
              
 

KROKUS 2019 
JEUGD TENNISKAMP  

Alle kampformules  staan onder leiding van gediplomeerde trainers 
 

 
 
 

van maandag 04/03 tot en met vrijdag 08/03/2019  
vijf dagen tenniskamp voormiddag (9 tot 12 uur) of hele dag (9 tot 15:30 uur)  

gratis opvang vanaf 08:30u, na het kamp tot 16:00u (de club blijft nadien geopend) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

sportieve kledij, niet-markerende sportschoenen zonder stuts, tennisrackets 
zijn gratis te gebruiken 

 

 

 
 

elke kampdag is er tijdens de pauzes gratis vers fruit voorzien ; gezelschapsspelen en 
strips zijn voorhanden (gsm gebruik wordt idmv het mogelijke beperkt) 

 

 
 
 

(verplicht via Tennis Vlaanderen / Ethias) 
externe spelers dienen hun TVL-aansluiting te regelen bij hun club  

niet-aangeslotenen worden als nieuw lid door GSTSA verzekerd via TC Grand Slam 
Tienen vzw. De verzekering is desgevallend bijkomend te betalen (zie tabel) 

 
 

 
 

GSTSA verzendt via mail de kampafrekening naar de deelnemers vanaf 25/02/2019 de 
kampafrekening  dient betaald te zijn voor de aanvang van het kamp 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

Inschrijven doe je online op 
www.gstsa.be > menu kampen > Krokuskamp 2019 

voor 21/02/2019 
 

wanneer 

wie 

tennismateriaal 

tussenin 

sportverzekering 

kampafrekening 

Algemene schikkingen 

Inschrijvingen 



Neem deel aan onze TENNISOPLEIDINGEN 
 

Paaskamp 
(van 15 tot 19 april 2019) 

Lentelessen 
(start vanaf maandag 22 april 2019) 

Zomerkampen 
(juli & augustus 2019) 

kampweek 1 : 1 tot 5 juli 
kampweek 2 : 8 tot 12 juli 

kampweek 3 : 5 tot 9 augustus 
kampweek 4 : 19 tot 23 augustus 
kampweek 5 : 26 tot 30 augustus 

 
 

GSTSA TENNIS SCHOOL & ACADEMY 
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 

Website : www.gstsa.be 
Ondernemingsnummer : 0635.845.490 

Bankrekening : IBAN BE06 0017 6588 7222 BIC GEBABEBB 

       

     

 GSTSA TENNIS SCHOOL & ACADEMY 

vzw 

       

 

KROKUS 2019 
JEUGD TENNISKAMP  

3 tot 15 jaar 

 
van maandag 04/03 tot vrijdag 08/03/2019 
voormiddag of hele dag tennis & multisport 

 

schrijf je in tot 21/02/2019 
www.gstsa.be 
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