
Inschrijvingen Paaskamp/ juli en augustuskampen 2022 
 

Paaskamp (11 tot en met 15 april 2022) 

Tot en met 9 jaar  en jonger : elke dag van 9 tot 12 uur = 65 euro 

Vanaf 10 jaar  tot en met 17 jaar: elke dag van 13 tot 17 uur = 75 euro   

Juli Kamp I (4 tot en met 8 juli 2022) 
Tot en met 9 jaar  en jonger : elke dag van 9 tot 12 uur = 65 euro 

Vanaf 10 jaar  tot en met 17 jaar: elke dag van 13 tot 17 uur = 75 euro  
  
Juli Kamp II (11 tot en met 15 juli 2022) + omnisportkamp ism gemeente As 
Tot en met  9 jaar  en jonger :  elke dag van 9 tot 12 uur = 65 euro 
Vanaf 10 jaar  tot en met 17 jaar:  elke dag van 13 tot 17 uur = 75 euro 

Voor Omnisport ism  met de gemeente As in dezelfde week  dient bij de gemeente zelf 
ingeschreven te worden  

 
Groot kamp (1 tot en met 5 augustus 2022) 
Tot en met 9 jaar  : elke dag van 8 u 45  tot 12 uur =  70 euro (ontbijt inbegrepen)  
Vanaf 10 jaar  tot en met 17 jaar:  elke dag van 10 tot 17 uur = 120 euro (eten 
inbegrepen) 
Opgelet ! Er is voor de +10 jarigen (die de ganse dag komen) een ander aanvangsuur 
voorzien (10 uur), dus ze hebben geen ontbijt.  
Sportieve kledij en tennisschoenen gewenst! Houd ook rekening met het weer, de lessen 
gaan normaal gezien buiten door, slechts bij regen binnen. 
Om deel te nemen aan de tenniskampen moet je lid zijn van TC As.  
De leeftijdsindicatie om deel te nemen aan het kamp  (voor- of namiddag), is niet 
bindend, er wordt rekening gehouden met het niveau/groepen. 

 
Inschrijving is pas geldig NA storting op de jeugdrekening (BE78 7340 4029 1886) én 
een mailtje naar giancarlo_basile@hotmail.com  
Niet vergeten te vermelden welk kamp je gekozen hebt + naam van het kind. Indien er 
medische beperkingen zijn, graag doorgeven aan giancarlo_basile@ hotmail.com, 
zodat wij hiermede, in de mate van het mogelijke, rekening kunnen houden.  

 
Wacht niet te lang met inschrijven, want als de limiet bereikt is, stoppen de 
inschrijvingen! 
Datum van inschrijving bij Giancarlo Basile + overschrijving/betaling geldt als 
volgorde.   
  
Alle verdere info over de kampen/jeugdactiviteiten staan ook vermeld op de site van TC As : 
www.tennisclubas.be , klikken op ‘info’, dan op ‘website jeugd’ en dan op ‘Kalender 
Jeugdactiviteiten 2022’ 


