Lesreglement
Jeugd- en Juniortrainingen R.T.V. Bakkershaag
1. Alle lessen en trainingen worden gegeven onder begeleiding en toezicht van een
gediplomeerde tennistrainer met een geldige licentie.( B-licentie) De trainer die de trainingen
geeft, heeft hiervoor toestemming van het bestuur van R.T.V. Bakkershaag.
2. Alle kinderen/cursisten die training volgen, dienen vooraf lid te zijn van R.T.V. Bakkershaag
(met uitzondering van acties die de club organiseert om leden te trekken).
3. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 60 minuten, waarvan 10 minuten
inspelen. En bij 1 ½ lesuur een tijdseenheid van 90 minuten, waarvan 15 minuten inspelen.
4. Een trainingscyclus bestaat uit 32 weken les. In de lescyclus zullen er evaluatiemomenten zijn
en kan er voor sommige leerlingen in overleg een herindeling plaatsvinden.
5. De trainingen starten in de eerste week van september, of indien aangegeven een week
eerder/ later.
6. Alle trainingen die door afwezigheid of ziekte van de trainer niet doorgaan, zullen worden
ingehaald, zodanig dat de leerlingen altijd het aantal lessen krijgen waarvoor is betaald.
7. Het niet verschijnen op een training om wat voor een reden dan ook is voor rekening van de
cursist.
8. Bij langdurige ziekte/ blessure ( minimaal 07 weken ) van de leerling, zal over de nog te
volgen trainingen na deze periode de 50/50 regeling worden toegepast. Dit betekent dat over
de nog te volgen lessen de helft van het lesgeld is verschuldigd.
9. De groepsgrootte is maximaal 8 personen en minimaal 6 personen. In sommige gevallen kan
hiervan worden afgeweken. Dit heeft geen invloed op de hoogte van het verschuldigde
lesgeld.
10. De trainingen worden gegeven op de tennisbanen van R.T.V. Bakkershaag . Bij uitzondering
kan worden uitgeweken naar een ander park. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de competitie
of bij grote calamiteiten en evenementen op de standaard locaties.
11. Alle kinderen/cursisten krijgen minimaal 14 dagen voor aanvang van de 1e training bericht
met de lesdag en lestijd.
12. Iemand heeft zich officieel ingeschreven nadat het ondertekende inschrijfformulier is
ontvangen. Vanaf dat moment ontstaat ook de betalingsverplichting voor het verschuldigde
lesgeld gedurende het gehele lesseizoen. Alleen dan kan een persoon worden ingedeeld en
deelnemen aan trainingen.
13. Voor de kinderen tot 9 jaar geldt de volgende uitzondering: Indien een kind eerder zou willen
stoppen, dan kunnen de ouders/wettelijke vertegenwoordigers vanaf de 13e les dit kenbaar
maken, mits drie lessen van tevoren schriftelijk is opgezegd aan de tennistrainer en de
ledenadministratie. De afschrijvingen (en de verschuldigdheid) van het maandbedrag zullen
dan met ingang van de 1e van de daaropvolgende maand worden stopgezet.

14. Het totaal verschuldigde lesgeld wordt in 10 maandelijkse termijnen geïnd (vanaf september
tot en met juni) en omvat tevens de kosten van het lidmaatschap. Het lesgeld zal via
automatische incasso worden geïnd op rekeningnr.: NL62RABO0385075650.
15. Bij niet tijdige betaling zal uiteindelijk worden overgegaan tot het starten van een
incassoprocedure. Alle hieruit voortvloeiende kosten bovenop het al verschuldigde lesgeld
komen voor rekening van de cursist(e) of bij minderjarigen voor rekening van de wettelijke
ouder(s) en/ of vertegenwoordiger(s).
16. De trainingen gaan altijd door tenzij de trainer afbelt. Dus zonder een telefoontje van de
trainer kan de leerling gewoon naar de tennisbaan komen. Bij slecht weer zal er een
alternatieve invulling van het trainingsuur zijn. Dit kan theorie, conditie-/ coördinatietraining,
het kijken naar een tenniswedstrijd of bijvoorbeeld spelregelinformatie zijn.
17. Bij het niet doorgaan van lessen door slechte weersomstandigheden of onbespeelbaarheid
van de banen geldt het volgende principe: 1e les wordt ingehaald, 2e les voor rekening van
speler, 3e les wordt ingehaald, 4e les voor rekening van de speler…etc.
18. R.T.V. Bakkershaag is op geen enkele wijze aansprakelijk of aansprakelijk te stellen voor
letsel en/of ongevallen en/of blessures, schade en diefstal of verlies op welke wijze dan ook,
welke plaatsvinden op weg naar het tennispark, voor, tijdens of na de tennistraining op het
tennispark en op weg naar huis.
19. Voor vragen en/of klachten omtrent de trainingen tijdens de trainingscyclus kunt u zich
wenden tot de trainer: Andy Blom: telefoonnummer: 06-14527404. Alle informatie is tevens te
vinden op de website van de vereniging RTV Bakkershaag.
20. Door het invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier voor de tennislessen
verklaart de cursist(e) of bij minderjarigheid de wettelijke ouder(s) en/of vertegenwoordiger(s)
kennis te hebben genomen van het lesreglement en hiermee in zijn geheel in te stemmen.

