
              
 

PASEN 2018 
TENNIS & OMNISPORT KAMP  

  
Waar gaat het kamp door 

Sportcentrum Grand Slam Tienen, Tennisstraat 3, 3300 Tienen 
 

Wanneer gaat het kamp door 
van maandag 09/04 tot en met vrijdag 13/04/2018 

1/ halve dagkamp (voormiddag) : van 09.00 tot 12.00 uur 
2/ hele dagkamp van 09:00 tot 15:30 uur  

gratis opvang is mogelijk vanaf 08:30 uur, na het kamp tot 16:00 uur 
het kamp gaat in principe INDOOR door, bij mooi lenteweer ook outdoor 

 

Voor wie is het kamp 
jeugd van 3 tot 15 jaar van tennisstart tot goed clubniveau (groepsindeling door 

de tennisschool naar leeftijd en tennisniveau). 
 

Wat doen we tijdens het kamp 
het kamp is een leuke én leerrijke mix tussen tennislessen en omnisport 

(bal- en motorische vaardigheden, mini-hockey/basket/soccer, estafettespelen, 
badminton, padel, squash, tafeltennis, gezelschapsspelen tijdens pauzes,…) 

 

Tussenin 
elke kampdag is er tijdens de pauzes gratis vers fruit voorzien. Wie het hele 
dagkamp volgt, zorgt zelf voor middagpicknick ; warme middagmaaltijd kan 

besteld worden bij inschrijving 
 

Wat heb je nodig voor het kamp : tennis en sportmateriaal 
Sportieve kledij, sportschoenen zonder stuts, gratis rackets beschikbaar 

 

Wie geeft het kamp 
alle kampactiviteiten staan onder leiding van onze gediplomeerde trainers 

 

Sportverzekering (verplicht via Tennis Vlaanderen / Ethias) 
niet-aangeslotenen worden als nieuw lid door GSTSA verzekerd via TC Grand 

Slam Tienen vzw. De verzekering is desgevallend bijkomend te betalen 
 

Wat kost het kamp 
halve dagkamp : 3-8 jaar €70 ; 9-15 jaar : €75 ;  
hele dagkamp : 3-8 jaar €135 ; 9-15 jaar €145 

korting 2e en volgende deelnemende broer(s) of zus(sen) : €5 
warm middagmaal (optie) : €40 voor de week 

verzekering (indien nog niet verzekerd via GSTSA) : 3-8 jaar : €7,07 ; 9-15 jaar : €10,75 
fiscale en mutualiteitsattesten zijn mogelijk op aanvraag 

 

Hoe betaal je het kamp 
GSTSA verzendt via mail de kampafrekening naar de deelnemers vanaf 
26/03/2018. Deze dient vereffend te zijn voor de aanvang van het kamp 

 

Algemene schikkingen 
GSTSA kan de inschrijvingen vervroegd afsluiten wanneer het kamp volzet is of het kamp 
annuleren bij een te laag aantal inschrijvingen. Lesvolgers van GSTSA hebben voorrang bij 
inschrijving. Annulatie en afwezigheden van kampvolgers worden niet terugbetaald. GSTSA 
kan alle maatregelen nemen die nodig zijn voor het goede verloop van het kamp. Het 
huishoudelijk reglement is van toepassing 
 

Inschrijvingen  
ONLINE tot 26/03 via onze website 

het kamp kan snel volzet zijn, 
wacht dus niet te lang met inschrijven 

www.gstsa.be  
> menu : tenniskampen 



 
Neem ook deel aan onze TENNIS en/of PADEL 

 

Lentelessen 
(inschrijven tot 24/03, start vanaf maandag 16/04/2018) 

Zomerkampen 
(juli & augustus 2018) 

Zomerlessen 
(juli & augustus 2018) 

 
 

GSTSA TENNIS & PADEL SCHOOL vzw 
Zetel : Heikant 44, 3390 Houwaart,  016 634 911 

Locatie : Tennisstraat 3, 3300 Tienen, 016 811 911 
GSM : 0498 15 38 73  

email : gstsa.tennis@gmail.com     en         gstsa.padel@gmail.com 

Website : www.gstsa.be 
Ondernemingsnummer : 0635.845.490 

Bankrekening : IBAN BE06 0017 6588 7222 BIC GEBABEBB       
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