
LESREGLEMENT TV DE MEIJVINK 
TV De Meijvink biedt haar leden de mogelijkheid tennisles te volgen onder leiding 
van door sport-events aangestelde trainers 
 
Alle lessen worden gegeven op de tennisbanen van de vereniging in halfjaarlijkse 
cyclussen. De eerste cyclus van begin april tot eind september en de tweede 
cyclus van eind oktober tot eind maart. 
 
Opgave lessen 
Ruim voor aanvang van een nieuwe lescyclus kunnen leden zich digitaal via de 
site hiervoor opgeven. Eenmaal opgegeven dient het lesgeld voor de betreffende  
cyclus volledig betaald te worden, tenzij niet deelgenomen kan worden aan de 
trainingen omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld plaatsgebrek. 
 
Lesgeld en groepsgrootte 
Junioren trainen in groepen van 5-8 personen en betalen in principe allemaal 
hetzelfde lesgeld. 
Senioren trainen in groepen van 4.In overleg kan hier van afgeweken worden en 
zal het lesgeld per persoon aangepast worden 
 
Betaling 
Het lesgeld wordt na afloop van een cyclus betaald. De inschrijving is tevens de 
machtiging dat de penningmeester het bedrag automatisch kan incasseren. 
 
Lesdagen en tijden 
De lesdagen en tijden worden vastgesteld, afh. van de beschikbaarheid van 
banen en trainers. 
 
Lestijd 
Een lesuur duurt 50 minuten. In afwijkende situaties kan in overleg besloten 
worden tot lessen van een ½ lesuur of 1 ½ lesuur. 
 
Lesuitval en inhaalles 
De lessen gaan zonder bericht vooraf altijd door. Indien de weersomstandigheden 
dit noodzakelijk maken wordt de buitenles omgezet in een binnenles( theorie of 
spelletjes). Vooraf afgemelde tennislessen worden ingehaald, tot een maximum 
van twee. Als er meer dan 2 lessen uitvallen per cyclus door 
weersomstandigheden moeten deze toch betaald worden door de leerlingen. Een 
eenmaal begonnen les geldt als een gegeven les. De leraar bepaalt of een les 
wel of niet doorgaat, weliswaar in goed overleg met de  
traingingscoördinator. De leraar communiceert zowel naar de coördinator als naar 
de lesgroep via de site www.demeijvink.nl 
 
Verzuim leraar 
Wanneer een leraar onverhoopt om dringende redenen of door ziekte  
geen les kan geven wordt dit op de site vermeld, om de leerlingen en de 
trainingscoördinator van dit verzuim op de hoogte te stellen. De eerstvolgende les 



wordt vastgesteld wanneer de betreffende les wordt ingehaald of dat de les 
vervalt 
 
SportEvents 
TV De Meijvink heeft een overeenkomst met tennisschool SportEvents. De 
trainers beschikken over een bevoegdheid tot lesgeven of zijn in opleiding 
hiervoor. 
 
Trainingscoördinator 
Het bestuur heeft voor alle zaken die betrekking hebben op het trainingsgebeuren 
een trainingscoördinator aangesteld. 
 
Klachten 
Klachten in het algemeen en over de tennisles in het bijzonder, kunnen door de 
leerlingen bij de trainingscoördinator worden ingediend. Deze zal de klacht 
bespreken met de leraar en indien nodig met SportEvents, waarna actie wordt 
ondernomen. 
 


