Trainingsreglement TV de Kienehoef
1. Leden die zich aanmelden voor trainingen bij TV de Kienehoef committeren zich aan het trainingsreglement.
2. Inschrijvingen worden alleen in behandelingen genomen wanneer er een volledig/compleet ingevuld digitaal
inschrijfformulier is ontvangen. Inschrijfformulieren worden op basis van volgorde in behandeling genomen
en hierbij streven we na om aan ieders zijn voorkeuren te voldoen. Wel behouden de senioren, die het
afgelopen seizoen in de jaartraining lessen hebben gevolgd, het recht op een plek in deze trainingsvorm.
3. Trainingen op de banen van TV de Kienehoef mogen alleen gegeven worden door de trainer(s) die door de
vereniging hiervoor zijn aangewezen. Deze trainers zijn altijd in het bezit van een geldige licentie.
4. Het volgen van tennisles is geheel op eigen risico. TV de Kienehoef kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor enige schade of letsel voortkomend uit deelname aan de trainingen.
5. Het betalen van de training geschiedt door middel van een automatische incasso. De jaartrainingen worden
altijd in 2 gelijke 2 (weghalen) termijnen geïncasseerd. Te weten eind oktober en eind april. Wanneer per
accounthouder (aan elkaar; is 1 woord) de factuur de duizend euro (€1000,-) overschrijdt, zal de factuur
automatisch in 4 gelijke termijnen worden geïncasseerd. Te weten eind oktober, eind januari, eind april en
eind juli.
De seizoen trainingen zullen altijd in 1 termijn worden geïncasseerd. Voor de winterperiode is dat eind
oktober en voor de zomer is dat eind april.
6. Tijdens de training kunnen er video-opnames en/of foto’s gemaakt worden. Dit beeldmateriaal wordt alleen
gebruikt als instructiemateriaal binnen TV de Kienehoef of als promotiemateriaal voor de tennissport (bijv.
door plaatsing in krant of op de website). Uiteraard zullen de trainers en ook de vereniging de privacy van de
leden hierbij nimmer uit het oog verliezen en zullen we ten aanzien van het uitdragen van het
beeldmateriaal immer de algemeen aanvaarde normen en regels volgen.
7. Er zijn globaal drie trainingsvormen mogelijk:
I 38 weken waarvan 12 weken indoor;
II 17 weken outdoor;
III privétraining.
Ad I
- Bij trainingen in categorie I geldt een garantie van training van 34 weken;
- De vereniging behoudt zich het recht voor inhaaltrainingen aan te bieden in vakantieperiodes.
Ad II
- Bij trainingen in categorie II geldt voor de eerste cyclus van het trainingsjaar, welke start in oktober, een
uiterste inspanningsverplichting van de vereniging dat het volledige aantal weken wordt getraind.
- Voor de tweede cyclus van het trainingsjaar, welke in maart start, geldt een garantie van minimaal 15
trainingen.
Ad III
- Bij trainingen in categorie III vindt altijd directe afstemming plaats tussen leraar en leerling.
- Indien de leerling de afgesproken privétraining wil afzeggen, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te
gebeuren, met een maximum van twee afzeggingen in de afgestemde lesperiode.
- Indien afstemming niet plaatsvindt, dan brengt de vereniging de kosten voor de afgesproken
trainingsduur volledig in rekening.
8. Tijdens de eerste twee lesweken en direct erna behoudt de vereniging het recht om de indeling in belang
van de groep en/of het individu nog te wijzigen.

9. Een training die is aangevangen maar wordt onderbroken (bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden)
wordt nimmer ingehaald. Ook trainingen die van tevoren door slechte weersomstandigheden niet worden
aangevangen worden in beginsel niet ingehaald. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin het aantal
trainingsmomenten (bij niet inhalen) onder het gestelde minimum (zoals beschreven in lid 5) komt. In dat
geval worden trainingen wel ingehaald. In alle gevallen bepaalt de trainer bij welke omstandigheden de
training wordt afgelast dan wel wordt afgebroken. Bij sneeuw op de banen of bij opdooi zijn de banen
algeheel gesloten en kunnen er sowieso geen trainingen plaatsvinden.
10. Indien een speler gedurende het seizoen besluit minder te gaan trainen dan op het formulier aangegeven, is
het bestuur niet verplicht tot restitutie over te gaan.
11. In het geval van een blessure die maximaal 6 weken aaneengesloten duurt, vindt er geen restitutie van het
trainingsgeld plaats. Indien de blessure 7 weken of langer aaneengesloten duurt, vindt er een restitutie
plaats van de helft van de kosten van de gemiste trainingen boven de 6 weken. In geval van zwangerschap
vindt er geen restitutie plaats.
12. In aanvulling op lid 9 mag een speler er ook voor kiezen om – in overleg met de trainer – een andere speler
van vergelijkbaar niveau een plek van een geblesseerde speler of speler die anderszins niet meer kan trainen
op te laten vullen. In dat geval vindt geen restitutie plaats, maar kunnen spelers onderling een regeling
treffen.
13. Tijdens alle trainingen geldt dat spelers zich op sportieve wijze en met gedegen normen en waarden dienen
te gedragen. Elke trainer behoudt zich het recht voor spelers die zich misdragen op hun gedrag aan te
spreken of zelf van de training te verwijderen. In dat geval heeft een speler nimmer recht op restitutie.
14. Specifieke voorwaarden die gesteld worden aan spelers die aangemerkt zijn als selectielid, zijn opgenomen
in het document jeugd/selectiebeleid.
15. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de technische commissie, eventueel in overleg
met het bestuur van TV de Kienehoef.

