Lesreglement PURE Tennis jeugdtraining TC Noordwijk zomer 2021
1. Jeugdtrainingen worden gegeven in series van 18 weken, dat wil zeggen: gedurende 18 weken 1x
per week les. De zomertraining loopt van 5 april t/m eind september.
2. Een training van 1 uur bestaat uit 50 minuten les en 10 minuten inspeeltijd.
3. Iedereen die les volgt, dient lid te zijn van de vereniging.
4. Trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers van PURE Tennis.
5. Jeugdleden zijn diegenen die in een betreffend lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd zullen bereiken.
6. In principe worden er in de schoolvakanties en op officiële feestdagen geen trainingen gegeven,
tenzij er in overleg met de trainer anders wordt afgesproken.
7. De trainers bepalen de groepsindeling. Leerlingen kunnen wel voorkeuren opgeven.
8. In principe wordt er getraind in groepen van 4 of 5 leerlingen. Bij voldoende animo is ook trainen in
grotere groepen mogelijk. Afhankelijk van de aanmeldingen kan de groepsgrootte (en dus ook de
hoogte van de trainingskosten) anders zijn dan gewenst.
9. Trainingen die door feestdagen niet door kunnen gaan, worden ingehaald.
10. De eerste training die door slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt niet
ingehaald. Indien daarna nog trainingen ‘verregenen’, worden deze allemaal ingehaald. Van de 18
lessen zijn er dus 17 ‘gegarandeerd’. Een trainer kan bij slecht weer besluiten om de tennistraining te
vervangen door een alternatief programma (bijv. theorieles) en deze telt dan als tennisles.
11. Gemiste trainingen door ziekte of verhindering van de leerling, kunnen in overleg worden
ingehaald in een andere groep, maar alleen als er een geschikte groep is waar ook ruimte is. Dit is
dus zeker geen vanzelfsprekendheid.
12. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. kan alleen tot teruggave van (een deel van) het
lesgeld worden overgegaan als iemand anders (van gelijk niveau) bereid is de vrijgekomen plaats in
de groep over te nemen.
13. Bij ziekte of verhindering van de trainer, kan de training worden overgenomen door een andere
trainer van PURE Tennis, of de les wordt op een ander moment ingehaald.
14. Inschrijven voor groepstraining kan uitsluitend via het online inschrijfformulier. Dit dient volledig
ingevuld te worden.
15. Betaling van de groepstraining gaat via automatische incasso waarvoor men op het
inschrijfformulier een machtiging voor af geeft.
16. PURE Tennis en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures
en eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van materialen.
Reglement omtrent extra jeugdtraining:
1. De extra training wordt gegeven op vaste tijden en dagen. Voor komend seizoen is dit de
vrijdagmiddag en volgens onderstaand schema: 15.00 - 16.00 Rood (+- 5-9 jaar), 16.00 - 17.00
Oranje (+- 8-11 jaar), 17.00 - 18.00 Groen (+- 10-13 jaar), 18.00 - 19.00 Geel (vanaf +-12 jaar).
2. De trainers bepalen wie in welke kleur speelt (net als bij de jeugdcompetities).
3. We streven naar grotere groepen van +- 12 leerlingen op 1 trainer. Mogelijk wordt er naast de
trainer nog een assistent ingezet. Het minimale aantal leerlingen om dit door te kunnen laten
gaan is 8 kinderen per groep.
4. De extra training wordt in totaal 15x gegeven (basistraining is 18x). Gemiste lessen kunnen niet
worden ingehaald in een andere groep. Verregende lessen worden niet ingehaald.
5. Door de (hopelijk) grotere groepen zal er mogelijk wat niveauverschil zijn binnen een groep. De
trainer zal hier zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden.
6. Kinderen die niet mee kunnen/willen doen aan de extra training op vrijdag, maar wél twee keer
(of meer) per week willen trainen, kunnen dit aangeven en er wordt dan gekeken naar een
oplossing.

