Reglement tennislessen zomerseizoen 2019
1. TVK stelt de trainer(s) in de gelegenheid ten behoeve van haar leden tennisles te geven.
2. De lesperiode voor het zomerseizoen 2019 loopt van 1 april t/m 13 oktober, waarbij tijdens officiële
(lagere) schoolvakanties en op officiële feestdagen geen lessen worden gegeven..
De data van de mei- en zomervakantie en de officiële feestdagen, alsmede de lestarieven staan vermeld in
het van de website (www.tvkudelstaart.nl) te downloaden inschrijfformulier).
3. Een lesuur duurt 50 minuten en een half lesuur 25 minuten.
4. Inschrijven voor tennisles kan uitsluitend schriftelijk via het eerder vermelde inschrijfformulier.
Het inschrijfformulier dient uiterlijk zondag 24 maart 2019 om 00.00 uur in het bezit te zijn van:
- Wim Hulsbos, Leeghwaterstraat 14, 1433 BJ Kudelstaart ( e-mail: w.hulsbos@zonnet.nl )
- Mark Pothuizen, Korfstraat 130, 1433 DD Kudelstaart ( e-mail: mptek@hotmail.com )
5. De groepsindeling wordt gemaakt door de trainer(s), waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met
voorkeur, niveau, interesse, motivatie, leeftijd, groepsstructuur en beschikbare tijd.
Tevens zal in onderling overleg tussen lesklant en trainers worden getracht iemand toch te plaatsen,
indien een bepaalde trainer geen plaats meer heeft.
6. In onderstaande tabel staat weergegeven, welke leraar wanneer les geeft.
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7. Men kan zich aanmelden voor één van onderstaande lesblokken:
▪ een blok van 9 lessen in de eerste periode (1 april t/m 16 juni) of
▪ een blok van 9 lessen in de tweede periode (17 juni t/m 13 oktober) of
▪ een blok van 18 lessen gedurende het gehele seizoen (1 april t/m 13 oktober)
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8. Iedereen, die zich inschrijft voor een blok van 9 lessen in de eerste periode, heeft de eerste optie voor 9
lessen in de 2e periode.
9. Jeugdleden, die zich aanmelden voor groepslessen, dienen zich in te schrijven voor een blok van 18 lessen
gedurende het gehele seizoen uit oogpunt van continuïteit (stimulering, begeleiding, spelvreugde, bereiken
van een hoger niveau enz.).
10. Bij groepslessen bedraagt het maximum aantal personen:
• Beginners (zowel junioren als senioren) : 6 personen
• Gevorderde junioren
: afhankelijk van wensen ouders
• Gevorderde senioren
: 4 personen
11. Bij toewijzing van de lessen in het definitieve lesrooster zullen groepslessen een hogere prioriteit krijgen
dan privé-lessen.
12. Betaling van het lesgeld dient vooraf te geschieden bij de eerste les tegen ontvangst van een kwitantie
(indien gewenst).
13. Verhindering van de lesnemende (door ziekte, blessure of anderszins) geeft geen recht op inhalen van de
gemiste les(sen).
14. Indien ten gevolge van weers- en/of baanomstandigheden geen les gegeven kan worden, gelden de
onderstaande bepalingen:
▪ De eerste vervallen les is voor rekening van de lesnemende(n)
▪ De tweede vervallen les wordt ingehaald.
▪ De derde vervallen les is weer voor rekening van de lesnemende(n)
▪ De vierde vervallen les zal weer worden ingehaald.
▪ Bij een serie van 9 lessen zullen na deze vierde vervallen les, alle lessen die nog vervallen, worden
ingehaald.
▪ Bij een serie van 18 lessen is de vijfde vervallen les weer voor rekening van de lesnemende(n)
▪ De zesde vervallen les zal weer worden ingehaald.
Daarna zullen alle lessen die nog vervallen worden ingehaald.
15. Indien er sprake is van het inhalen van lessen, zal er naar worden gestreefd deze lessen zo spoedig mogelijk
te geven c.q. te krijgen na overleg met de lesnemende(n), waarbij men rekening dient te houden, dat
spoedige realisatie hiervan alleen mogelijk is, indien hiervoor gedurende de tweede periode van het seizoen
voldoende ruimte aanwezig is. Indien dit niet het geval is, zullen de lessen waarop men recht heeft, worden
verschoven naar het einde van het seizoen.
16. De tennislessen worden geheel zelfstandig en onder verantwoordelijkheid van de trainers verzorgd. Als
zodanig dienen geschillen met de trainers te worden opgelost.
17. Indien geschillen niet tot ieders tevredenheid kunnen worden opgelost en er arbitrage door het bestuur
wordt gewenst, dan kunt u hiertoe schriftelijk een beargumenteerd verzoek indienen bij het bestuur van
tennisvereniging Kudelstaart.
Wim Hulsbos, Mark Pothuizen

