
 

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 juli 2017 houdt JTS Smesh (samenwerking tussen TV de Hopbel en T.C. Skinlo) 

op te bestaan. Vanaf dan dient/dienen uw kind/eren een keuze te maken bij welke tennisclub ze 

lid willen zijn. Hierbij de speerpunten op een rij van Skinlo: 

 

1) Een passend aanbod voor training, competitie en 

evenementen, ongeacht niveau (prestatief/ 

recreatief), zonder onderscheid individuele spelers 

2) Tennisplezier staat voorop, de jeugd kan in 

een prettige omgeving tennissen. 

3) Tennis is ook een teamsport en daarom stimuleren 

(niet verplichten!) we de kinderen om ook te trainen en competitie te spelen en bieden we 

totaalpakketten aan waar Skinlo graag financieel aan bijdraagt! Deze pakketten bieden we aan: 

 

Soort Lidmaatschap Training Competitie Evenementen 

Basis √ 1 uur per week, 

36 weken 

√ √ 

Basis+ √ 1,5 uur per 

week, 36 weken 

√ √ 

Intensief √ 3 uur per week, 

36 weken 

√ √ 

Selectie √ 3 uur per week, 

36 uur weken 

√ √ 

 

N.B. De optie om lid te worden zonder te trainen blijft bestaan (bijv. jeugd die met ouders wil 

tennissen, maar wellicht later toch wil trainen) maar promoten we niet;  

Extra voordeel pakketten: geen aparte inschrijving per onderdeel en dus geen aparte 

machtigingen! 

 

Via de website www.skinlo.nl kunt u uw kind/kinderen gemakkelijk inschrijven via een digitaal 

inschrijfformulier.

visie 

www.skinlo.nl 

http://www.skinlo.nl/


Kosten pakketten 
Pakket Leeftijd Wat betaalde u 

bij JTS Smesh? 

Wat draagt Skinlo 

bij (*) 

Wat betaalt u dan 

per jaar? 

Wat betaalt u dan 

per kwartaal? 

Wat betaalt u dan 

per maand? 

Lidmaatschap alleen <10 35 0 35 Niet mogelijk Niet mogelijk 

<18 70 0 70 Niet mogelijk Niet mogelijk 

Basis  <10 291 58 233 59 20 

<18 326 65 261 66 22 

Basis + <10 399 79 320 80 27 

<18 434 86 348 87 29 

Intensief  <10 723 146 579 145 49 

<18 758 151 607 152 51 

Selectie (**) <10 723 146 579 145 49 

<18 758 151 607 152 51 

Bedragen in euro’s. 

 

• (*) De “Bijdrage Skinlo” is onvoorwaardelijk en bedraagt 20% op de pakketten 

• (**) Selectie inschrijven alleen op uitnodiging. Selectiespelers kunnen een additionele korting van maximaal 15%  ontvangen na afloop seizoen indien 

wordt voldaan aan duidelijk vooraf gestelde voorwaarden; 

• U betaalt dus vanaf 1 juli 2017 voor het gehele pakket in 1 keer voor zowel training, competitie en lidmaatschap. Geen aparte inschrijvingen en incasso dus 

meer voor competities, contributie en trainingen. 

• Incasso is mogelijk per jaar, kwartaal of per maand. 

 

Vragen? 
Kijk voor meer info over het jeugdbeleidsplan op www.skinlo.nl. 

Vragen over het jeugdsbeleidsplan of in het algemeen over tennis voor jeugd bij T.C. Skinlo? 

Neem dan contact op met Maarten Smit via: 

  06-11865299  

@  jeugd@skinlo.nl 
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