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Infodag Jeugdwerking en Lidgeld 2019 
 
Het label van Jeugdvriendelijke Tennisclub werd voor de vijfde keer op rij behaald! Om dit 
kwaliteitslabel de volgende jaren te behouden is opnieuw een mooi programma samengesteld.  
 
Het lidgeld voor de 9-18 jarigen bedraagt €60 (€55 indien betaling voor 31 januari) en € 20 (€15 
indien betaling voor 31 januari) voor de -9 jarigen. In dit lidgeld zit inbegrepen: 
o Verzekering 
o Online reservatiesysteem terreinen 
o Gratis inschrijving Kidstoer op zaterdag 10 augustus in onze club 
o Gratis deelname aan Fundag op zaterdag 7 september 
 
We starten met de lentelessen na de paasvakantie op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. 
Daarna zullen er in de zomer drie kleuterstages en zes halve-dagen stages georganiseerd worden, 
gevolg door de winterlessen. Bij het stagegeld van de winterlessen 2019-2020 zit het 
lidgeld voor 2020 voor alle deelnemers inbegrepen. 
 
 
 
 

Infodag jaarprogramma op zaterdag 23 maart 
in de sporthal van 8u30 tot 16u!  
  

 



 
 
 
 
 
 
 

Lentelessen Kleuters 2019 

Voor kleuters en beginners van niveau wit en blauw of voor 4 en 5-jarigen (geboortejaar 
2014-15) wordt op zaterdagochtend van 11-12u vanaf 27 april 8 weken één uur 
kleutertennis voorzien. 
In de prijs is inbegrepen: 

• Lesgever 
• Huur terrein  
• Gebruik van rackets en ballen 

 

Wil je er ook bij zijn? Dat kan!  
via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be  

€ 35 
van 11 tot 12u 

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
 

Voor 4 en  
5 jaar 
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Zomerstage Kleuters 2019 
 
De club organiseert 3 zomerstages voor kleuters met niveau wit, blauw of voor beginners 
van 4 of 5 jaar (geboortejaar 2014-15). Uw kinderen krijgen afwisselend les en balgewenning 
van 9u tot 12u. Ze genieten 5 dagen van tennislessen, aangepast aan hun niveau, gegeven 
door gediplomeerde tennisleraars.  
Het enige wat de kinderen nodig hebben is sportieve kledij en bij warm weer voldoende 
drank.   

Wil je er ook bij zijn? Dat kan!  
 via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be  

1 tot 5 juli  
15 tot 19 juli 
     en 
5 tot 9 aug 

€ 60 

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
 

Voor 4 en  
5 jaar 
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Winterprogramma Kleuters 2019-20 

De tennisclub organiseert op zaterdagochtend collectieve en individuele lessen 
voor de kleuters geboortejaar 2014-15, van balvaardigheid tot 
coördinatieoefeningen.  
Het winterprogramma start op zaterdag 28 september en loopt tot einde maart. 
De lessen vinden plaats in de Sportzaal in het Leopold-II park van Nieuwpoort. 
 
In de prijs is inbegrepen: 

• Lesgever 
• Huur sporthal  
• Gebruik van rackets en ballen 
• Gebruik van didactisch materiaal 
•Nieuw: ook inbegrepen lidgeld zomer 2020 

 via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be  

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
 Slechts €105 per kind voor 20 lesuren  
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Inschrijvingsformulier Kleuters 2019 
(enkel te gebruiken indien online inschrijven of via mail niet mogelijk is) 

Naam + voornaam zoon/dochter:….………………………………………………………………………………………….. 
Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ………………………….. Telefoon/GSM ouders: …………………………………………………….. 
Email ouders: ……………………………………………………………….      Handtekening ouders:   
                                  

Rek nr BE66 0017 5516 1143 

Lentelessen Zomerstages Winterlessen 

 Vanaf zat 27 
april 
kleutertennis 

  van 1 tot 5 juli  
  van 15 tot 19 juli 
 van 5 tot 9 aug 

 Zat 28 sept tot 
eind maart  

 Cash €35 
 Overschrijving 

 Cash €60 
 Overschrijving 

 Cash €105 
 Overschrijving 

6 



 
 
 
 
 
 
 

Lentelessen 2019 voor 6-7-8 jarigen 

De tennisclub organiseert op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag lessen voor 
6-7-8 jarigen (geboortejaar 2013-12-11), van balvaardigheid en 
coördinatieoefeningen tot competitie, voor rood en oranje. De lessen vinden plaats 
op de terreinen van onze club. 
Meerdere uren les nemen zijn mogelijk. 
 
Start op woensdag 24 april gedurende 8 weken. 
 
In de prijs is inbegrepen: 

• Lesgever 
• Huur terrein  
• Gebruik van rackets en ballen 

 via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be 
 

Slechts €50 (€70 voor niet-leden) voor 8u of  
€100 (€120 voor niet-leden) voor 16u 

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
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Zomerstages 2019 voor 6-7-8 jarigen 
 
Uw kinderen genieten 5 dagen van tennislessen, aangepast aan hun niveau, gegeven door 
gediplomeerde tennisleraars. Voor kinderen met niveau rood en oranje of voor 6-7-8 
jarigen (geboortejaar 2013-12-11) iedere voormiddag van 9u tot 12u. 
Het enige wat de kinderen nodig hebben is sportieve kledij en bij warm weer voldoende 
drank.   
De prijs bedraagt €100 (€120 voor niet leden) 

Wil je er ook bij zijn? Dat kan!  
 via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be  

Volgende data zijn beschikbaar: 
 
-  1 tot 5 juli 
-  15 tot 19 juli 
         en van 
-  5 tot 9 aug      
 

voor 
€100  ( €120)  

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
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Winterprogramma 2019-20 voor 6-7-8 jarigen 

De tennisclub organiseert op zaterdagochtend collectieve en individuele lessen 
voor de jeugd voor 6-7-8 jarigen (2013-12-11), van balvaardigheid en 
coördinatieoefeningen tot competitie.  
Het winterprogramma start op zaterdag 28 september en loopt tot einde maart. 
De lessen vinden plaats in de Sportzaal in het Leopold-II park van Nieuwpoort. 
 
In de prijs is inbegrepen: 

• Lesgever 
• Huur sporthal  
• Gebruik van rackets en ballen 
• Gebruik van didactisch materiaal 
•Nieuw: ook inbegrepen lidgeld zomer 2020 

 via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be  

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
 

Slechts €165 per persoon voor 20 lesuren 
of  €255 per persoon voor 40 lesuren 9 
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Inschrijvingsformulier 6-7-8 jarigen 2019 
(enkel te gebruiken indien online inschrijven of via mail niet mogelijk is) 

Naam + voornaam zoon/dochter:….………………………………………………………………………………………….. 
Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ………………………….. Telefoon/GSM ouders: …………………………………………………….. 
Email ouders: ……………………………………………………………….      Handtekening ouders:   
                                  

Rek nr BE66 0017 5516 1143 

Lentelessen Zomerstages juli Zomerstages aug Winterlessen 

 Vanaf wo 24 april 
tot juni 

 1 tot 5 juli  
 15 tot 19 juli 

 5 tot 9 aug   Zat 28 sept tot 
eind maart  

 Cash €50 (€70)  
 Cash €100 (€120)  
 Overschrijving 

 Cash €100 (€120)   
 Overschrijving 

 Cash €100 (€120) 
 Overschrijving 

 Cash €165 
 Cash €255  
 Overschrijving 
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Lentelessen 2019 vanaf 9 jaar 

De tennisclub organiseert op woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag lessen voor 
de jeugd vanaf 9 jaar (geboortejaar 2010 en ouder), van balvaardigheid en 
coördinatieoefeningen tot competitie, voor groen en geel. De lessen vinden plaats 
op de terreinen van onze club. 
Meerdere uren les nemen zijn mogelijk. 
 
Start vanaf woensdag 24 april gedurende 8 weken. 
 
In de prijs is inbegrepen: 

• Lesgever 
• Huur terrein  
• Gebruik van rackets en ballen 

 via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be 
 

Slechts €65 (€85 voor niet leden) voor 8u  
of €130 (€150 voor niet leden) voor 16u! 

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
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Zomerstages 2019 voor 9-10-11 jarigen 
 
Uw kinderen genieten 5 dagen van tennislessen, aangepast aan hun niveau, gegeven door 
gediplomeerde tennisleraars. Voor kinderen met niveau groen van 9-10-11 jaar 
(geboortejaar 2010-09-08). Drie stageweken iedere voormiddag van 9u tot 12u. 
Het enige wat de kinderen nodig hebben is sportieve kledij en bij warm weer voldoende 
drank.   
De prijs bedraagt €100 (€120 voor niet leden) 

Wil je er ook bij zijn? Dat kan!  
 via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be  

Volgende data zijn beschikbaar: 
 
-   8 tot 13 juli 
-  22 tot 26 juli     

en van  
-  26 tot 30 aug   
 

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
 

 
voor 

€100  ( €120) 
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Zomerstages 2019 vanaf 12 jaar 
 
Uw kinderen genieten 5 dagen van tennislessen, aangepast aan hun niveau, gegeven door 
gediplomeerde tennisleraars. Voor kinderen met niveau geel vanaf 12 jaar (geboortejaar 
2007 en ouder). Drie stageweken iedere voormiddag van 9u tot 12u. 
Het enige wat de kinderen nodig hebben is sportieve kledij en bij warm weer voldoende 
drank.   
De prijs bedraagt €100 (€120 voor niet leden) 

Wil je er ook bij zijn? Dat kan!  
 via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be  

Volgende data zijn beschikbaar: 
 
-   8 tot 13 juli 
-  22 tot 26  juli     

en van  
-  26 tot 30 aug   

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
 

 
voor 

€100  ( €120) 
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Winterprogramma 2019-20 vanaf 9 jaar 

De tennisclub organiseert op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag collectieve 
en individuele lessen voor de jeugd vanaf 9 jaar (geboortejaar 2009 of ouder). 
Het winterprogramma start op zaterdag 28 september en loopt tot einde maart. 
De lessen vinden plaats in de Sportzaal in het Leopold-II park van Nieuwpoort of 
in Middelkerke. 
 
In de prijs is inbegrepen: 

• Lesgever 
• Huur sporthal  
•Nieuw: ook inbegrepen lidgeld zomer 2020 

 via mail: jeugdbestuur@issera.be of online www.issera.be  

De inschrijvingen zijn geldig van zodra het 
inschrijvingsgeld is overgemaakt op rekening  
BE66 0017 5516 1143 
 

Slechts €210 per persoon voor 20 lesuren 
of  €360 per persoon voor 40 lesuren 
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Inschrijvingsformulier vanaf 9 jaar 2019 
(enkel te gebruiken indien online inschrijven of via mail niet mogelijk is) 

Naam + voornaam zoon/dochter:….………………………………………………………………………………………….. 
Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ………………………….. Telefoon/GSM ouders: …………………………………………………….. 
Email ouders: ……………………………………………………………….      Handtekening ouders:   
                                  

Rek nr BE66 0017 5516 1143 

Lentelessen Zomerstages juli Zomerstages aug Winterlessen 

 Vanaf wo 24 apr 
tot  juni  
 

 8 tot 12 juli 
22 tot 26 juli 

 26 tot 30 aug 
 

 Zat 28 sept tot 
eind maart  

 Cash €65 (€85) 
 Cash €130 (€150) 
 Overschrijving 

 Cash €100 (€120)  
 Overschrijving 

 Cash €100 (€120)  
 Overschrijving 

 Cash €210  
 Cash €360 
 Overschrijving 
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Jeugd in de kijker 

DEELNAME WEEK VAN DE SPORT IN MEI 
De sportdienst van Nieuwpoort organiseert van 6 tot 10 mei de week van de schoolsport. 
Onze club stelt tijdens deze periode zijn velden ter beschikking. De club huurt  
een trainer die de leerlingen van het lager onderwijs een tennisinitiatie geeft. 
 
 
TENNISKLINIEK VAN 27 MEI TOT 31 MEI 
Voor de leerlingen van de lagere scholen uit groot Nieuwpoort wordt er van maandag tot 
vrijdag door een gediplomeerde tennistrainer een tennisinitiatie gegeven. Dit initiatief wordt 
voor de zevende maal georganiseerd. We trachten hiermee de jeugd kennis te laten maken 
met de tennissport in onze zoektocht naar meer jeugd bij de club.  
 
 
“THE NEWPORT TIMES” TROPHY  
DUBBELAVOND OP ZATERDAG 3 AUGUSTUS 
K.T.C. Issera  organiseert “the Newport Times” trophy, de dubbelavond voor de Millennials ( geboren 
tussen 1980 en 2000).  Deze activiteit staat ook open voor niet-leden. 
Aanwezigheid om 19u30, start om 20u, einde om middernacht. 
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Jeugd in de kijker 
 
 
 

KIDSTOER OP ZATERDAG 10 AUGUSTUS 
Tennis spelen is meer dan alleen maar les volgen. K.T.C. Issera organiseert voor de vijfde keer 
een Kidstoer voor de kleuren blauw, rood, oranje en groen. Gratis voor leden. Voor kinderen tussen  
de 5 en 10 jaar. Aanwezigheid om 13u30. 
 
 
ETHIAS TOUR JEUGDTORNOOI VAN 10 TOT 17 AUGUSTUS 
K.T.C. Issera  organiseert voor de zesde keer een Ethias tour jeugdtornooi.  
Dit tornooi start op zaterdag 10 aug. en loopt ten einde op zaterdag 17 aug. 
 
 
FUNDAG VOOR DE JEUGD OP ZATERDAG 7 SEPTEMBER 
De jeugdwerking organiseert samen met onze begeleiders en ouders 
een ganse dag sport en ontspanning op zaterdag 7 september vanaf 10u. 
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Lidmaatschap 2019 

De prijs voor het lidmaatschap bedraagt voor een volwassene  €115 (*€110). Voor de jeugd van 8 jaar 
of jonger (geboren in 2011 of later) bedraagt het lidgeld €20 (*€15). Voor de jeugd tussen 9 en 18 jaar 
(geboren in de jaren 2001–2010) bedraagt het lidgeld €60 (*€55). U kan ook opteren voor een familie 
abonnement voor slechts €300 (*€285) per gezin. De kinderen die de winterlessen volgen worden gratis 
lid gemaakt. 
(*) Wanneer u betaalt voor 31 januari 2019. 
 
U kan uw lidmaatschap aanvragen via volgende pagina http://www.issera.be/word-
lid/inschrijvingsformulier/ 
Daar kan u een filmpje vinden van Tennis Vlaanderen dat uitlegt hoe je je lid kan maken via de nieuwe 
module.  De link naar onze tarieven zal u daar ook terugvinden.  Na verwerking door de club krijgt u 
een email met een overschrijvingsformulier waarop het te storten bedrag staat.  Gelieve dit te betalen 
volgens de aangegeven instructies. 
  
Als dienst aan de leden die geen internet toegang hebben, kan u nog steeds een lidmaatschap formulier 
vragen via onze secretaris. Gelieve dit formulier na ontvangst te vervolledigen en terug te sturen naar het 
secretariaat. Wij vragen dit enkel te gebruiken indien het u op de elektronische manier niet lukt. 
 
 

KTC Issera vzw  
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Verhuur tennisterreinen (niet-leden) 

KTC  Issera beschikt over 6 outdoor banen op gravel. 
Onze accommodatie staat ter beschikking van onze leden, alsook mensen die sporadisch sporten of 
vakantiegangers die bij ons eens een balletje willen slaan. 
 
We beschikken tevens over een gezellige bar met groot terras. Breng uw supporters dus gerust mee! 
 
Prijzen: 
• Huur terrein 1 uur: €12 
• 10 beurtenkaart: €110  
 
 
Reserveer uw terrein via het nummer 058 23 60 40 
 
Tennislessen privé jeugd: 
hiervoor kan u mailen naar jeugdbestuur@issera.be 
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Voor meer info over de club, lessen, stages,… 
Surf naar www.issera.be of  
Mail naar jeugdbestuur@issera.be 
 
  

Verantwoordelijke uitgever 
Tennisclub KTC Issera vzw 

Astridpark 6 
8620 Nieuwpoort 

058 23 60 40 
www.issera.be 

  

http://www.issera.be
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