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Wintertraining jeugd
De lessen van de wintertraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en starten vanaf
maandag 28 september 2020. Voor de oranje, groene en maxi spelers zijn er 20 weken les
voorzien en telkens 1 uur per training. Voor de blauwe en rode spelers zijn er 22 weken
training voorzien.
Er gaan geen lessen door op volgende tijdstippen:
- Herfstvakantie: maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 8 november 2020
- Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021
- Krokusvakantie: maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021
We dienen ons aanbod naar nieuwe leden vanaf oranje dit jaar te gaan inperken. Dit wil
zeggen dat nieuwe leden vanaf oranje op een wachtlijst komen te staan en indien er plaats is,
worden zij ingepland.
Groepstraining:

Wit-kleutertennis:
Voor wie:
Wanneer:
Prijs:

Kinderen geboren in 2015,2016,2017
Zaterdag 9u, 10u en zondag om 9u
Instappen is op elk ogenblik mogelijk
€ 45 (tot de kerstvakantie) / € 45 (na kerstvakantie)

Blauw en rood:
Wanneer:

Prijs:

Woensdag tussen 16u en 18u
Zaterdag tussen 9u en 11u
Zondag tussen 9u en 11u
€ 150 voor 22 weken

Oranje:
Wanneer:
Prijs:

Zaterdag tussen 11u en 14u
Zondag tussen 10u en 13u
€ 195 voor 20 weken

Groen:
Wanneer:
Prijs:

Zaterdag tussen 11u en 14u
Zondag tussen 10u en 13u
€ 195 voor 20 weken
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Maxi:
Wanneer:

Maandag en dinsdag tussen 17u en 20u
Woensdag tussen 13u en 19u
Vrijdag tussen 18u en 20u
Zaterdag tussen 10u en 14u
Zondag tussen 10u en 14u

Prijs:

€ 195 voor 20 weken

!!!!!

Wens je voor maxi meerdere uren te trainen, moet je ook een
dag in het weekend (zaterdag of zondag) beschikbaar zijn

Voor blauw,rood,oranje,groen en maxi voorzien we 3 à 4 spelers per groep.

Coördinatie- en conditietraining
Via diverse spelvormen wordt de bewegingsvaardigheid en conditie op een leuke en
kwalitatieve manier verbeterd. Er wordt zowel getraind op algemene bewegingsvaardigheden
als op de specifieke vaardigheden die een tennisser nodig heeft. De nadruk ligt vooral op
coördinatie, evenwicht, wendbaarheid, snelheid, stabiliteit en kracht.
Wanneer:

Prijs:

Oranje & groen

zondag van 9u tot 11u

Maxi

donderdag van 18u tot 19u geboortejaar 2008, 2009.
max. 8 inschrijvingen
donderdag van 19u tot 20u geboortejaar 2007 en ouder.
max. 12 inschrijvingen

€ 75 voor 20 weken
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Competitiepakket oranje, groen en maxi
Door de coronacrisis zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het competitiepakket
aangepast zoals vermeld in eerdere communicatie via de jeugdflash. Er werd besloten dat elke speler
die het competitiepakket had voor de wintertraining 2019-2020, deze mogelijkheid zal behouden
voor de komende wintertraining en lentetraining. Wel verwachten we nog van elke competitiespeler
dat hij/zij minimaal 1 tornooi speelt en deelneemt aan het clubkampioenschap in september.
Nieuwe aanvragen voor het competitiepakket zullen worden behandeld door het trainersteam. Zij
zullen op basis van diverse criteria beslissen of jullie zoon/dochter in aanmerking komt voor het
competitiepakket voor volgend seizoen.

Wanneer:

training en uur afhankelijk van beschikbaarheid trainers en terreinen

Prijs:

1u groep, 1u per 2 aan € 450

Het competitiepakket kan verder aangevuld worden met één of meerdere uren:
1u groepstraining: € 195
1u met 2 spelers: € 285
1u privé: enkel in samenspraak met het trainersteam
Basisvoorwaarden deelname competitiepakket wintertraining 2021- lentetraining 2022:
Oranje
Minimum 3 enkeltornooien
(excl. Kids Toer) gespeeld
hebben in 2021

Groen
Minimum 3 enkeltornooien
(excl. Kids Toer) gespeeld
hebben in 2021

Maxi
Minimum 5 enkeltornooien
gespeeld hebben in 2021

Interclub spelen voor T.C.
Basveld in 2021

Interclub spelen voor T.C.
Basveld in 2021

Interclub spelen voor T.C.
Basveld in 2021

Deelname aan het
Deelname aan het
Deelname aan het
clubkampioenschap van T.C. clubkampioenschap van T.C. clubkampioenschap van T.C.
Basveld in 2021
Basveld in 2021
Basveld in 2021
Enkele bijkomende bemerkingen:
◼ De tornooien dienen gespeeld te zijn tussen 01/11/2020 en 15/09/2021.
◼ Het aantal gespeelde tornooien telt mee, niet het aantal gespeelde reeksen.
Bv. Deelnemen aan de U15/2 en dames 3 op T.C. Basveld staat gelijk aan 1
tornooideelname.
◼ Het trainersteam kan voor bepaalde spelers een aangepast programma
samenstellen.
◼ Het trainersteam heeft de eindbeslissing of iemand het competitiepakket
mag volgen of niet.
Inschrijven:
inschrijven kan vanaf maandag 3 augustus 2020. Inschrijvingsformulieren
worden op die datum op de website gezet en doorgemaild naar alle leden.
** Inschrijven ten laatste op woensdag 26 augustus 2020
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Betaling:
De betaling moet gebeuren via overschrijving of op de betaaldag die zal
doorgaan op zaterdag 5 september 2020 van 10u tot 14u.
Twee mogelijkheden:
◼ Betaling via overschrijving:
◼ Betaling op de betaaldag:
het bedrag gestort worden op
de jeugdspelers moeten een
rekeningnummer BE61 7350 2808
voorschot betalen van € 85 per
4417 met vermelding van de naam
gevolgd uur. Dit bedrag moet
van de speler en ‘wintertraining
gestort worden op rekeningnummer
2020-2021’.
BE61 7350 2808 4417 met
vermelding van de naam van de
speler en ‘voorschot wintertraining
2020‐2021’.
Het resterende bedrag moet betaald
worden op de betaaldag die
doorgaat op: zaterdag 5 september
2020 van 10u tot 14u.
!!!!!

Een inschrijving zonder storting is niet geldig. De storting dient te gebeuren
vóór woensdag 2 september 2020. Bij een inschrijving of betaling vanaf 2
september 2020 word je op een wachtlijst geplaatst. Indien er nog plaatsen over
zijn kijken we of je aanvraag nog in de planning past.

!!!!!

Kortingen worden enkel toegekend op de betaaldag zelf. Bij betaling op de
betaaldagen voor de wintertraining van de jeugdspelers krijgt men € 5 korting
voor het eerste uur, € 10 voor het tweede uur en € 15 voor elk volgend uur
(berekend per gezin).

!!!!!

Er kan vanaf heden ook via de bankkaart betaald worden op de club.

Annulatie:
Bij annulatie meer dan 2 weken voor aanvang van de wintertraining: 10% van het
betaalde bedrag wordt niet terugbetaald, de overige 90% wordt terugbetaald. In
geval van ziekte of familiaal noodgeval gestaafd door een medisch attest wordt het
volledige bedrag terugbetaald.
Bij annulatie minder dan 2 weken voor de eerste les van de lente- en wintertraining
wordt het betaalde bedrag enkel terugbetaald ingeval van ziekte of familiaal
noodgeval gestaafd door een medisch attest.
Bij langdurige afwezigheid tijdens de lessenreeksen (winter en lente) door ziekte of
blessure worden de gemiste trainingen pas terugbetaald vanaf de 3e week
afwezigheid. De eerste 2 weken afwezigheid worden niet terugbetaald. Bij kampen
wordt 1 dag ziekte niet terugbetaald.
Annulatie van lessen moest steeds per mail (basveld-tc@hotmail.com) gebeuren.
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Wintertraining volwassenen
De lessen van de wintertraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en starten op maandag
28 september 2020. Alle trainingen lopen over 20 weken en telkens 1 uur per training.
Wanneer:

maandag en dinsdag tussen 20u en 23u
vrijdag tussen 20h en 22h
zondag van 14u tot 22u

Prijs:

€ 210 p.p. in groep van maximum 4 spelers.

Inschrijven: Inschrijven kan vanaf zondag 30 augustus 2020 11u. Inschrijvingsformulieren
worden op die datum op de website gezet. Opgelet: het aantal inschrijvingen is
beperkt tot 50. Daarna worden in functie van vrije plaatsen en tijdstippen de
plaatsen verder opgevuld.
** Inschrijven ten laatste op zondag 6 september 2020 **

Betaling:

De betaling moet gebeuren via overschrijving of op de betaaldag die zal
doorgaan op zaterdag 5 september 2020 van 10u tot 14u.
Indien je via overschrijving werkt moet het bedrag gestort worden op
rekeningnummer BE61 7350 2808 4417 met vermelding van de naam van de
speler en ‘wintertraining 2020-2021. Dit dient te gebeuren voor woensdag 2
september.

