Damme 0477/79.75.70. 

Vanaf 18 april na 18u30 

Of raadpleeg uw e-mail! 
 

T.C. Bornem 

Breevendreef 56a 

2880 Bornem 

03 889 43 90 

 

 

 

 

 

■ Inschrijven 

■ Betalingsvoorwaarden lesgeld 

■ Lidgeld T.C. Bornem 

■ Uurregeling lessen 

■ Club 

mailto:bornem@tsproteam.be
https://www.tennisvlaanderen.be/clubtarieven?clubId=2358
http://www.bornemtc.be/node/13
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