www.skinlo.nl

Op 1 juli 2018 start het nieuwe lidmaatschapsjaar bij T.C. Skinlo voor de jeugd en kan er
ingeschreven worden voor deze nieuwe cyclus. De uitgangspunten voor komend jaar blijven
hetzelfde als afgelopen jaar en zoals beschreven in het jeugdbeleidsplan dat op de website van
T.C. Skinlo is in te zien. In een aparte email is tevens toegelicht wat de kleine wijzigingen zijn t.o.v.
afgelopen jaar.
De uitgangspunten nogmaals eens op een rijtje gezet:
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

(Voorjaar en Najaar)

Basis

√

Basis+

√

Intensief

√

Intensief +

√

1 uur per week,
36 weken
2 keer 1 uur per
week, 36 weken
1 keer 1.5 uur
per week, 36
weken
2 keer 1.5 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! Inschrijven voor de pakketten betekent ook automatisch dat uw kind wordt
ingedeeld voor de voorjaars- en najaarscompetitie.
Via de website www.skinlo.nl kunt u uw kind/kinderen gemakkelijk inschrijven via een digitaal
inschrijfformulier, dat onder de sectie “Jeugd”te vinden is.

Kosten pakketten
Pakket

Pakket (*)

Lidmaatschap alleen
Basis

Basis +
Intensief
Intensief +

Leeftijd (**)

Aantal lesuren
per week

Kosten (***)

A

<10

0

€ 35 (per jaar!)

B

<18

0

€ 70 (per jaar!)

C

<10

1

€ 19,40

D

<18

1

€ 21,73

E

<10

2 (2 keer 1 uur)

€ 33,80

F

<18

2 (2 keer 1 uur)

€ 36,13

G

<10

1.5

€ 26,60

H

<18

1.5

€ 28,93

I

<10

3 (2 keer 1.5 uur)

€ 48,20

J

<18

3 (2 keer 1.5 uur)

€ 50,53

Bedragen in euro’s.
•

•

•

(*) Skinlo draagt ook dit jaar weer 20% bij in de kosten van de pakketten. Vermeld op het
inschrijfformulier welk pakket uw kind kiest. Bij vragen welk pakket het meest passende is, kunt u
het beste contact opnemen met de trainers (jeugdtraining@skinlo.nl)
(**) Bepalend is de leeftijd van het kind op 1 juli 2018. Als uw kind dan nog geen 10 jaar is, dan kan
het kind worden ingeschreven voor pakket “<10”. Indien uw kind reeds 18 jaar is op 1 juli, dan
moet hij/zij worden ingeschreven als senior lid via inschrijfformulieren senioren.
(***) de vermelde kosten zijn maandbedragen (m.u.v. lidmaatschap alleen, deze wordt in twee
delen geincasseerd) en inclusief alle kosten verbonden aan lidmaatschap, interne evenementen,
competitie voorjaar en najaar en het aantal gekozen trainingsuren. Hiervoor hoeft u niet meer
apart te betalen. Incasso van de pakketten vindt plaats op maandbasis (12 incasso’s op jaar basis).

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

