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Betreft  : Wintertraining 2019-2020 
Datum  : woensdag 3 juli 2019 
 
Beste leden,  
 
Over de trainingen van de zomercyclus hebben wij veel positieve reacties ontvangen. Dat is de reden 
waarom we hetzelfde aanbod proberen aan te houden voor de winter 2019-2020. 
 

 De volgende trainers staan aanstaande winter tot onze beschikking: 
o Marc Bisschops op maandag-, dinsdag- en donderdagavond 
o Evelyne Dullens op dinsdag- en vrijdagmiddag en -avond tot 19.00 uur 
o Freddy Jetten op woensdagavond en zaterdagochtend 
o Frank Vermeulen op woensdagmiddag 

 Ronald de Bruijn weet eind juli welke mensen van afgelopen winters bij hem doorgaan. We 
hebben de verwachting dat de leden die afgelopen winter al bij hem trainden geplaatst kunnen 
worden. Mensen die uitsluitend van Ronald les willen in de winter, kunnen zich direct tot hem 
wenden (dit loopt buiten dit proces om), maar dienen zich wel bewust te zijn van het risico dat 
Ronald pas laat weet of hij extra leden kan plaatsen en dat wij tegen die tijd (eind juli) al een 
indeling rond hebben en mogelijk geen leden meer aan de bestaande indeling kunnen 
toevoegen. 

 Roy Jetten kan ons ook deze winter waar nodig uithelpen op een doordeweekse avond 
afhankelijk van de inschrijvingen. Stan Kwakkernaat is komende winter helaas niet 
beschikbaar, mogelijk wel weer vanaf de zomer. Wij willen hem danken voor de bereidheid 
Oriënt op de maandagavond in de zomer te helpen. 

 De hele lescyclus zal 20 weken bedragen en begint in de eerste week van oktober 2019 en 
eindigt in maart 2020 uiteraard rekening houdend met de schoolvakanties. We houden vooraf 
rekening met lesuitval door een aantal inhaalweken vrij te roosteren. Zo krijg je eventuele 
inhaallessen op de dag en tijd waarvoor je je hebt aangemeld. 

 Aanmelden voor de lessen kan uitsluitend online via www.tcorient.nl en onderstaande link.  

 Aanmelden voor de lessen kan tot en met zondag 14 juli 

 Zondag 21 juli volgt een voorlopige indeling waarop een week de tijd is om de inschrijving te 
annuleren. Daarna is de indeling definitief en het lesgeld verschuldigd bij de trainer. 

 De trainers geven na de definitieve indeling zelf het te betalen lesgeld aan de leden door op 
basis van een afgesproken uurtarief (€ 44 / uur) en de kosten baanhuur. Betaling vindt aan de 
trainer plaats. Voor Roy en in de zomer Stan en Roy gelden afwijkende tarieven omdat zij niet 
volledig gediplomeerd zijn. 

 Prijsindicatie voor 20 weken en 22 weken baanhuur: 

Groepsgrootte 1 uur 1,5 uur 

4 € 344 € 516 

6 € 312 € 468 

8 € 234 € 351 

 In de planning houden we rekening met lesweken en inhaalweken. Zo worden gemiste lessen 
ingehaald op dezelfde dag en tijd tijdens een inhaalweek. Wanneer de inhaalweken niet 
voldoende zijn om alle gemiste lessen in te halen vindt restitutie door de trainer plaats. Dit 
tegen het trainerstarief van € 44 per uur per lesgroep. 

 Verhindering van deelname welke niet te wijten is aan nalatigheid van T.C. Oriënt, ontslaat 
ondergetekende van het online inschrijfformulier niet van de verplichting tot voldoening van de 
lesgelden, ongeacht de reden van verhindering.   

 Voor vragen omtrent het proces of de indelingen kunt u mailen naar trainer@tcorient.nl of 
bellen met Michel Schallenberg (contactpersoon trainingen, 06-27027210). 

 
Met sportieve groeten, 
Bestuur T.C. Oriënt 
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