
Lesreglement DTV Zandligt  

Artikel 1:  Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van DTV Zandligt.  
 
Artikel 1.1:  Uitzondering wordt gemaakt voor deelnemers die de Maak kennis met tennis 

(MKMT)-cursus volgen. Die hoeven nog geen lid te zijn van DTV Zandligt. Voor 

het deelnemen aan vervolgcursussen dient men wel lid te worden. 

 

Artikel 2:  De tennislessen bij DTV Zandligt worden verzorgd door Tennisschool Sport 

Events. 

 

Artikel 3:  DTV Zandligt verzorgt jaarlijks 3 periode’s van 12 weken les 

 

Artikel 4:  Inschrijven is alleen online mogelijk via de website van DTV Zandligt 

 

Artikel 4.1: Voor inschrijvingen ontvangen na de deadline kan er geen garantie worden 

afgegeven voor opgegeven voorkeur voor trainingsgroep of tijdstip. Ook voor de 

inschrijvingen die vóór de sluitingsdatum binnen komen geldt dat er geen 

garantie kan worden afgegeven voor voorkeur voor trainingsgroep, dag of tijdstip. 

Uiteraard doen we wel ons best daar rekening mee te houden. 

 

Artikel 5: Een lesuur duurt 60 minuten, inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. 

Een half lesuur duurt 25 minuten, inclusief 5 minuten pauze voor de 

trainer/trainster. Deze tijd kan door de deelnemers gebruikt worden om een 

warming-up te doen of in te spelen. 

 

Artikel 6:  De lessen worden gegeven op, in overleg met de trainingscoördinator van DTV 

Zandligt, vast te stellen tijdstippen; met een onderbreking van de 

(meeste)reguliere basisschoolvakanties in Diessen en de erkende Nederlandse 

feestdagen. De lesdata worden aan het begin van de cyclus definitief vastgesteld 

(met daarin opgenomen de vakanties en de feestdagen). Deze zijn terug te 

vinden op de website van DTV Zandligt. 

 

Artikel 7:  Door het insturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist 

zich definitief op voor de cursus van 12 weken.  

 

Artikel 7.1: De incasso van uw lesgeld zal ongeveer 2 weken na aanvang van de cursus 

plaatsvinden. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden 

ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting, tenzij er 

een alternatieve dag/tijd overeengekomen is met de cursist. 

 

Artikel 8:  Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden: 1e les vervanging 2e les 

theorieles 3e les eigen risico ( valt uit) 4e les vervanging 5e les theorieles 6e les 

eigen risico (valt uit) Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. 

Uiteindelijk bepaalt de leraar of een les wel of niet doorgaat, weliswaar in goed 



overleg met de trainingscoördinator. De leraar communiceert telefonisch zowel 

naar de trainingscoördinator als naar de lesgroep.  

 

Artikel 9:  Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: -of op de 

gebruikelijke tijd worden verzorgd door een andere gediplomeerde trainer -of op 

een nader te overleggen tijdstip worden ingehaald. 

 

Artikel 10: Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist 

verschuldigde lesgeld. Bij langdurige ziekte/blessure kan deelnemer iemand 

anders in zijn/haar plaats laten invallen, indien de trainer de voorgestelde invaller 

passend vindt bij het niveau van de betreffende groep. 

 

Artikel 11:  Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit tijdig te melden bij de 

trainer. 

 

Artikel 12:  DTV Zandligt en Tennisschool Sport Events zullen er alles aan doen de kwaliteit 

van de lessen op een verantwoord nivo te houden.  

 

Artikel 12.1: Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de 

trainingscoördinator en trainer dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) 

wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen 

plaatsvinden. 

 

Artikel 13.  De trainer zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook 

aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus 

elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie. 

 

Artikel 14.  Deelnemers die zich misdragen tijdens de les kunnen door de leraar voor de 

betreffende les verwijderd worden, dit ter beoordeling van de tennisleraar. De 

tennisleraar zal zo spoedig mogelijk de trainingscoördinator informeren. Bij 

herhaling kan de leerling voor de rest van de lessen geweigerd worden. Dit zal in 

overleg met het bestuur en de ouders worden bepaald. 

 

Artikel 15.  Bij de junioren wordt in principe ingedeeld in groepen van 5-8 kinderen. Indien de 

groepsgrootte lager is dan 4 neemt de trainer contact op met de desbetreffende 

ouders. De trainer zal, in contact met de trainingscoördinator, naar beste eer en 

geweten de groepsindelingen vaststellen.  

Artikel 16.  Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. DTV Zandligt en Tennisschool 

Sport Events kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of 

lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen. 

Artikel 17. Heeft u nog vragen neem contact op met de trainer, Edwin van der Linden  

06-27548530 of de trainingscoördinator, Mark van den Akker (06-50260848 of 

mvdakker91@hotmail.com). 

mailto:mvdakker91@hotmail.com


Artikel 18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de trainingscoördinator 

en trainer eventueel in overleg met het bestuur.  


