
 
 
Beste jeugdleden, 
 
 

De voorbereidingen voor de wintertrainingen 2019-2020 zijn al weer in volle gang! Leden kunnen 

zich vanaf nu opgeven voor de wintertraining jeugd (van 30 september 2019 tot en met 20 maart 

2020). 

Inschrijven kan uiterlijk tot en met maandag 26 augustus 2019. Hierna is het niet meer mogelijk in te 

schrijven voor lessen, dus zorg ervoor dat je nu meteen inschrijft via de volgende link: 

 

link: https://www.yourtennis.nl/clubs/tv-naarden 

Zorg dat je de inloggegevens bij de hand hebt. Heb je nog geen inloggegevens, dan kan je die 
eenmalig aanmaken.  
 
Helaas kunnen er op geen enkele andere wijze aanmeldingen in behandeling worden genomen dan 
via de applicatie yourtennis.nl, omdat bij de aanmelding ook gelijktijdig een automatische incasso 
dient te worden afgegeven voor het lesgeld. Dit bedrag zal eind oktober 2019 worden afgeschreven 
van uw rekening. 
 
De wintertraining voor de jeugd duurt 60 minuten. De indeling van de jeugdtraining vindt onder 
verantwoordelijkheid van Theo Gorter plaats (coördinator jeugdtraining). De trainers delen jou op 
basis van leeftijd en ervaring in een passende lesgroep (en kleur) in. 
  
Bij inschrijving gaat u akkoord met de lesvoorwaarden wintertrainingen jeugd ‘19/’20 – met daarin 
onder andere afspraken over de kosten van de training per jeugdlid.  
 
De trainingen (16 maal) beginnen  in de week van maandag 30 september 2019 en gaan door tot en 
met vrijdag 13 december 2019. Na de winterstop starten de traingingen weer vanaf maandag 3 
februari 2020. De week van maandag 16 maart 2019 is een inhaalweek in het geval er door 
weersomstandigheden twee of meer lessen zijn uitgevallen of in het geval er door ziekte een les is 
uitgevallen. 
 
Voor een overzicht van de lesweken en de winterstop verwijzen wij je vanaf september naar 
www.tennisnaarden.nl/trainingen. 
 
We streven ernaar om de indelingen voor de wintertraining vanaf vrijdag 20 september 2019 bekend 
te maken via de website. Hou ook de clubapp goed in de gaten!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De trainers van TV Naarden, 
 
Theo Gorter (theogorter@hotmail.com) 
Sebastiaan van Heusden  
Ingeborg Vonk  

https://www.yourtennis.nl/clubs/tv-naarden

