TENNIS MET
EEN KENNIS!

Kom tennissen met een kennis en profiteer allebei van een unieke actie!
Neem jij een kennis mee naar de tennisbaan? Dan kan hij/zij tot aan april gratis op ons
tennispark tennissen!
GRATIS TENNISLESSEN

Heeft jouw meegebrachte kennis
nog geen ervaring met tennis of is
het lang geleden dat hij/zij heeft
getennist? Dan zien we hem/haar
graag met jou op maandag 19,
dinsdag 20 of woensdag 21 maart
voor de GRATIS TENNISLESSEN.

TENNISTOERNOOI

Vrijdagavond 23 maart 2018
wordt hét KENNIS MET EEN
TENNISTOERNOOI georganiseerd. Voor jou én je kennis. Meld
je aan met jouw kennis en speel
samen enkele partijtjes tegen
andere leden met hun kennis. Meer
informatie over het opgeven vind
je aan de achterkant van deze flyer.

SPECIALE ACTIE!!!

Meld jouw kennis zich vóór 1 mei 2018 aan om lid te worden? Dan
betaald hij/zij €60,00 contributie* voor het gehele jaar en kan hij/zij
gebruik maken van 4 tennislessen voor €25,00. Als aanbrenger van jouw
kennis ontvang je GRATIS een
Medemblikker Tennisclub Adidas TENNISOUTFIT
(shirt met broekje/rokje)!!
*Prijs voor senioren, voor junioren geld een afwijkende prijs.

OPEN DAG

Naast hét Kennis met een Tennistoernooi vindt op 23 maart ook
de MEDEMBLIKKER TENNISCLUB OPEN AVOND plaats voor
jeugd en senioren. Vanaf 17:00 uur
is er een speciaal tennisprogramma voor de jeugd. De senioren
beginnen om 19:00 uur met het
tennistoernooi en clinics door de
tennisleraar.
Naast tennis is er ook gelegenheid
om gezellig met elkaar wat te eten
en drinken. Zo zijn er (gratis) patat
en snacks voor de jeugd en kunnen
senioren aanschuiven bij de MIDWINTER BBQ. De D.J. zorgt deze
avond voor gezellige muziek!
Kosten midwinter BBQ senioren: €5,00 p.p. +
gratis drankje.

TENNIS MET
EEN KENNIS!

Opgaveformulier voor tennisles en/of Kennis met een Tennistoernooi.
GEGEVENS LID VAN MTC
Naam:..............................................................................................................................................
E-mailadres:.....................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................................................................................
GEGEVENS KENNIS
Naam:..............................................................................................................................................
E-mailadres:.....................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................................................................................
Leeftijd: ...........................................................................................................................................
Eerder getennist: ja/nee
WIJ, LID VAN MTC EN MEEGEBRACHTE KENNIS DOEN MEE AAN (AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS):
Tennisles:
◊ Maandag 19 maart
◊ Dinsdag 20 maart 		
◊ Woensdag 21 maart
Tennis met een kennistoernooi op vrijdag 23 maart:
◊ Ja 				
◊ Nee
Midwinter BBQ op vrijdag 23 maart:
◊ Ja 				
◊ Nee
Eventuele opmerkingen: ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.... ........................................................................................................................................... ............

Lever dit formulier in vóór 19 maart in de kantine van Medemblikker
Tennisclub of via de website: www.medemblikkertennisclub.nl

