
Lesreglement TV De Meijvink 

 
TV De Meijvink biedt haar leden de mogelijkheid om tennislessen te volgen onder 
leiding van de door de club aangestelde trainers. 
Alle lessen worden gegeven op banen van de vereniging. 
 
De lessen: 
Junioren trainen in groepen van max. 8 personen, senioren in groepen van max. 4 
personen. Er zijn zomerlessen en winterlessen, de zomerlessen starten eind 
maart/begin april, de winterlessen starten eind oktober. Een lesperiode is steeds 
een cyclus van 15-20 lessen, afhankelijk van weersomstandigheden en op welke dag 
je les krijgt. 
 
Lestijden: 
De duur van de lessen is 50 minuten. In overleg kan met besluiten om lessen van 
een 0,5 uur of 1,5 uur te volgen. 
 
Opgave lessen:  
Ruim voor aanvang van de lessen is er de mogelijkheid om je hiervoor op te geven. 
Inschrijven kan via de website van de club. 
 
Lesgeld: 
Junioren betalen € 6.00 per les, senioren betalen € 11.00 per les. Als er les gegeven 
wordt en je bent niet aanwezig telt dit als een gegeven les. Mocht er een les uitvallen 
vanwege het weer of verhindering van de leraar dan wordt deze uiteraard niet 
geteld.  
 
Betaling: 
Er wordt achteraf geïncasseerd afhankelijk van het aantal gegeven lessen. Ben je 
niet aanwezig geweest en is er toch lesgegeven? Dan geldt dit als gegeven les. Mocht 
je het niet eens zijn met de afschrijving, dan heb je een maand de tijd om je bank de 
opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
 
Lesdagen: 
Er is op 5 dagen de mogelijkheid om tennisles te volgen. Dan moet er op die dag wel 
een blok van minimaal 3 uur les gegeven kunnen worden om het door te laten gaan. 

Op vrijdagen kunnen de aantal dagen dat er les gegeven wordt minder zijn i.v.m. 
clubactiviteiten en/of competitie. 
Geef zoveel mogelijk voorkeuren door om de meeste kans te hebben dat je in een 
geschikt groepje komt. 
 
Lesuitval/inhaalles: 
Een les gaat altijd door tenzij anders aangegeven. Een les kan uitvallen bij 
verhindering van de leraar of vanwege de weersomstandigheden. Mochten er lessen 
niet doorgaan dan wordt dit kenbaar gemaakt via de site, check deze dus tijdig! 
Vooraf afgemelde lessen worden ingehaald tot een maximum van twee. Een eenmaal 
begonnen les geldt als een gegeven les. 
 
Verzuim: 

Wanneer een leerling geoorloofd verzuimd kan de leraar bekijken of de les mogelijk 
in een ander groep ingehaald kan worden. 
 
 



 

 

Sport Events: 
TV De Meijvink heeft een overeenkomst met tennisschool Sport Events. De trainers 
beschikken over een bevoegdheid tot lesgeven of zijn in opleiding hiervoor.  
 
Klachten: 
Klachten in het algemeen en over de tennisles in het bijzonder, kunnen door de 
leerlingen bij het bestuur worden ingediend. Deze zal de klacht bespreken met de 
leraar en indien nodig met Sport Events, waarna actie wordt ondernomen.  

 
 

  
 


