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Lesreglement TVA 

1 Algemeen 

1.1 Dit reglement tennislessen wordt opgesteld door de trainers, in overleg met de jeugdcommissie en de 
technische commissie.  

1.2 De tennislessen worden gegeven door gediplomeerde tennistrainers, die door TVA zijn aangesteld. 

2 Lescyclus 

2.1 De lescycli worden in overleg tussen TVA en de tennisleraar vastgesteld. Er zijn 2 lescycli: 
• Van 1 oktober tot en met 31 maart (minimaal 15, maximaal 20 lessen); 
• Van 1 april tot en met 30 september (minimaal 15, maximaal 20 lessen); 
• Tijdens de Kermis feestweek in Assendelft (start 1

ste
 zaterdag in Oktober) is een aangepast 

programma.  
 

2.2 Tennisbanen zijn gedurende de clubkampioenschappen, het open toernooi (Blauwe Terp Toernooi) en 
de woensdagmiddag competitie en andere vooraf aangekondigde bijzondere evenementen niet of 
beperkt voor tennislessen beschikbaar. Tijdens de woensdagmiddag wordt in overleg met de organisatie 
gekeken of er 1 tennisbaan beschikbaar kan zijn voor tennisles. Tijdens de clubkampioenschappen 
wordt in overleg met de organisatie gekeken of er 2 tennisbanen beschikbaar kunnen blijven voor 
tennisles. 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de tennisleraren dat de planning van de tennislessen tijdig en 
volledig wordt gepubliceerd op de website www.tvassendelft.nl.   

 
Taakverdeling trainers  

2.3 De jeugdselectie wordt getraind door Simon Prins, de overige jeugdleden worden getraind door Ronald 
de Jonge. Indien er jeugdleden niet of moeilijk zijn te plaatsen in de groepen van RDJ, dan is het in 
overleg tussen SP en RDJ mogelijk dat niet selectie jeugdleden bij SP trainen. Andersom is het ook 
mogelijk dat, na overleg, selectiespelers trainen bij RDJ. 

2.4 Jeugdleden die een 2
de

 keer in de week willen trainen, kunnen voor deze 2de training bij Simon terecht, 
mits Simon daarvoor voldoende ruimte heeft. Indien het een potentiële selectiespeler betreft kan deze 
2de training bij Simon alleen in overleg met de selectiecommissie jeugd plaatsvinden. 

3 Lesduur, groepsgrootte en prijzen 

3.1 Groepstennisles wordt gegeven aan meer dan 2 personen en maximaal 8 personen bij de jeugd en 
maximaal 6 personen per baan bij de senioren en duurt 50 tot 60 minuten. De tijdsduur is afhankelijk 
van het aantal leerlingen in de les. Privéles wordt gegeven aan 2 of minder personen en duurt 30 
minuten. Andere groepssamenstellingen kunnen worden ingediend bij de tennisleraar. 

3.2 Voor de selectie wordt gestreefd naar een groepsgrootte van 4 voor de eerste training en een 
groepsgrootte van 8 voor de 2de training.  
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3.3 Het tarief voor een training bedraagt € 43 / per 60 minuten, inclusief BTW, inclusief benodigde 
materialen en algemene taakuren; 

3.4 Alle lessen duren 60 minuten en bestaan uit 50 minuten effectieve lestijd en 10 minuten om de les 
optimaal te laten verlopen (Pauze leraar, voorbereiding, persoonlijke verzorging…) 

3.5 Ronald de Jonge wordt het toegestaan om lessen van 50 minuten te verzorgen. Deze lessen bestaan dan 
uit 42 minuten effectieve lestijd en 8 minuten om de les optimaal te laten verlopen (Pauze leraar, 
voorbereiding, persoonlijke verzorging…). Het tarief per lesuur van 50 minuten bedraagt in dat geval      
€ 36 / per 50 minuten, inclusief BTW inclusief benodigde materialen en algemene taakuren. 

3.6 Het bedrag per uur wordt in het geval van groepslessen gedeeld door het aantal deelnemers aan de les. 

3.7 De prijzen voor de tennislessen worden in overleg met het bestuur vastgesteld. De prijzen staan 
vermeld op de website. Het is de verantwoordelijkheid van de tennisleraren dat de juiste prijzen tijdig 
worden gepubliceerd op de website www.tvassendelft.nl.   

 

4 Prestatie tennisleraar 

4.1 Het geven van tennislessen in de ruimste zin van het woord (techniek, tactiek, fysiek, mentaal, theorie, 
e.d.) 

4.2 Coördinatie en communicatie met leerlingen en ouders, via de website www.tvassendelft.nl, en met de 
relevante commissies (jeugdcommissie en technische commissie) en het Trainersoverleg.  

4.3 Tennisschool  zal door middel van in ieder geval de nieuwsbrief en de verenigingswebsite en eventuele 
andere communicatiemiddelen, haar lesmogelijkheden 4 weken vóór ingang van de trainingsperiode 
kenbaar maken.  

4.4 Tennisschool  zorgt voor zowel de trainingsindeling als kennisgeving van de lestijden. Ook deze indeling 
wordt gecommuniceerd op in ieder geval de nieuwsbrief en de verenigingswebsite. Deze 
trainingsindeling en lestijden dienen te passen in het banenschema. Deze kennisgeving is ongeveer 5 
dagen voor de start van het seizoen beschikbaar. 

 

5 Lesuitval en inhaallessen 

5.1 Tennisschool zorgt per trainingsperiode voor selectie en niet-selectie voor minimaal 15 en maximaal 20 
lessen; 

5.2 In principe worden uitgevallen lessen ingehaald tot een maximum van 2 lessen. 

5.3 Uitgevallen lessen komen afwisselend voor rekening van trainer en leerling, volgens het hiernavolgende 
patroon: 
• 1

ste
 uitgevallen les is voor risico van de leerling; 

• 2
de

 uitgevallen les is voor risico van de trainer (wordt ingehaald); 
• 3

de
 uitgevallen les is voor risico leerling; 

• 4
de

 uitgevallen les is voor risico van de trainer (wordt ingehaald). 
• Hierna volgende uitval van lessen wordt met toernooi e/o alternatief programma 

gecompenseerd. 
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5.4 Een eenmaal begonnen training geldt als een gegeven training. 

5.5 Bij jeugd wordt soms theorieles gegeven. Deze theorieles wordt gezien als tennisles.  

5.6 De tennisleraar bepaalt uiteindelijk of een tennisles wel of niet doorgaat en verantwoordt dit achteraf 
aan TVA. 

5.7 Een lesseizoen wordt bij recreanten afgesloten met een leerlingen toernooi. 

5.8 Tennislessen kunnen uitvallen door: 

5.8.1 Ziekte en/of afwezigheid van de tennisleraar; 
• Wanneer een leraar onverhoopt om dringende redenen niet kan lesgeven, stelt hij 

het telefoonsysteem in werking om de deelnemers en TVA van dit verzuim op de 
hoogte te stellen. In de eerstvolgende les wordt vastgesteld wanneer de betreffende 
les wordt ingehaald. 

• Bij ziekte van de leraar wordt voor passende vervanging (leraar met licentie) gezorgd. 

5.8.2 Niet bespeelbaar zijn van de banen;  
• Binnen de vereniging zijn 3 mensen betrokken bij de beoordeling van de 

bespeelbaarheid van de banen. Dit zijn Kees Jongens , Piet Sikkes en Ron Neve. Kees 
en Piet overleggen en beoordelen de bespeelbaarheid en geven dit door aan Ron 
Neve. Ron zorgt er vervolgens voor dat de melding per direct op de website wordt 
gezet. 

 

5.9 Hoe kom je er als lid/trainer achter of de banen bespeelbaar zijn: 
• Het mag duidelijk zijn dat je tijdens vorst en dooi, regelmatig de website 

(www.tvassendelft.nl)  checkt om te lezen wat de toestand van de banen is.  
• Je kunt ook je tennisleraar bellen of sms’en, maar doe dat alleen als de andere opties 

niet werken. 

6 Verzuim leerling 

6.1 Niet verschijnen op een les is voor rekening van de leerling. Voor klassikale lessen zal de leraar bekijken 
of de les mogelijk in een andere lesgroep kan worden ingehaald. Indien de leerling door ziekte voor 
langere tijd niet met de lessen mee kan doen, mag hij/zij een ander lid van de vereniging aanwijzen om 
in haar plaats mee te doen op de dag en het tijdstip van zijn/haar eigen les. Of deze nieuwe leerling qua 
niveau passend is een aansluit bij de rest van de lesgroep, is ter beoordeling van de tennisleraar. 
Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. 

7 Misdragingen tijdens de les 

7.1 Leerlingen die zich misdragen tijdens de les, kunnen door de leraar voor de betreffende les verwijderd 
worden, dit ter beoordeling van de tennisleraar. De tennisleraar zal zo spoedig mogelijk de 
tennisvereniging hieromtrent  informeren. Bij herhaling van deze misdragingen kan de leerling voor de 
rest van de lessen geweigerd worden. Dit besluit zal in overleg met het bestuur worden genomen. 
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8 Akkoordverklaring 

8.1 Indien de deelnemer is ingeschreven verklaard hij/zij, dan wel de ouders/verzorgers bij jeugdige 
deelnemers, zich automatisch akkoord met het dan geldende reglement tennislessen van TVA.  

9 Geschillen 
In geval van geschillen waarin dit reglement niet voorziet, stelt de tennisleraar in overleg met het bestuur van 
TVA, de te volgen procedure vast. 

10 Tussentijds afbreken, tussentijds aanmelden 

10.1 Indien een jeugdlid of senior lid vroegtijdig met de tennislessen stopt, ten gevolge van overmacht 
(ziekte, verhuizing of anderszins) wordt er geen lesgeld gerestitueerd, dit tenzij de lesplaats passend kan 
worden ingevuld door een ander lid; of de vervanging passend is, wordt bepaald door de tennisleraar in 
overleg met voorzitter JC  of TC. 

10.2 Indien een nieuw jeugdlid of senior lid gedurende de trainingsperiode lid wordt van de vereniging en 
aan de lessen deel wil nemen, wordt er, in onderling overleg tussen Tennisschool en Jeugdcommissie of 
Technische commissie, gezocht naar een passende plaats in de lesgroepen. De leerling betaalt hetzelfde 
bedrag per les, als de overige leerlingen.  

11 Licentie 

11.1 De tennisleraar moet op verzoek van het bestuur zijn licentie (lesbevoegdheid) kunnen tonen. De in dit 
reglement geldende afspraken zijn geformuleerd in overeenstemming met de richtlijnen van de 
Vereniging van Nederlandse Tennisleraren (VNT). 

12 Niet voorzien 
In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslissen trainers in overleg met het trainersoverleg. Hierbij 
wordt gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. 
 
 
 
 
 
 
Datum akkoord bestuur: 5 oktober 2012 
 
 
 
 
Datum: 5 oktober 2012 
 
 
Tennisschool Ronald de Jonge      Tennisschool Simon Prins 
 
 
 
 
 
 
 


