
Tennisvereniging LTV Noorden

Op zoek naar een leuke sport? Voor je kind(-eren) of voor jezelf?
Lekker in de buitenlucht en dicht bij huis? Dan is tennis wat je zoekt!

Informatie voor ouders:
Speciaal voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8 is er een aantrekkelijk lidmaatschap inclusief
lessen. De lessen starten rond 1 april en lopen tot eind september (in de vakanties is er geen les).
Er is ook de mogelijkheid om in april 3 proeflessen te volgen voor een totaalbedrag van €15,-
Mail naar jcltvn@gmail.com om je aan te melden voor de proeflessen.

Tarieven 2023:
All-in tarief basisschooljeugd tot en met 11 jaar* € 95
(Contributie € 35 en lesgeld € 60)
*peildatum is 1 januari

Lesindeling jeugd:
De lessen* beginnen jaarlijks rond 1 april en worden doorgaans gegeven op:
Maandag van 15.00 uur tot 19.00 uur;
Donderdag van 15.00 uur tot 19.00 uur.
Zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 uur.
*Uitgangspunt is 18 lessen van 50 minuten, ervan uitgaande dat de lesgroep uit 4 personen bestaat.

Overweeg je als ouder om zelf (ook) lid te worden, kijk dan eens op onze website www.ltv-noorden.nl
voor meer informatie.

Overige activiteiten
Elk jaar proberen we tussendoor nog een aantal leuke activiteiten te
organiseren zodat de kinderen het geleerde in praktijk kunnen brengen,
maar vooral gezellig met elkaar kunnen spelen.

Uiteraard kunnen we dit niet doen zonder hulp en een enthousiaste
jeugdcommissie, dus mocht je hier een bijdrage aan willen leveren laat het
ons dan weten. Alle hulp is welkom!

Lid worden?
Aanmelden kan door het invullen van het inschrijfformulier dat is te vinden op:
https://www.ltv-noorden.nl/lid-worden/
Onderaan de pagina kunt u klikken op het aanmeldingsformulier.

Heb je nog vragen? Bel gerust voor meer informatie met één van onze jeugd-commissieleden of mail
naar jcltvn@gmail.com

We hopen zowel kinderen als ouders als nieuw lid te mogen verwelkomen!

Groeten van Jeugdcommissie LTV Noorden

Marian Verhoeff 06-25470313
Marlies Tersteeg 06-30693158
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