
TENNISKAMP 2019

Beste jeugdleden,

Nog even de laatste (zwaarste) loodjes en we zijn weeral toe aan de zomervakantie. Ook dit 
jaar kunnen jullie weer deelnemen aan het Tenniskamp. Dit duurt nog wel een tijdje, maar 
om tijdig alles te kunnen regelen vragen we nu toch al om jullie inschrijving te bevestigen 
en dit uiterlijk op 7 juli! Maar opgelet: vol = vol!

We hebben ook dit jaar weer een Kids-Kamp en een Jeugd-Kamp :

Op  di 16,  wo 17 en do 18 juli   (4–9 jaar)

Prijs: € 25  (4-5jr)      € 50  (6-9jr)      

4 – 5 jaar: 9.30u tot 11.30u  
6 – 9 jaar: 9.30u tot 11.30u  

lunchpakket opeten (zelf meebrengen) 
12.30u tot 14.30u

Van ma 22 t&m vrij 26 juli    (10–18 jaar)

Prijs: € 100       Max 40 deelnemers

Ma - di - wo: van 9.30u tot 12u tennis + sport & spel
lunchpakket opeten (zelf meebrengen)
van 13u tot 15.30u  tennis + sport & spel

Donderdag:  Toverland  (zie pag.2)
‘s Avonds spaghetti / Avondactiviteit
Overnachting in de tennishal van TC Field

Vrijdag:  Ontbijt
9.30u tot 12u tennis + sport & spel
‘s middags een snack (vb croque uit ‘t vuistje, hot-dog…)
13u tot 15.30u tennis + sport & spel / Douchen en opruimen
Afsluiting Tenniskamp met ouders en broers/zussen  (zie pag.2)

Inschrijven kan  door het inschrijvingsblad (pag. 3) volledig ingevuld te mailen naar 
tcfieldjeugd@outlook.be en het inschrijvingsgeld gelijk over te schrijven naar 
rekening BE73 6529 7088 0560 van TC Field Jeugd, met vermelding van de naam 
van het deelnemend kind. Omwille van het max aantal deelnemers noteren wij 
enkel de inschrijvingen die betaald zijn!

mailto:tcfieldjeugd@outlook.be


Activiteit op donderdag 25 juli
Toverland viel vorig jaar duidelijk bij iedereen in de smaak. Daarom hebben we 

besloten om dit nog eens te herhalen.
Omdat daar voor de kleinsten ook wel heel wat te beleven valt, mocht vorig jaar 
uitzonderlijk  het groepje dat deelneemt aan het Kids-kamp ook mee, mits er per kind  
tenminste één volwassen begeleider meeging. Ook dit jaar behouden we die 
voorwaarde.

We rijden met de bus (max 60 plaatsen, dus eerst is eerst!) , die betaald wordt door onze 
jeugdkas (van opbrengst wafels, frituur…). Voor de inkom wordt er € 15/persoon 
gevraagd (geen onderscheid voor groot of klein gezien uiterst gunstig tarief).

Iedereen wordt verwacht om 8.30u op TC Field. Het is de bedoeling dat de bagage voor ’s 
avonds en ’s anderdaags al meegebracht en in de hal gezet wordt. Van zodra iedereen 
alles weggelegd heeft vertrekken we (ten laatste 8.50u !!). 

Iedereen neemt zijn eigen lunchpakket mee voor ’s middags, of eventueel een beetje geld 
(op eigen verantwoordelijkheid!) om daar iets te eten te kopen.

Om 18u keren we terug richting Field. Onze jeugd kan zich gaan opfrissen en wij zorgen 
ondertussen voor het avondeten. Na nog wat sport en spel achteraf kan er overnacht 
worden in de hal. 

Vrijdag 26 juli
Voor het Jeugdkamp:
Om 9u voorzien we ontbijt. Zij die niet blijven slapen zijn ook welkom. Ook hiervoor 
wordt gevraagd om te bevestigen of uw kind blijft slapen en/of mee zal ontbijten.
Een lunchpakket is voor deze dag niet nodig. Voor ‘s middags voorzien wij een 
hartelijke snack (hot-dog, croque uit het vuistje of dergelijke).

Voor Kidskamp en Jeugdkamp:
‘s Avonds, vanaf 18u, zijn ook de ouders en broers/zussen welkom. Dit jaar kunnen 
jullie gedurende 3 uren à volonté aanschuiven bij de friet-mobiel. Niet alleen frietjes 
en snacks zijn verkrijgbaar, maar ook stoofvlees, goulash en een aantal hamburgers. 
(Vergeet ook dit jaar weer niet om tennisschoenen en racket mee te brengen voor het 
Olympic-spel nadien!)

De kostprijs bedraagt € 5,00. Onze tenniskamp-deelnemers mogen gratis 
meegenieten. 



Naam 1:………………………………………….............Geb.datum:…................

Naam 2:……………………………………………………..Geb.datum:…………………

Naam 3:………………………………………..……………Geb.datum…:………………

0 neemt deel aan het KIDS / JEUGD - Tenniskamp en betaalt hiervoor :
……………..x € 25   =   €……………   (Kidskamp 4-5 jr)
……………..x € 50   =   €……………   (Kidskamp 6-9 jr)
……………..x € 100 =   €……………   (Jeugdkamp 10-18 jr)

------------------
Totaal 1 € ……………

0 gaat mee naar Toverland op do 25/7 en betaalt hiervoor:
…………….(aantal deelnemers kamp) x € 15 = € ………….
…………….(aantal begeleiders)             x € 15 = € ………….

-------------------
Totaal 2 € ……………

0 Blijft wel/niet  overnachten en neemt wel/niet deel aan het ontbijt (doorhalen wat  niet past)

(gratis; enkel voor Jeugdkamp-deelnemers)

0 Neemt deel aan de afsluiting van het Tenniskamp op vrij 26/7 en betaalt hiervoor:
…………….(aantal deelnemers kamp)            x € 0 = €    0
…………….(aantal ouders + broers/zussen) x € 5 = € ……………

---------------------
Totaal 3 € …………….

Totaal te betalen bedrag:   Totaal 1 € ……………..
Totaal 2     € ……………..
Totaal 3     € ……………..

---------------------
€ ………………  over te schrijven, onmiddellijk na 

het bezorgen van dit inschrijvingsformulier, op rekeningnr BE73 6529 7088  0560 van 
TC Field Jeugd.  (gezien het beperkt aantal plaatsen, krijgen degenen die betaald 
hebben voorrang)

Telefoonnr:…………………………………………………………….

Mailadres: …………………………………………………………….

Naam eventuele begeleider(s)  Toverkamp:
……………………………………………………………………………….

.......................................................................................


