
Jönköping 30 mars 2017

Bästa tennisvän, medlem och kund!

Fr.o.m våren 2017 har Jönköpings Tennisklubb och Rc Sports & Business AB kommit överens om  
att utöka antalet årsanställda tränare i verksamheten för att tillgodose den ökade efterfrågan för 
tennis bland våra medlemmar och kunder.

För att klara de stigande kostnaderna ökar priset per träningstillfälle med ca 10 kr per timma. 
Eftersom antalet speltillfällen utökas från 18 till 22 speltillfällen blir således terminsavgiften även 
högre.

Under föregående vecka skickade vi ut ett brev med information om detta och den nya prislistan 
som nu gäller.

Eftersom det har varit en del frågor och funderingar kring detta vill vi gärna träffa de som är  
intresserade samt även erbjuda er två alternativ.
 
 Junior/vuxen kan välja mellan:

  - 18 st tillfällen (precis som tidigare) för 1 500 kr för en termin, för träning med tränare
      en speltimme per vecka. Vuxna/seniorer betalar 2 300 kr.

 alternativt 

  - 22 st speltillfällen för 1 950 kr per termin för träning med tränare en speltimme per vecka
    Vuxna/seniorer betalar 2 700 kr.

Samtliga deltagare är fakturerade för 22 st speltillfällen men ni kan reducera antalet speltillfällen om 
ni så önskar. Ni som önskar spela 18 ggr meddela detta per mail till nicolas @ rcsport.se så får ni en 
kreditfaktura inom kort. Har ni redan betalat er avgift betalar vi tillbaka mellanskillnaden.

Inbjudan till Informationsmöte

Vi vill bjuda in till en fika och ett informationsmöte där vi gärna delar med oss av våra gemensamma 
målsättningar, vår vision. Vi visar gärna kalkyler på hur vi resonerat samt berättar om de nya  
möjligheter som nu finns med bl.a. betalning via autogiro mm. 

Vi lyssnar gärna på era synpunkter på hur vi kan bli bättre!

Måndag 10 april kl. 19.00 i Konferensrum Grand Slam på Rc Hotel.

VÄLKOMNA!
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 Styrelsen gm
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