Lid worden bij L.T.C. Beem-Star voor junioren (t/m 17 jaar)
Wanneer uw zoon/dochter wil gaan tennissen zijn er een aantal zaken die u moet
weten. Hieronder vindt u daarover uitleg.

Het Juniorlidmaatschap
Uw kind heeft besloten dat het wil gaan tennissen bij Beem-Star. Hiervoor moet
uiteraard contributie worden betaald. Door het betalen van deze contributie mag
uw kind gebruik maken van de 4 tennisbanen van Beem-Star. Daarnaast
organiseert de jeugdcommissie gedurende het jaar verschillende sportieve
activiteiten waaraan uw kind deel kan nemen. Verder wordt voor dit bedrag een
bondslidmaatschap (KNLTB) aangevraagd en ontvangt uw kind een spelerspas
waarmee deelgenomen kan worden aan competitie en (externe) toernooien. De
competitie wordt georganiseerd vanuit de vereniging en behoort tot het
lidmaatschap. Voor (externe) toernooien moet u uw kind, op eigen kosten, zelf
inschrijven.
De jaarlijkse contributie voor het juniorlidmaatschap is € 50,-. Betaalt u de
contributie via acceptgiro, dan komt er nog € 10,- aan administratiekosten bij. Bij
aanmelding na 1 juli betaalt u voor een half jaar contributie.

Tennislessen
Tennis is een technisch uitdagende sport. Om je deze sport eigen te maken is
het sterk aan te bevelen tennislessen te nemen. Deze tennislessen worden altijd
gegeven door gediplomeerde tennisleraren. Op onze vereniging maken we
gebruik van de tennisleraren van Tennisschool de Kloek. Zij zijn ook gevestigd in
de Middenbeemster, let op: Beem-Star en de Kloek zijn dus twee verschillende
zaken.
Via tennisschool de Kloek worden verschillende lesvormen aangeboden. Elk met
zijn eigen prijskaartje. Alle informatie over deze verschillende mogelijkheden
vindt u op de site van de tennisschool: www.tennisschooldekloek.nl
Wanneer u op deze site bent klikt u op het kopje beemstar, ltc bij inschrijven
lessen en u vindt de verschillende lesvormen met de daarbij behorende kosten.
Het jaar wordt door de tennisschool ingedeeld in een zomerseizoen en een
winterseizoen. De zomerlessen zijn vrijwel altijd buiten op onze eigen banen. In
het winterseizoen kan er ook voor gekozen worden binnen te lessen. Deze

lessen volgt uw kind dan in de sporthallen van de Kloek. Deze lessen zijn
duurder omdat hiervoor ook baanhuur aan de Kloek moet worden betaald.
Uiteraard kan er ook dan op de banen van Beem-Star gelest worden. Per half
jaar wordt u door de Kloek verzocht uw kind opnieuw aan te melden voor de
tennislessen.
De tenniskidslessen zijn hierop een uitzondering, deze lopen in principe het hele
kalenderjaar door en zijn altijd op de banen van Beem-Star met een
uitwijkmogelijkheid naar de Beemsterhal bij slecht weer of onbespeelbare banen.

Tenniskids
De KNLTB heeft sinds enkele jaren voor de basisschooljeugd een nieuwe opzet
ontwikkeld. Bij Beem-Star zijn we zeer enthousiast over deze ontwikkelingen. De
spelregels, baangrootte en balsoort zijn aangepast aan de leeftijd en vaardigheid
van het kind. Zie hiervoor ook de site van de tennisbond: www.tenniskids.nl
Op ons park worden ook tenniskidslessen gegeven (door tennisschool de Kloek).
In grotere groepen (ongeveer 8) worden op speelse wijze vaardigheden
aangeleerd en partijtjes gespeeld. Daarnaast laten we de kinderen zo snel
mogelijk meedoen aan de competitie. Op deze manier wordt het spelplezier,
trainingsplezier en verenigingsgevoel versterkt.

Inschrijven
Om uw kind in te schrijven dient u een ingevuld inschrijfformulier, een
ondertekend machtigingsformulier en een pasfoto met daarop naam en
geboortedatum op te sturen naar of in te leveren bij het secretariaat van BeemStar. De formulieren en het adres zijn te vinden op de website onder het kopje
jeugdlidmaatschap.
Wij hopen dat u met deze informatie wat inzicht heeft gekregen in de gang van
zaken op onze tennisvereniging. Heeft u hierover verder nog vragen kunt u altijd
contact opnemen met een van onderstaande leden van de jeugdcommissie.
Namens deze verwelkomen we uw kind graag op onze vereniging.

Axel Hilligehekken – Voorzitter
Middenweg 127, Middenbeemster
jeugdzaken@ltcbeemstar.nl

Neeltje Thoes – Kidstennis
Middenweg131, Middenbeemster
nthoes@marees.nl

