NIJKERKSE JEUGD WINTERTRAINING ’18- ’19
Wil je deelnemen aan de Wintertrainingen voor de Nijkerkse Tennisjeugd dan dien je je aan te melden via YOURTENNIS.

Alles gaat digitaal: aanmelden, indelen, communicatie omtrent indeling e.d. zo ook de incasso van de lesgelden.
De trainingen worden komende winter geven op de banen van NTC en verzorgd door Maaike en Martin.

AANMELDEN VIA YOURTENNIS.
1. Om in de YOURTENNIS omgeving te komen en je hiervoor aan te melden klik je: hier.
2. Log in met je gegevens of als je nog niet eerder hebt ingeschreven meld je dan eerst in als
accounthouder.
3. Je krijgt een reply-mail in je mailbox met linkje (let op: kan in jouw spam box komen!).
4. Bevestig je account en kies “inschrijven voor NTC”.
5. Onderaan het scherm (scroll naar beneden) staat het overzicht van alle aangeboden lespakketten.
6. Kies bovenaan bij inschrijven voor: mezelf OF iemand anders (zoon/dochter/…) maar ik betaal.
Let op: vul de juiste gegevens in van de leerling die wordt aangemeld (naam, geb. datum,
etc.)
7. Vul de gevraagde gegevens in kies het gewenste lespakket en verzend je aanmelding.
8. Je kunt je aanmelding inzien/aanpassen door in te loggen op yourtennis.nl >persoonlijke pagina.
9. Meer gezinsleden schrijf je in door opnieuw in te loggen.
Iedereen krijgt dus op deze manier zijn unieke omgeving.
10. Je krijgt via het systeem bericht van de trainers over de lestijden.
11. Betaling gaat via automatische incasso, hiervoor moet een ondertekende incassomachtiging
worden afgegeven. Betalen in twee termijnen is mogelijk. Deze machtiging ontvang je in de mail.
Deze machtiging getekend naar ons opsturen of bij de eerste les afgeven aan de trainer.
Alleen de ‘rekeninghouder’ meld zich aan, ontvangt de inloggegevens en kan (indien van toepassing) zijn/haar partner, kinderen,
etc. vervolgens onder zijn/haar account aanmelden.
Gebruik inlognaam (=mailadres) en wachtwoord voor de volgende keer dat je (iemand) inschrijft.

LESPAKKETTEN:
Kijk goed welke lespakketten we wanneer aanbieden en selecteer jouw voorkeur.
Standaard pakket voor de Jeugd is: Jeugdtraining Basis op woensdag en donderdag.
Indien noodzakelijk kan het zijn dat we Jeugdtraining Basis ook op maandag of dinsdag gaan inplannen.
Denk je, of twijfel je of Jeugdtraining Extra op maandag en dinsdag voor jou geschikt is en wil je dit??
Bel dan Maaike of Martin even en stem dit af.
VERHINDERINGEN:
Het aantal verhinderingen blijkt ieder jaar weer problemen op te leveren bij het indelen.
Hoe meer verhinderingen hoe moeilijker om je voor tennisles in te plannen.
Ga hier alsjeblieft zorgvuldig mee om!
Het maximum aantal verhinderingen is in het systeem bepaald.
Het is planning technisch niet mogelijk meer verhinderingen toe te staan.
INSCHRIJVEN:
De uiterste inschrijfdatum is 20 september. De start van de lessen staat gepland in de week van 1 oktober..
Over de groepsindeling zullen wij jullie uiterlijk de week voorafgaand aan de start via een mail op de hoogte brengen.
Ook nu weer: deze mail kan in jouw spam box terecht komen.
Voor vragen kun je bij Maaike Westerneng terecht (06 49978187) of Martin Bakkenes (06 48424017)

