
TENNISKAMP 2020

Beste jeugdleden en ouders,

Het was een tijdje bang afwachten, maar wij zijn zó blij dat we dit jaar uiteindelijk het 
tenniskamp toch mogen laten doorgaan! Het wordt dan ook de hoogste tijd om beginnen in 
te schrijven, zodat we tijdig nog alles kunnen geregeld krijgen.
Inschrijven is mogelijk tot 12 juli. Maar let op: VOL = VOL

We hebben ook dit jaar weer een Kids-Kamp en een Jeugd-Kamp :

Op  wo 22,  do 23 en vrij 24 juli   (4–9 jaar)

Prijs: € 30  (4-5jr)      € 60  (6-9jr)      

4 – 5 jaar: 9.30u tot 11.30u  
6 – 9 jaar: 9.30u tot 11.30u  

lunchpakket opeten (zelf meebrengen) 
12.30u tot 14.30u

Van ma 27 t&m vrij 31 juli    (10–18 jaar)

Prijs: € 110       Max 40 deelnemers

Ma - di - wo: van 9.30u tot 12u tennis + sport & spel
lunchpakket opeten (zelf meebrengen)
van 13u tot 15.30u  tennis + sport & spel

Donderdag:  Activiteit of uitstap, nog te bepalen  (zie pag.2)
‘s Avonds spaghetti / Avondactiviteit
Overnachting in de tennishal van TC Field

Vrijdag:  Ontbijt
9.30u tot 12u tennis + sport & spel
‘s middags een snack (vb croque uit ‘t vuistje, hot-dog…)
13u tot 15.30u tennis + sport & spel / Opruimen en douchen (tot nu toe 
is dit nog niet toegestaan op de club en dient dit thuis te gebeuren)
Afsluiting Tenniskamp met ouders en broers/zussen  (zie pag.2)

Inschrijven kan  door het inschrijvingsblad en de medische fiche (pag.3) volledig 
ingevuld te mailen naar tcfieldjeugd@outlook.be en het inschrijvingsgeld gelijk 
over te schrijven naar rekening BE73 6529 7088 0560 van TC Field Jeugd, met 
vermelding van de naam van het deelnemend kind. Omwille van het max aantal 
deelnemers noteren wij enkel de inschrijvingen die betaald zijn!

mailto:tcfieldjeugd@outlook.be


Activiteit op donderdag 30 juli
De twee vorige jaren brachten wij op donderdag een bezoekje aan Toverland. De meesten 
waren hier heel enthousiast over, maar omwille van de Corona-maatregelen hebben wij 
nu nog een beetje moeten afwachten wat er wel en niet zou kunnen op die dag. Tot nu 
toe hebben wij nog geen beslissing kunnen nemen en bekijken wij nog allerlei 
mogelijkheden. Van zodra wij zekerheid hebben, brengen we jullie op de hoogte.

Vrijdag 31 juli
Voor het Jeugdkamp:
Om 9u voorzien we ontbijt. Zij die niet blijven slapen zijn ook welkom. Ook hiervoor 
wordt gevraagd om te bevestigen of uw kind blijft slapen en/of mee zal ontbijten.
Een lunchpakket is voor deze dag niet nodig. Voor ‘s middags voorzien wij een 
hartelijke snack (hot-dog, croque uit het vuistje of dergelijke).

Voor Kidskamp en Jeugdkamp:
‘s Avonds, vanaf 18u, zijn ook de ouders en broers/zussen welkom. 
Gezien de friet-mobiel vorig jaar een groot succes was, kunnen jullie ook dit jaar weer  
gedurende 3 uren à volonté aanschuiven. Niet alleen frietjes en snacks zijn 
verkrijgbaar, maar ook stoofvlees, goulash en een aantal hamburgers. 
Nadien is er nog mogelijkheid tot Olympic, al zullen we het dit jaar waarschijnlijk 
moeten beperken tot de deelnemers van het kamp, zonder de andere gezinsleden 
(tenzij de maatregelen versoepelen).

De kostprijs voor deze avond bedraagt € 5,00 per extra gezinslid. Onze tenniskamp-
deelnemers mogen gratis meegenieten. 



Naam :………………………………………….............................

0 neemt deel aan het KIDS / JEUGD - Tenniskamp en betaalt hiervoor :
€ 30       (Kidskamp 4-5 jr)
€ 60      (Kidskamp 6-9 jr)
€ 110    (Jeugdkamp 10-18 jr)

Bedrag 1 € ……………

0 Blijft wel/niet  overnachten en neemt wel/niet deel aan het ontbijt (doorhalen wat  niet past)

(gratis; enkel voor Jeugdkamp-deelnemers)

0 Neemt deel aan de afsluiting van het Tenniskamp op vrij 31/7 en betaalt hiervoor:
…………….(aantal deelnemers kamp)            x € 0 = €    0
…………….(aantal ouders + broers/zussen) x € 5 = € ……………

---------------------
Bedrag 2 € …………….

Totaal te betalen bedrag:   Bedrag 1 € ……………..
Bedrag 2 € ……………..

---------------------
€ ………………  over te schrijven, onmiddellijk na 

het bezorgen van dit inschrijvingsformulier, op rekeningnr BE73 6529 7088  0560 van 
TC Field Jeugd.  (gezien het beperkt aantal plaatsen, krijgen degenen die betaald 
hebben voorrang)

Graag per deelnemer uit hetzelfde gezin telkens een apart formulier invullen, omwille van de 
medische fiche hieronder. Enkel de afsluiting van het tenniskamp mag voor het ganse gezin wel op 
één formulier samen gezet worden. 

Medische fiche

Naam en voornaam:……………………………………………...................Bloedgroep: ……………..

Geboortedatum + plaats: …………………………………………………………………………..................

Huisarts:…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres + tel Huisarts: ………………………………………………………………………………………………….

Behoort tot risicogroep covid-19: JA / NEE  (ja = toestemming huisarts bezorgen)

Contactgegevens dringende oproep: 1. ……………………………………………………………………..
(telnr. + naam + verwantschap met het kind)

2. …………………………………………………………………….



Veiligheid Corona

Tijdens dit kamp houden wij ons uiteraard ook aan de opgelegde Corona-maatregelen.
Tenniskampen mogen doorgaan voor zover een bubbel van 50 personen niet 
overschreden wordt. (Daarom voorzien wij  een maximum aantal deelnemers van 40, 
zodat we met 10 trainers zeker voldoende hebben.)Binnen deze bubbel hoeven geen 
maskers gedragen te worden en dient men geen afstand van 1,5 meter te houden.

Verder dienen wij volgende regels te hanteren:

-De medische fiche op het inschrijvingsblad (pag. 3) dient ook volledig ingevuld te 
worden. Indien uw kind tot de risicogroep behoort, hebben wij van de huisarts een 
schriftelijke  toestemming nodig dat hij/zij mag deelnemen.

-Iedere morgen, voor aanvang van het kamp, noteren wij de aanwezigheden en meten 
wij de koorts van iedere aanwezige. Iemand met een lichaamstemperatuur van 38° en  
meer, dient terug naar huis te gaan. Wie tussen 37,6 ° en 38° zit, wordt die dag nog enkele 
keren opnieuw gemeten. Bij koorts of andere symptomen gedurende de dag, contacteren 
wij de ouders om hun kind verplicht op te halen. Het kind dient bij de huisarts zo snel 
mogelijk getest te worden op covid-19 en wij verwachten onmiddellijk daarna het 
resultaat.  Wij voorzien een tijdelijke quarantaine-ruimte en bekijken  welke maatregelen 
verder dienen genomen te worden.
Hopelijk gebruikt iedereen zijn gezond verstand en worden de kinderen thuis gehouden 
indien zij symptomen vertonen of ziek waren in de voorbije vijf dagen.

-Zowel bij het brengen als ophalen van de kinderen, worden de ouders sterk verzocht om 
beneden niet te blijven rondhangen. (Iemand die toch nog graag wil blijven kijken, kan 
zich naar boven begeven en in de cafetaria of op het terras aan een tafel een drankje 
nuttigen. Gelieve echter ook boven rekening te houden met de opgelegde regels.)

-Het ontbijtbuffet is (voorlopig nog) niet toegestaan. In plaats daarvan zullen wij de avond 
vooraf iedere deelnemer op een lijst laten aanduiden wat hij de volgende ochtend op zijn 
bord wil. De bordjes worden voor iedere deelnemer apart aan tafel gebracht.
(Doordat dit waarschijnlijk wat meer tijd in beslag kan nemen, bestaat de kans dat er die 
dag wat later zal gestart worden met tennissen.)

-Voor de avond van de afsluiting van het kamp (31 juli) zullen wij de nodige afstand 
voorzien tussen de tafels. De personen waarmee u dan aan tafel zit, kan u rekenen tot de 
10 personen per week die u mag ontmoeten.

Wij hopen dat daartegen de maatregelen weer een beetje versoepelen, maar zo lang 
nodig dienen wij ons strikt aan deze regels te houden en hopen wij op jullie begrip.


