
Singel 57 - Grimbergen
www.tennisclubstrombeekbever.be

Kidstennis - Initiatie  
Gevorderden - Recreatie

Lessen en stages gegeven door

Bram Bauwens
B - speler / 12 jaar ervaring 

Bachelor Lichamelijk opvoeding en bewegingsrecreatie

€€ 150150Bij KTSB speel je het 
hele zomerseizoen

voor slechts

TTennisennis ook voor jou!

Neem snel contact op via één van onderstaande e-mail 
adressen:
    tsb.tennisschool@gmail.com
    tsb.secretariaat@gmail.com
    tsb.leden@gmail.com

Wij organiseren tal van activiteiten:

Clubavonden

Vriendschappelijke ontmoetingen Vriendschappelijke ontmoetingen       
                                      

Activiteiten voor de hele familie 

Tornooien

Interclub

Lessen 

Stages 

Gezellige (extra-)sportieve
evenementen

Jongeren- > 4 jaar € 20
 > 8 jaar € 40
 > 12 jaar € 65
Studenten 18 - 25 jaar € 85
Petanque  € 45

Algemene info

Het lesgeld voor de lessen en stages wordt voor aanvang 
gestort op rekeningnr. BE33 4387 1601 8146 van KTSB  KTSB  
De Singel vzwDe Singel vzw. 

Lessen worden niet ingehaald als de lesnemer afwezig 
is en niet tijdig heeft afgebeld. De tennisschool kan niet 
aansprakelijk gesteld worden bij ongevallen tijdens de 
stages en lesuren.

Winter- en lentecyclus
Kinderen en volwassenen die de lessen volgen, moeten lid 
zijn van KTSB De Singel vzwKTSB De Singel vzw. Leden van KTSB kunnen de 
hele zomer spelen op de terreinen aan De Singel. Voor de 
winter kunnen zij een indoorterrein huren. 

Lidgeld
Inclusief bijdrage Tennis Vlaanderen en verzekering.
Het lidgeld van KTSB is eenmaal per jaar te betalen voor 15 
april en geldt van 1 april tot 31 maart. 

Stages
Stages zijn toegankelijk vanaf 4 jaar tot 16 jaar. Voor het 
volgen van een stage is het lidmaatschap niet vereist. Niet-
leden betalen evenwel € 15 extra voor administratie en ver-
zekering.

Singel 57 - Grimbergen
www.tennisclubstrombeekbever.be
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Seizoen 2022
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JEUGD
8 weken op woensdag, zaterdag of zondag

• vanaf 4 jaar – 8 jaar 

 1u/week € 90

 2u/week € 160

• vanaf 9 jaar – 16 jaar 

 1u/week € 100

 2u/week € 180

VOLWASSENEN
5 lesuren
(Bij onmiddellijke aanvang van een volgende reeks van 5 

lessen => +1 gratis lesuur)

Elke avond mogelijk

 1u/week 4 spelers € 75/speler

 1u/week 3 spelers € 95/speler

 1u/week 2 spelers € 135/speler

 1u/week privé  € 235/speler

VOLWASSENEN S2T
Elke weekavond mogelijk

 1u/week – 10 lesuren – 4 speler:  110 €

 in de winter:  130 €
Lid zijn van KTSB is niet verplicht

• Zomerstages 2022
 4  – 8 juli  •  9u – 16u
 11 - 15 juli  •  9u – 16u
 8 - 12 augustus  •  9u – 16u
 15 - 19 augustus  •  9u – 16u
 hele dag: lid: € 155
  niet lid: € 170 
 halve dag: lid: €  90
  niet lid: € 105
 opvang 8u30 -16u30
 lunchpakket meebrengen

• Paasstage 2023
3 - 7 april  •  9u – 16u

 hele dag: lid: € 160
  niet lid: € 175 
 halve dag: lid: €  95
  niet lid: € 110
 opvang 8u30 -16u30
 lunchpakket meebrengen

Info door te sturen naar tsb.tennisschool@gmail.com 
voor inschrijving stages/lessen:
 1) Naam en voornaam
 2) Adres
 3) Geboortedatum
 4) Tel./Gsm
 5) Welke stage/les
 6) Voorkeur dag en uren van de les

Zomerstages 2022
Paasstage 2023

Wintercyclus 2022
vanaf oktober 

Lentecyclus 2022
vanaf april 

Voor meer info, mail naar: tsb.secretariaat@gmail.comtsb.secretariaat@gmail.com

JEUGD
22 weken op woensdagnamiddag

(zaterdag, zondag onder voorbehoud)

• vanaf 4 jaar – 8 jaar 

 1u/week € 255

 2u/week € 500

• vanaf 9 jaar – 16 jaar 

 1u/week € 260

 2u/week € 485

VOLWASSENEN
5 Lessen • Dag en uur te bespreken

 1u/week 4 spelers € 80/speler

 1u/week 3 spelers € 100/speler

 1u/week 2 spelers € 140/speler

 1u/week privé € 250/speler


