
 
Info senioren trainingen Voorjaar 2022 

Het najaar staat bijna voor de deur, dus tijd om jezelf (weer) in te schrijven voor de tennistrainingen bij HTC  
de Ypelaer die verzorgd worden door MvB TRAINING. In dit documentje lees je meer informatie over alle 
belangrijke zaken. 

Planning  
Aantal trainingen: 15*  
Start cyclus:  week van 21 maart 2022  
Laatste training: week van 22 juli**  
Geen training: tijdens feestdagen en basisschool vakanties  
 
Uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste training ontvang je de groepsindeling en jullie trainingsdag- en 
tijd.  
* De trainings periode wordt uitgebreid van 10 naar 15 weken. 
** Wanneer we te maken krijgen met afgelaste trainingen, dan is het mogelijk dat de laatste trainingsweek 
van deze cyclus verlaat wordt. Trainingen die afgezegd worden in verband met het weer, in overleg met de 
cursisten, altijd op een later moment ingehaald. 

Trainingsvormen  
Tennistraining wordt aangeboden in de volgende vormen: 
• Groepen met 8 personen, 60 minuten (ook voor niet-leden) 
• Groep van 2-6 personen 
• Privé-training, 60 minuten 

Training in een kleinere groep is intensiever en ook leerzamer. Een eigen groep mag ook, geef dit dan aan 
op het inschrijfformulier. Deelnemers dienen zelf voor een racket en kleding/schoeisel te zorgen. Tijdelijk 
kan er van een leenracket gebruik worden gemaakt.  

Tarieven 

* Actietarief voor niet-leden 

Wanneer je geen lid bent van HTC de Ypelaer kun je jezelf maximaal twee trainingscycli van 15 trainingen 
inschrijven voor de trainingsgroep van 8 personen. Deelname aan interne en externe competities en 
vrijtennisser op HTC de Ypelaer is als niet-lid niet mogelijk. Wel kun je deelnemen aan het eindtoernooi 

Senioren

2 personen € 382,50,- p.p.

3 personen € 255,- p.p.

4 personen € 191,- p.p.

5 personen € 153,- p.p.

6 personen € 127,50,- p.p.

8 personen € 109,- p.p*

Privétraining € 55,- per uur



voor mensen die deelnemen aan trainingen, aan het einde van iedere cyclus. Na de tweede trainingscyclus 
van 15 weken is inschrijving als lid bij HTC de Ypelaer verplicht om trainingen te blijven volgen. 

Trainingsmomenten

Op feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties wordt er geen training gegeven. Verhinderingen door 
feestjes, schoolactiviteiten, etc. zijn voor eigen rekening en worden in principe niet ingehaald. 

Indeling  
MvB TRAINING probeert met ieders wensen zoveel mogelijk rekening te houden. Als het ons niet lukt om je 
kind in te delen in de gewenste groepsgrootte, proberen wij in overleg tot een oplossing te komen. 
Aanpassingen kunnen leiden tot een ander tarief (zie tarieven). 

Inschrijven  
U kunt zich vanaf heden inschrijven via ons online inschrijfformulier. Klik op deze link om naar het 
formulier te gaan. Deadline inschrijven: 6 maart  

Betaling  
Je ontvangt binnen een maand na inschrijving een online betaalverzoek vanuit MvB TRAINING. We 
verzoeken je vriendelijk de betaling binnen 14 dagen te voldoen. 

Locatie  
De trainingen zullen worden gegeven op de tennisbanen van HTC de Ypelaer aan sportpark de Roodloop.  

Lesreglement 
Wanneer je jezelf voor een trainingscyclus houdt dat in dat je akkoord gaat met het lesreglement wat op de 
website van www.ypelaer.nl staat gepubliceerd.  

Contact 
Vragen over je aanmelding en de trainingen? Stuur ons een mailtje op administratie@mvbtraining.nl. 

Junioren Senioren Niet leden

Maandag 16:00-19:00 uur 19:00-22:00 uur

Dinsdag 16:00-19:00 uur 19:00-22:00 uur

Woensdag 13:00-19:00 uur 19:00-22:00 uur J 13:00-15:00 
S: 21:00-22:00

Donderdag 16:00-19:00 uur 19:00-22:00 uur S 21:00-22:00 uur

Vrijdag 16:00-19:00 uur

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cx7S6KW7a0OeNWz_ScdabYcrWEMPk1xMhSQTjUp1ft9UMUE5WThBMjg2Uk02NDBTU1ZVUzFNSkU5USQlQCN0PWcu
http://www.ypelaer.nl

