EINDHOVENSE TENNIS VERENIGING

<< VOLLEY >>
opgericht oktober 1935

LESREGLEMENT TENNISTRAINING SEIZOEN 2019-2020
1. Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur 25 minuten, een anderhalf lesuur 75 minuten. De
lessen worden gepland op het hele uur zodat pauzes en administratieve handelingen buiten de
les kunnen worden geregeld.
2. Indien een les valt op een algemeen erkende feestdag, wordt deze les na afloop van de cursus
alsnog gegeven.
3. Lessen, die uitvallen doordat de leerling verhinderd is (geblesseerd, ziekte, werk etc.), worden
geacht te zijn gegeven.
4. Als door slecht weer geen training mogelijk is, dan geldt dat:
- junioren in de zomer een half uur theorieles of een half uur conditietraining krijgen en in de
winter de lessen maximaal 3x worden ingehaald.
- de lessen van senioren ingehaald worden, tot maximaal 3x in de winter en in de zomer
maximaal 2x.
5. Bij slecht weer (regen, kou) nemen de trainers contact op met de leerlingen, anders gaat de les
gewoon door. Inzake de werkomstandigheden kunnen trainers een les afzeggen bij een
gevoelstemperatuur van -6 graden Celcius (CAO Bouw). Metingen hiervan zijn beschikbaar bij
het KNMI. Deze lessen dienen ingehaald te worden met het vastgestelde maximum zoals
benoemd in punt 4.
6. Indien een les niet kan worden voortgezet na aanvang door b.v. weersomstandigheden, dan
wordt deze geacht gegeven te zijn.
7. De trainer handhaaft de orde tijdens de door hem/haar gegeven les.
8. De trainer kan een door hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde zonder
voorafgaande toestemming van Amjoy Tennis.
9. De leerling kan een aan hem/haar te geven les overdragen aan een derde mits toestemming van
de trainer i.v.m. niveau in de groep. Bij structurele overdracht is er tevens toestemming nodig van
Amjoy Tennis.
10. Indien activiteiten, door de vereniging georganiseerd, er de oorzaak van zijn dat een les uitvalt,
wordt deze les na de cursus alsnog gegeven.
11. Indien men traint in een groep van 2 of meer personen, is men ook in geval van ziekte of
geblesseerd raken het trainingsgeld verschuldigd aan Amjoy Tennis.
12. Betaling van het trainingsgeld dient voor aanvang van de trainingscyclus te geschieden.
13. Om deel te nemen aan de training dient de leerling lid te zijn van de vereniging.
14. Goed gedrag op de tennisbaan stellen de trainers op prijs. Vandaar:
- niet vloeken of schelden
- geen oneigenlijk gebruik van de banen, het racket en andere materialen
- respect tonen voor de trainers en je medespelers.
15. Bovengenoemde gedragscodes gelden ook als de trainers niet aanwezig zijn!
16. Ouders/verzorgers worden – in verband met de concentratie van de kinderen en de trainer –
vriendelijk verzocht om alleen de laatste 10 minuten naar de training van hun kind te komen
kijken. Ouders/verzorgers die graag wat meer willen weten over de training van hun kinderen,
worden verzocht telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de trainer zodat hij/zij niet
gestoord wordt tijdens het lesgeven.
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