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Samenwerking LTV Best & SimonTENNIS/PADEL

 
Beste LTV Best leden,

We zijn erg blij dat LTV Best vanaf 1 januari 2021 een
samenwerking is aangegaan met SimonTENNIS en
SimonPADEL. Dit betekent dat wij vanaf aankomende cursus de
tennis- en padellessen gaan verzorgen. We hebben het vertrouwen gekregen van de vereniging
en gaan deze uitdaging dan ook met volle overtuiging aan. 

Trainersteam
Het trainersteam bestaat op dit moment uit Alfonso Cristobal Gonzalez (padel), Harold
Gérard (padel) en Rik Boelens (tennis). Daarnaast zullen Rob en Mike Simon de trainers
ondersteunen vanuit SimonTENNIS en SimonPADEL.

Open dag en kennismaking SimonTENNIS en SimonPADEL
Helaas is het op dit moment vanwege de corona maatregelen niet
mogelijk om een open dag te organiseren. Zodra duidelijk is
wanneer dit wel kan, hopelijk medio maart, zullen we een
definitieve datum communiceren.

Wel hebben we voor zondag 29 november aanstaande van 10.00
tot 12.00 uur een kennismaking gepland staan met de LTV Best
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een mail te sturen naar tc@ltvbest.nl. Tot zondag!

Inschrijven wintercursus
In de week van 4 januari 2021 starten we met een tenniscursus van 8
lessen. Deze cursus geeft u de kans om kennis te maken met 
SimonTENNIS. Ook beginners kunnen zich aanmelden, dan voor de 
cursus 'Maak kennis met tennis' waarbij u een Babolat racket krijgt. 
Voor inschrijven klik hier. 

In de week van 19 januari 2021 starten we met een nieuwe padelcursus van 8 lessen.
Heeft u nog nooit padel gespeeld, dan kunt u ook gebruik maken van onze cursus ‘Maak kennis 
met padel’ inclusief een Babolat padel racket. Voor inschrijven klik hier. Deze actie geldt ook voor 
niet-leden. 

Belangrijke data

Schrijf voor 21 december in voor de tennislessen of voor 4 januari voor de
padellessen  (uiteraard kunt u daarna nog inschrijven maar we starten dan met indelen;
Uiterlijk 28 december ontvangt u de bevestiging met daarin de dag en tijd dat u bent
ingedeeld voor de tennislessen, uiterlijk 12 januari voor de padellessen;
In de week van 4 januari 2021 starten we met de tennislessen en in de week van 19
januari 2021 met de padellessen.

'Mijn SimonTENNIS'
Bij het inschrijven van de tennis -en padellessen heeft u een account aangemaakt 'mijn
SimonTENNIS'.
Hieronder een aantal voordelen:
Het hele gezin onder 1 account: U kunt tijdens het registreren, maar ook achteraf, in uw 'mijn
SimonTENNIS' omgeving, gezinsleden toevoegen aan uw account. Zo hoeft u maar 1 inlog te
onthouden en kunt u uw gehele gezin via dit account beheren; 
Snel inschrijven: Via mijn SimonTENNIS kunt u naar het tabje ' inschrijvingen' en kunt u
inschrijven voor een nieuwe cursus. Dit kan zowel voor uzelf als voor eventuele
gezinsleden. Deelname aan een activiteit is mogelijk indien u zich heeft ingeschreven en lid bent
van de vereniging.;
Betaling met iDeal: in de definitieve bevestiging zit een betaallink waarmee u de cursus direct via
iDEAL kunt betalen. Mocht u de betaling voor de les nog niet hebben voldaan dan kan dit ook
via 'mijn SimonTENNIS';

Lesdata en inhaalsysteem
De lesdata kunt u, nadat u de bevestiging heeft ontvangen,
terugvinden in 'mijn SimonTENNIS' onder het tabje 'lessen'. Tevens
kunt u zich hier afmelden voor een les (tot 24 uur van te voren) en
heeft u de mogelijkheid om tegelijkertijd een inhaalles aan te vragen.
Bij een cursus van 8 weken kunt u maximaal 1 les die u zelf mist
inhalen. Een succesvol inhaalsysteem is afhankelijk van tijdige
afmeldingen zodat er plaatsen vrij komen om deze inhaallessen te
plannen. Het inhaalsysteem is een service, mits haalbaar. U kunt er
geen rechten aan ontlenen.
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Tennis Academy Brabant
Tennis Academy Brabant biedt talentvolle jeugd uit de regio de
kans op een club overschrijdende manier samen te trainen om
elkaar op deze manier naar een hoger niveau te tillen. Ben je
fanatiek tennisser en wil je extra trainen op het hoogste niveau? Kom dan een keer een proefles 
volgen in Vught. Elke wedstrijd of competitie speler is welkom. Voor meer informatie over Tennis 
Academy Brabant gaat u naar: www.tennisacademybrabant.nl.

Tot slot kunt u naast de trainers voor uw vragen en informatie terecht bij onze administratie bij 
Claudine Buijs.

Wij verwelkomen u graag op de nieuwe cursus!

Met sportieve groet,
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