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Betreft  : Zomertraining 2020 T.C. Oriënt 
Datum  : 17 januari 2020 
Aan  : Alle leden van T.C. Oriënt en alle geïnteresseerde niet-leden 
Afzender : Trainersteam 
Kenmerk : 20200113lesbriefzomer 
 
Beste tennisvrienden, 
 
In de komende zomerperiode zijn de volgende trainers weer voor ons beschikbaar: Ronald de Bruijn, 
Evelyne Dullens, Marc Bisschops, Frank Vermeulen en Freddy Jetten. Daarnaast komt Fernand Gillissen 
overdag het trainersteam aanvullen. We bedanken Roy Jetten en Stan Kwakkernaat voor hun 
beschikbaarheid afgelopen tijd. Helaas zijn zij deze zomer verhinderd. Bij aanmelding kun je weer 
aangeven welke trainer je voorkeur geniet. Als je alleen van één bepaalde trainer les wilt, loop je het risico 
dat we je niet kunnen plaatsen in een gepaste groep op een geschikte tijd bij de betreffende trainer. Houd 
hier rekening mee. 
 
Marc is beschikbaar op de maandag-, dinsdag- en donderdagavond, Ronald (alleen) op de 
woensdagavond, Frank op de woensdag- en vrijdagmiddag, Evelyne woensdag- en vrijdagoverdag en 
vrijdagmiddag (tot 19.00 uur), Fernand overdag op maandag, dinsdag en donderdag en Freddy op 
woensdag- en donderdagavond. 
 
Zoals gewoonlijk zal de lescyclus 15 weken bedragen van begin april tot eind september. We houden hierbij 
rekening met de schoolvakanties. De trainers zullen zelf in overleg met de lesnemers de exacte invulling 
van de 15 weken bepalen. Vooraf houden de trainers rekening met lesuitval (bijvoorbeeld door regen) door 
een aantal inhaalweken vrij te roosteren. Zo worden de lessen ingehaald op de dag en tijd van indeling. De 
trainer communiceert alle afspraken vooraf aan zijn leerlingen. 
 
Voor de woensdaggroepen bij Ronald: hij geeft net als de afgelopen jaren 12 weken les (tot aan de 
zomervakantie). Nieuw is dat zijn drie groepen (elk 1 uur en 10 minuten en de vroegste om 19.00 uur) na 4 
weken een andere begintijd krijgen. Zo deelt elke groep de voor- en nadelen van een (on)gunstige start- of 
eindtijd. 
 
Ook brengen we de mogelijkheid van duo- of privétraining onder de aandacht. Deze worden bij voorkeur 
voor 18.00 uur gepland, omdat voltallige groepen in de meest geliefde uren voorrang hebben. 
 
Aanmelden voor de lessen kan uitsluitend online via 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeELocWiagG0Ng7M1ns_VS9u80v0MXKdUbP1XQecx53q8S2
GQ/viewform 
De lessen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag (op vrijdag tot uiterlijk 19.00 uur i.v.m. 
competitie). 
 
Verdere opmerkingen: 

 De inschrijving sluit op 31 januari 

 Geef de tijden van beschikbaarheid zo ruim mogelijk aan van dag tot dag 

 Op de feestdagen wordt geen les gegeven, hiermee wordt in het schema rekening gehouden 

 Begin februari ontvangen de leerlingen de voorlopige indeling. Er is dan 1 week tijd om de 
inschrijving indien niet naar wens te annuleren 

 Daarna is de indeling definitief en het lesgeld verschuldigd 

 Het lesgeld wordt berekend op basis van een vastgesteld uurtarief en het aantal groepsleden. De 
trainers sturen na de definitieve indeling zelf een verzoek tot het betalen van het lesgeld. Het 
lesgeld dient voor 1 april te zijn overgemaakt aan de trainer 

 Wanneer de inhaalweken niet voldoende zijn om alle gemiste lessen in te halen vindt restitutie door 
de trainer plaats met een eigen risico voor de leerling van 2 lessen 
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Prijsindicatie 15 weken zomercyclus 2020 
 

Groepsgrootte 1 uur 1,5 uur 

4 € 173 € 259 

6 € 115 € 173 

8 € 87 € 130 

 
Middels inschrijving verklaart de leerling akkoord te gaan met het gestelde in de lesbrief en het 
lesreglement. 
 
Met sportieve groeten, 
 
Het trainersteam 
 
trainer@tcorient.nl 
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Bijlage bij de lesbrief: lesreglement zomer 2020 
 
INSCHRIJVING  
 
Inschrijving en deelname aan de lescyclus kan uitsluitend geschieden indien de cursist het daarvoor 
bestemde inschrijvings- c.q. machtigingsformulier heeft ingevuld.  
 
CURSUSGELD  
 
Zodra cursist zich schriftelijk heeft aangemeld is de cursist het lesgeld verschuldigd. Verhindering welke niet 
te wijten is aan nalatigheid van T.C. Oriënt / of de trainer ontslaat cursist niet van de verplichting tot 
voldoening van het lesgeld. Bij uitzondering is de cursist toegestaan om - na overleg met het bestuur - de 
lessen over te dragen aan derden.  
 
CYCLUS  
 
De zomercursus bestaat uit 15 weken rekening houdend met de schoolvakanties en feestdagen.  
 
GROEPSSAMENSTELLING  
 
T.C. Oriënt stelt de groepen samen en zal haar uiterste best doen om tegemoet te komen aan de wensen 
van de lesnemer. Begin februari ontvangt de lesnemer bericht over de dag, tijdstip en groepsgrootte en 
welke trainer lesgeeft met de daarbij samenhangende lesprijs. Indien lesnemer hier niet mee akkoord is 
dient de lesnemer dit binnen 7 dagen per e-mail kenbaar te maken aan de trainer via trainer@tcorient.nl. 
Daarna is de inschrijving definitief en het lesgeld verschuldigd. Getracht wordt om voor iedere lesnemer een 
passende groepssamenstelling te vinden. Wanneer lesnemer en T.C. Oriënt niet tot overeenstemming 
komen vervalt de aanmelding.  
 
LESBANEN  
 
De banen worden ter beschikking gesteld voor training, met uitzondering van de competities en toernooien. 
In principe zijn de banen 5 en 6 bestemd voor les. Indien de trainingsbanen niet bespeelbaar zijn heeft de 
trainer met zijn lesgroep het recht andere banen op te eisen.  
 
LESUITVAL  
 
Bij onwerkbaar weer, onbespeelbare banen of ziekte van de trainer geldt de volgende regeling: in principe 
worden alle uitvallessen ingehaald op de daarvoor gereserveerde weken. Wanneer de inhaalweken niet 
voldoende zijn om alle gemiste lessen in te halen vindt restitutie door de trainer plaats met een eigen risico 
voor de leerling van 2 lessen. De trainer beoordeelt of de les doorgang heeft bij slecht weer. De lessen 
gaan altijd door tenzij men een bericht van de trainer ontvangt. Dit zal via een Whatsapp bericht geschieden 
waarvoor de trainer een groep zal aanmaken. Hiervoor dienen alle lesnemers hun mobiele nummer te 
verstrekken. Hier zal door de trainer met uiterste zorg mee omgegaan worden en dit nummer zal niet 
zonder toestemming aan iemand anders worden verstrekt.  
 
ONSPORTIEF GEDRAG  
 
De trainer heeft het recht om, zodra er sprake is van ongeoorloofd/onsportief gedrag, naar zijn oordeel de 
cursist te verwijderen van de les en/of te schorsen. De trainer zal dit direct melden aan het bestuur.  
  
BESTUURSBESLUITEN  
 
De bestuursbesluiten omtrent bijzondere lidmaatschappen zijn onverminderd van kracht.  
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