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COMPETITIESTAGES 2021
Enjoy it's summer time



De stage loopt van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.
Er is opvang voorzien van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
Als je niet de ganse stage kan meedoen, kan je eventueel inschrijven voor een halve stage.
(halve dagen of een halve week) Zie prijstabel.

Alle stages gaan door op Tennis SDI, tenzij we met slecht weer moeten uitwijken 
naar een andere locatie.
Als er tornooien toegelaten zijn, zullen de stages gecombineerd worden met een 
jeugdtornooi in de buurt.
Zo kunnen de spelers begeleid worden tijdens de wedstrijden in de 
stageperiode.
Van zodra er nieuws is, communiceren wij de tornooien waaraan we 
deelnemen zodat jullie tijdig kunnen inschrijven.  
Als er geen tornooien zijn, organiseren we wedstrijdtraining in de namiddag.

 

Zomer  
Competitie- 
stages 20212021

Dirk Van der Poorten -Trainer A    •   Sasha Katsnelson - Trainer A

Tennis SDI
zet volop in op zijn zomerstages.

• Bereid je optimaal voor op de tornooien.

Schrijf snel in via de website!!! 
www.tennis-sdi.be

De stages worden gegeven door gediplomeerde tennistrainers en staan onder leiding van

Prijstabel
Betaling Leden Niet leden

DAG
Vóór 1/5 180 200
Na 1/5 200 220

1/2 DAG
Vóór 1/5 100 110
Na 1/5 110 120

Er kan dit jaar ook weer lekker warm gegeten worden in de Ace Bar.  
(NIET mogelijk in de week van 12 juli wegens vakantie)

Op het menu staan terug dagelijks kindvriendelijke gerechten.

Prijs per dag = 7€  •  Prijs voor de hele week = 25€

Bestellen via brian.jans95@gmail.com
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Stageweken

  

Wij helpen je graag verder indien je meer info wenst over onze competitiestage.

Aarzel niet om een mailtje te sturen naar  
tennisschool@tennis-sdi.be

Met dank aan onze sponsors :

Week 28 ............................................   5/07 tot 9/07  
Week 29 ............................................   12/07 tot 16/07 
Week 30 ............................................   19/07 tot 23/07 
Week 31 .............................................   26/07 tot 30/07 
Week 32 ............................................   geen stage    Tornooi Tennis SDI Blue Ground Ethias Tour
Week 33 ............................................   9/08 tot 13/08 
Week 34............................................   16/08 tot 20/08 
Week 35 ............................................   23/08 tot 27/08 

Ter info: er werd een wijziging doorgevoerd in de fiscale wetgeving  
voor het inbrengen van sportkampen/kinderopvang.

Vanaf het aanslagjaar 2020 wordt het maximumbedrag per  
oppasdag en per kind verhoogd naar 13€.

Bovendien wordt de leeftijdsgrens opgetrokken tot 14 jaar.

Omdat voldoende trainen in de vakantie belangrijk is voor  
je ontwikkeling, wil Tennis SDI dit stimuleren.

Daarom geven we korting bij deelname aan  
meerdere volledige dagstages:

 Stage 3 25% korting

 Stage 4 50% korting
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Voorwaarden

•  Inschrijving kan enkel online via de website www.tennis-sdi.be en/of 
tennisschoolmodule van Tennis Vlaanderen.

•  Bij problemen bij het online inschrijven kan je contact opnemen via  
tennisschool@tennis-sdi.be of 02/569.72.13.

•  Door in te schrijven bevestig je de voorwaarden voor de zomerstages 2021.

•  De inschrijving is pas definitief na betaling. Na online inschrijving krijg je een mail 
met daarin de betalingsgegevens.

•  Betaling kan enkel op 2 manieren:

o   Via overschrijving op rekening van tennis SDI vzw met nummer  
BE34 0689 0392 0290 en vermelding van de mededeling vermeld in het 
rekeningrapport of zomerstage week xx + naam.

o   Cash op het secretariaat van Tennis SDI vzw.

• Je vindt het correcte bedrag in de prijstabel en in het rekeningrapport.

•  Annulatie en terugbetaling wegens blessure of ziekte is enkel mogelijk met geldig 
medisch attest.

• De stage en de tornooibegeleiding gaat enkel door bij voldoende spelers.

•  Indien je hebt ingeschreven en de stage kan om één of andere reden (vb. Covid 
maatregelen) niet doorgaan, zal het inschrijvingsgeld teruggestort worden.

•  De tornooien staan niet vermeld in de brochure. We zullen tornooibegeleiding 
organiseren indien er tornooien doorgaan op Tennis Vlaanderen of AFT en indien we 
het tijdig kunnen communiceren. 

•  Aanbod en programma onder voorbehoud bij eventuele Covid maatregelen.

Tennis SDI vzw 
stelt onderstaande 

voorwaarden voor de 
organisatie van haar 

competitiestages 2021
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