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 VOORAANKONDIGING BIJZONDERE LEDENVERGADERING 

 

Jullie zullen allemaal hebben gemerkt dat deze nieuwsbrief iets later is dan 

gebruikelijk. De reden hiervoor is dat wij gehoopt hadden om goed nieuws te 

kunnen geven over de contractonderhandelingen met Park Vreugd & Rust en 

daarmee de toekomst van Sobri. Helaas verlopen de contractonderhandelingen 

weinig voorspoedig. We zijn als bestuur zeer teleurgesteld over de gang van 

zaken, zeker omdat we het gevoel hadden dat het de goede kant op ging met de 

club: nieuwe leden, een bloeiende jeugdafdeling, activiteiten die steeds betere 

worden bezocht en een groot aantal enthousiaste competitieteams. Het Park en 

Sobri zijn van elkaar afhankelijk voor de toekomst en we zijn er van overtuigd dat 

er is – met goede wil – heel veel potentieel om er samen wat van te maken. Om 

bovengenoemde ontwikkelingen uitgebreider met jullie te bespreken, zullen we 

binnenkort een bijzondere ledenvergadering organiseren. De datum wordt z.s.m. 

geprikt, dus hou de website, het prikbord en je mailbox in de gaten. 

 

 TERUGKOPPELING SOBRI LEDENENQUETE 

 

135 Sobri-leden hebben aan onze oproep 

gevolg gegeven en hun mening over de 

gewenste koers van Sobri met ons gedeeld. We 

zijn zeer dankbaar voor alle feedback en 

sturing! 

 

De enquête zal tijdens de BLV uitgebreider 

worden besproken, maar graag geven we een 

korte impressie van de uitkomsten. 

 

De meeste leden gaven aan dat zij bang zijn voor concurrentie tussen Sobri en 

TVR. Te grote verschillen in abonnementsprijzen en faciliteiten zijn niet 

acceptabel. De meeste leden gaven aan vanuit deze overweging akkoord te zijn 

met een aanpassing van de abonnementsstructuur, al liepen de meningen over 

abonnementsmogelijkheden en prijzen uit elkaar. Veel leden gaven aan een 

voorkeur te hebben voor een fusie met TVR. Voor TVR is een fusie – mede door de 

vele ingrijpende veranderingen voor de vereniging – op dit moment niet aan de 

orde. Wellicht ontstaan er na enige periode van gewenning op het park meer 

openingen en draagvlak. Het bestuur van Sobri staat open om deze mogelijkheid 

te verkennen. 

 

Een aantal Sobri-leden maken zich duidelijk zorgen over de speelmogelijkheden in 

de nieuwe situatie en geven aan dat de speelmogelijkheden ook op dit moment al 

onder druk staat bij externe evenementen en door private verhuur op piektijden.  
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Hoewel er een groot aantal complimenten waren voor Jan, Carlos en Alesia en het 

nieuw elan dat er aan het park is gegeven na het vertrek van de vorige pachters, 

waren er ook een zorg- en verbeterpunten: 

 Er is onduidelijk over de openingstijden van de horeca. Daarnaast is de horeca 

regelmatig dicht of beperkt toegankelijk door privé partijen. Met name bij 

slecht weer is er geen mogelijkheid te schuilen of na te borrelen.  

 Er is behoefte aan een eenvoudigere menukeuze in de horeca. Als voorbeeld 

worden tosti’s of broodje kroket genoemd. 

 De prijzen van de horeca zijn niet inzichtelijk en te hoog. 

 Er is sprake van gebrekkig onderhoud aan het clubhuis. 

 Kleedkamers zijn vaak niet toegankelijk of worden voor opslag gebruikt. 

Douches waren wekenlang niet bruikbaar (inmiddels gerepareerd). 

 Er zijn verschillende meldingen van rookoverlast op baan 1 en 2. 

 

Voor het Sobri-bestuur was er veel steun en begrip voor haar opstelling in de 

contractonderhandelingen. Maar ook voor Sobri waren er duidelijke suggesties:  

 Zo is er een wens voor meer activiteiten voor kinderen. 

 Is er een behoefte om de speeltijden voor kinderen uit te breiden. 

 Er zijn zorgen over de sfeer op de vereniging door der perikelen rondom de 

contractonderhandelingen. 

 Er is een wens aan meer activiteiten gericht op clubgevoel. Daarbij is 

opgeroepen om ook te denken aan activiteiten op niet-tennisgebied. 

 

Wij zijn als bestuur erg blij met 

deze feedback en pakken de 

suggesties graag op. Help je ons 

daarbij? We zijn nog steeds op 

zoek naar mensen die zich als 

vrijwilliger willen inzetten voor de 

vereniging. Zo zoeken we nog 

een voorzitter. Maar ook met een 

incidentele bijdrage zijn we erg 

blij. Wil jij bijvoorbeeld een 

ouder-kind toernooi organiseren? 

Organiseer jij een wijnproeverij of 

een klaverjasavond? Of heb je 

een heel ander idee? Meld je aan 

via info@vltcsobri.nl.  

 

 ROOKOVERLAST 

Een aantal leden heeft aangegeven last te hebben van rookoverlast tijdens het 

spelen op baan 1 en 2. Het park heeft aangegeven dat er nog onvoldoende steun is 

voor een algeheel rookverbod. Wij roepen daarom alle Sobri-leden om de overlast te 

beperken door enige afstand tot de banen te betrachten en niet langer te roken 

langs de banen of aan de statafels langs baan 1 en 2.  

mailto:info@vltcsobri.nl
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 NIEUWE AED ÉN EHBO-CURSUS OP PARK VREUGD EN RUST  

 

Mede op verzoek van Sobri is bij het park Vreugd 

en Rust een nieuwe AED geplaatst. Deze AED 

bevindt zich aan de rechterkant van de 

ingangspoort. Het systeem is daarmee zowel voor 

de parkbezoekers als voor de buurtbewoners 

toegankelijk. Op 11 december zal – op initiatief van 

Sobri-lid Marion Stein – een cursus reanimatie en 

AED worden georganiseerd op park Vreugd en Rust. 

Tijdens deze cursus leren Sobri-leden alle 

praktische handelingen die verricht moeten worden bij slachtoffers met een 

hartstilstand volgens de ABC- methodiek, waaronder hoe om te gaan met de 

AED als dat onverhoopt noodzakelijk zou zijn. Ook andere praktische 

handelingen zoals de stabiele zijligging worden meegenomen in de 

opleiding.  

 

De opleiding wordt gegeven door Lifesavers opleidingen volgens de nieuwste 

richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting, de NRR en de European 

Resuscitation Counsil (ERC). De cursus opleiding reanimatie wordt 

afgesloten met een certificaat op naam. De cursus wordt gegeven op 

woensdag 11 december van 13 – 16 u. op tennispark Vreugd & Rust. 

De cursus kost € 45,50 per persoon. De cursus staat open voor alle 

geïnteresseerden, maar Sobri-leden hebben voorrang. Er is plaats voor 12 

personen. Bij grote belangstelling, zullen extra data worden gepland. Geef 

je uiterlijk 30 november op via marion.stein@planet.nl o.v.v. voor- en 

achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum en emailadres. 

 

 SOBRI NU OOK OP DE KNLTB CLUBAPP 

  

Sinds september is Sobri ook te vinden op de KNLTB 

ClubApp. Via de KNLTB ClubApp blijf je op de hoogte van 

clubnieuws, houd je jouw prestaties bij, vindt je een 

tennismaatje op de club om mee te spelen, kun je de 

ledenlijst inzien en houd je de stand van de voor- en 

najaarscompetitie bij. Download de app hier (beschikbaar 

voor Apple en Android) en stel hem in op VLTC Sobri. Je 

kunt zelf bepalen of je clubnieuws en informatie over 

clubevenementen wilt ontvangen. Helaas kan Sobri geen 

gebruik maken van de mogelijkheid om elektronisch af te 

hangen omdat Park Vreugd en Rust deze mogelijkheid 

niet aanbiedt. 

 

  

mailto:marion.stein@planet.nl
https://www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/
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 VERSLAG SOBRI’S SENIOREN SOOS 

 

Op zondag 7 juli is de Sobri seniorensoos gespeeld. Ruim twintig Sobri-leden 

speelden – bij stralende zonneschijn – in verschillende dubbelcombi’s korte 

wedstrijden. Achteraf is er gezellig geborreld.  

 

Nienke van Baardwijk en Danielle Verheggen gingen naar huis met de hard 

bevochten prijzen. Dank aan alle deelnemende Sobri-leden voor de gezellige 

tennismiddag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UPDATE VERBOUWING 

 

In augustus heeft Park Vreugd en Rust 

aangegeven dat "in verband met de 

laatste oponthoud in contract 

onderhandelingen met zowel TVR 

alsmede met Sobri de beslissing is 

genomen om de 

verbouwingswerkzaamheden per direct 

te stoppen tot nader berichtgeving."  

 

Tot op heden hebben wij geen nadere berichtgeving van het park mogen ontvangen. 

Het bestuur van Sobri laat weten geen verband te zien tussen de 

contractonderhandelingen en de voorgenomen verbouwing, die immers niet op 

verzoek van Sobri is geïnitieerd. Het bestuur heeft aangegeven dat zij verwacht dat 

de huidige faciliteiten op het park voldoende worden onderhouden. Zo is het 

onacceptabel dat de douches wekenlang onbruikbaar waren en pas na herhaalde 

verzoeken zijn gerepareerd. Heeft u ook een klacht of suggestie? Laat het ons weten 

via info@vltcsobri.nl.  

mailto:info@vltcsobri.nl
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 VERSLAG SOBRI CLUBKAMPIOENSCHAP 

 

Van 4 t/m 8 september is er gestreden om de 

hoogste  

aller tennis prijzen: de Sobri-

clubkampioenschappen. Zo’n veertig Sobri-

leden dongen mee om de eer.  

 

Er is gespeelt in de categorieën HE, HD, DD en 

GD. Voor de HE en GD is gespeeld in een 

poule. Voor de DD en HD een afvalschema. De 

DE ging niet door vanwege een tekort aan 

aanmeldingen.  

 

 

Gelukkig werkte het weer mee en zijn een aantal zeer 

spannende wedstrijden gespeeld. Met name de 

herendubbels waren erg aan elkaar gewaagd, getuige de 

vele driesetters en tie-breaks. De uitkomsten vind je hier. 

 

De prijsuitreiking was op zondag 8 september met als 

winnaars: 

 

HE: Eduard Marius 

HD: Jacques Wassenaar en Willem Ultee 

DD: Natascha Huijser en Marguerite Schroder (foto) 

GD: Maarten van der Bergh en Willeke van der Dussen 

Alle namen van de prijswinnaars zijn vereeuwigd op de 

Sobri wisseltrofee. Van harte gefeliciteerd aan al onze 

Sobri tenniskampioenen!!! 

 

 TUSSENSTAND INZAMELING TENNISBALLEN 

 

 Sinds 2019 zamelt VLTC Sobri oude tennisballen in 

via www.oudetennisballen.nl. De tennisballen 

krijgen een tweede leven en er wordt onderzoek 

gedaan naar volledige recycling van de 

tennisballen. Hiermee hopen we een kleine bijdrage 

te leveren aan een duurzamere wereld. De 

opbrengst gaat naar een goed doel: indoor G-

tennis, tennis voor mensen met een verstandelijke handicap. Tot dusver heeft Sobri 

822 tennisballen ingezameld, goed voor ruim € 60. Blijf dus vooral je oude 

tennisballen inleveren via de inzamelemmer in het clubhuis. Lees hier meer over dit 

initiatief.  

https://www.vltcsobri.nl/agenda/programma-senioren
http://www.oudetennisballen.nl/
https://www.oudetennisballen.com/index.php?id_cms=8&controller=cms&id_lang=2
https://www.oudetennisballen.com/index.php?id_cms=8&controller=cms&id_lang=2
'Recyclen%20tennisballen%20in%20opkomst,%20doet%20jouw%20club%20ook%20mee?'
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 START NAJAARSCOMPETITIE 

 

In september is de KNLTB najaarscompetitie weer van start gegaan. De competitie 

duurt tot eind oktober. Met name op de vrijdagavond zijn door de competitie de 

overige speelmogelijkheden beperkt. Achtentwintig Sobrianen verdedigen in zeven 

teams de eer van VLTC Sobri. De resultaten na vier speeldagen liegen er niet om: 

het damesteam van de donderdagochtend staat met enige afstand op nummer een 

in de poule en is goed op weg om de titel binnen te halen. Ook de dames van 

donderdagavond en de dames 2 op vrijdagavond dingen nog actief mee naar de titel. 

Kom je favorieten aanmoedigen!  

 

Overweeg je mee te doen aan de competitie? Twijfel niet langer! Verschillende teams 

zoeken nieuwe teamleden of invallers. Meld je aan via competitie@vltcsobri.nl. 

 

 NIEUWE TENNISSCHOOL ACTIEF OP PARK VREUGD & RUST 

  

Zoals in de vorige nieuwsbrief is 

gemeld, is per 1 oktober het contract 

met tennisschool Jan de Rook 

beëindigd. Vanaf nu worden 

tennislessen niet langer via Sobri 

aangeboden, maar via tennispark 

Vreugd & Rust. Tennispark Vreugd & 

Rust heeft hiervoor een 

samenwerking opgezet met Innova Tennisschool. Tennislessen zullen zowel in de 

winter als gedurende de zomer worden verzorgd voor Sobrileden en 

abonnementhouders op Tennispark Vreugd & Rust. Er zijn zowel lessen voor 

kinderen als volwassen. Anders dan voorheen, is het niet langer verplicht om lid te 

zijn van Sobri om tennislessen te nemen. De tennislessen worden gegeven op 

maandag, woensdag en vrijdag. Meer informatie over de tennislessen, zoals 

tarieven, tijden en inschrijfformulier is te vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

  

https://www.vltcsobri.nl/competitie/senioren
mailto:competitie@vltcsobri.nl
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 EVEN VOORSTELLEN: INNOVA TENNIS  

 

Beste Sobri-leden, 

 

Mijn naam is Munco Tideman en ik ben eigenaar van InnovaTennis. Wij zijn met ons 

team van vijf trainers, sinds 2010 actief op verschillende locaties.  

 

Vorig jaar werd ons gevraagd of wij op Vreugd & Rust tennislessen wilden verzorgen 

voor de parkleden (dus niet voor Sobri-leden). Na gesprekken met Jan en Carlos en 

na verschillende bezoeken op het tennispark, werden wij enthousiast en hebben het 

aanbod aangenomen. 

Jeanine heeft toen de meeste lesuren op zich genomen en staat sindsdien met veel 

enthousiasme op de banen van Vreud & Rust. 

 

Eind augustus werd ons gevraagd of wij alle lesuren op ons konden nemen omdat de 

samenwerking met Jan de Rook was beëindigd. Voor ons was dit even schakelen 

daar wij lopende cursussen hadden op andere locaties. Gelukkig zijn wij er in 

geslaagd om met ons team de meeste mensen een plek te geven. Met een aantal 

mensen is dit nog niet gelukt maar wij proberen ook voor die mensen z.s.m. een 

oplossing te vinden. 

 

Koen en Jeanine zijn in de eerste week van oktober gestart met de lessen. 

Heeft u vragen over de lessen dan kunt u contact opnemen via het volgende 

emailadres: info@innovatennis.nl  

 

Wij hopen in de toekomst velen van jullie te kunnen verwelkomen bij de lessen. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Munco Tideman - InnovaTennis 

 

        

Munco   Koen     Jeanine  

mailto:info@innovatennis.nl
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 KNLTB START CAMPAGNE NEDERLAND TENNISLAND 

 

Begin september is de nationale campagne Nederland Tennisland gestart. Meer dan 

1 miljoen mensen in Nederland slaan zelf regelmatig een balletje, waarvan er bijna 

560.000 lid zijn van een KNLTB-tennisvereniging. Daarmee is tennis de tweede 

georganiseerde sport van ons land. Doel van de campagne Nederland Tennisland is 

om tennis te presenteren als een leuke en toegankelijke sport. In het kader van de 

campagne worden krijtjes uitgedeeld om te laten zien dat om te starten met tennis 

niet meer nodig is dan een racket, een bal en een krijtstreepje op de muur.  

 

 

 

Ook Sobri zal bijdragen aan de campagne door 

stoepkrijt beschikbaar te stellen in het clubhuis. 

Doe mee en laat zien dat ook Voorburg 

onderdeel is van Nederland Tennisland. Krijt 

jouw tennismuur of veld en ga lekker tennissen. 

Deel je foto of video via social media met 

#tenniskrijt en maak kans op leuke 

tennisprijzen. Lees hier meer over de campagne 

Nederland Tennisland.  

 

 

 LAATSTE OPROEP: DOE MEE AAN DE SOBRI LADDERCOMPETITIE 

 

 Is de KNLTB-competitie net iets te veel van het 

goede of wil je het gat tussen de KNLTB voor- en 

najaarscompetitie dichten? Doe dan mee met de 

Sobri laddercompetitie.  

 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, komt er 

een aparte ladder voor dames en heren en voor 

singles en dubbel.  

 

De regels zijn simpel: na aanmelding ontvang je de contactgegevens van de andere 

deelnemers. De ladderposities wordt bijgehouden op de website. Je kunt degene 

uitdagen die een of twee plaatsen boven jou staat. Bij winst, wissel je van plaats. 

Je bepaalt samen in overleg wanneer je speelt. Geeft de uitslag door per mail. De 

laatste stand van de ladder is op de website te vinden.  

 

De laddercompetitie begint bij ten minste vijf aanmeldingen. Helaas hebben we dit 

aantal – ondanks herhaalde oproepren – nog niet behaald. Geef je dus nu op via 

een mail aan info@vltcsobri.nl. Als er na deze oproep nog steeds onvoldoende 

aanmeldingen zijn, zien we ons genoodzaakt de laddercompetitie te laten vervallen.  

https://www.knltb.nl/nieuws/2019/09/kiki-bertens-en-robin-haase-roepen-op-tot-bekladden-van-muren/
mailto:info@vltcsobri.nl
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SOBRI KIDSCORNER: NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 

 JEUGDSOOS COMPETITIETEAMS IN SEPTEMBER 

Begin september zijn twee middagen georganiseerd voor de competitiejeugd met 

kleine onderlinge wedstrijdjes ter voorbereiding op het nieuwe 

competitieseizoen. De jeugd ging er weer met het nodige enthousiasme 

tegenaan, wat resulteerde in spannende potjes en leuke tennismiddagen.  

 

 START NAJAARSCOMPETITIE JEUGD 

Ook voor de jeugd is de najaarscompetitie in september weer van start gegaan. 

Zesentwintig tenniskanjers van de Sobri-jeugd doen mee. Drie teams dingen 

mee in de ‘groene’ competitie, een team komt uit in de ‘oranje’ competitie en het 

jongensteam doet mee in de KNLTB najaarscompetitie (11 t/m 17 jaar).  

 

 De najaarscompetitie voor het oranjeteam is al weer afgerond. Deze 

competitie bestond uit slechts 5 speelrondes. Helaas hebben deze kids 

slechts 2 speeldagen kunnen spelen, de andere 3 dagen zijn in het water 

gevallen door vreselijke regenbuien. Voor deze competitie zijn er geen 

inhaaldagen. Bij de speeldag thuis bij Sobri heeft ons Oranje team 

trouwens wel de dagprijs binnengehaald. Gefeliciteerd! 

 Of de groene jeugdteams hun titel uit de voorjaarscompetitie kunnen 

prolongeren is nog niet duidelijk, maar het speelplezier zit er goed in. We 

zijn sowieso trots op onze tenniskanjers!  

 Het jongensteam van captain Olivier Marchau  staat na vier speeldagen op 

een tweede plaats en dingt nog mee naar de titel van de competitie. 

Succes! 

De jeugdcompetitie wordt op zondag gespeeld, waardoor er met name in de 

ochtend mogelijk sprake is van iets beperktere speelcapaciteit.  

 

 TEKENTALENT? ONTWERP HET LOGO VOOR SOBRI KIDSCORNER! 

  

Vind jij de pagina van de kidscorner ook zo saai? Help ons! 

Haal de potloden, krijtjes of stiften uit de la en ontwerp een 

logo voor de kidscorner. Stuur je ontwerp voor 15 

november in naar info@vltcsobri.nl onder vermelding van je 

naam en leeftijd. Uit alle inzendingen zal een winnaar 

worden gekozen. Het mooiste ontwerp zal dan verschijnen 

in de Sobri nieuwsbrief en op de website. Doe jij mee?  

 

  

mailto:info@vltcsobri.nl


 

11 
 

 START TENNISLESSEN JEUGD 

 

Ook voor de jeugd zijn de tennislessen 

vanaf september overgegaan van 

Tennisschool Jan de Rook naar Innova 

Tennis. De tennislessen worden niet vanuit 

Sobri, maar vanuit het Park Vreugd & Rust 

georganiseerd. Voordeel van de nieuwe 

constructie is dat de jeugd niet langer lid 

hoeft te zijn van Sobri. In het verleden 

leidde dat – met name bij de allerjongsten – 

tot veel verwarring en onnodige extra 

administratie.  

 

Om mee te doen aan Sobri-activiteiten of aan de KNLTB-competitie, is een Sobri-

lidmaatschap nog wel steeds verplicht. Helaas verliep de overgang naar de nieuwe 

tennisschool niet vlekkeloos, waardoor niet alle jeugdleden konden worden 

geaccommodeerd. We vertrouwen er op dat hier sprake was van opstartproblemen 

en dat deze problemen in de toekomst kunnen worden opgelost. Opgeven voor 

tennislessen kan via tennisles@vreugdenrust.nl of – in competitieverband – via 

jeugdcommissie@vltcsobri.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tennisles@vreugdenrust.nl
mailto:jeugdcommissie@vltcsobri.nl
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BIJLAGE 

  

 
  

 

              

        

  

    

            

            

            

            

                  

  
Inschrijfformulier winter 2019 Vreugd & Rust 

  

    

      

                  

  Voor- en achternaam 
Gebo
ren 

Telef
oon Mobiel E-mail 

Man/vr
ouw     

            Vrouw     

                  

  Straat, postcode, woonplaats       

  Speelsterkte (indien bekend)       

  Aantal jaar tenniservaring       

  Opmerkingen/wensen       

                  

  Ik meld me aan voor de volgende cursus (s.v.p. een X in het hokje van uw keuze plaatsen)   

X Cursus Lesduur Personen 

W
ek

en Prijs p.p   

  Voorbereidend tennis 4 en 5 jaar     25 minuten max 10 kinderen op een baan 10  €     50,00    

  Jeugd kennismakingscursus 6 t/m 17 jaar 50 minuten ca. 8 kinderen op 1 baan 4  €     25,00    

  Jeugd  6 t/m 17 jaar 50 minuten 5-6 kinderen op 1 baan 12  €   115,00    

  Jeugd priveles half uur 25 minuten 1 kind (2 ook mogelijk) 10  €   250,00    

  Jeugd priveles heel uur 50 minuten 1 kind (2 ook mogelijk) 10  €   500,00    

  Volwassenen kennismakingscursus  50 minuten 6-8 personen op 1 baan 4  €     30,00    

  Volwassenen halfgevorderden en gevorderden 50 minuten 4 personen op 1 baan 12  €   160,00    

  Volwassenen priveles half uur 25 minuten 1 persoon (2 ook mogelijk) 10  €   252,00    

  Volwassenen priveles heel uur     50 minuten 1 persoon (2 ook mogelijk) 10  €   504,00    

                  

  Prijzen zijn exclusief eventuele baanhuur   

                  

  OP onderstaande tijden geeft InnovaTennis de lessen (de opgegeven tijden bieden geen garantie)   
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Ik kan op (hoe groter de beschikbaarheid, hoe groter de kans op plaatsing): bijvoorbeeld: van 13-16 uur 
    

  maandag        (tussen 9.00 en 21.00 uur)               

  dinsdag          (tussen 9.00 en 14.00 uur)               

  woensdag       (tussen 9.00 en 21.00 uur)               

  donderdag      (tussen 9.00 en 21.00 uur)               

  vrijdag           (tussen 9.00-12.00 uur)               

  zondag        (tussen 13.00-17.00 uur)       

 

      

                  

  Datum             

  Naam (geldt als handtekening)             

                  

                 

 Tennisrackets               

 
Bij de kennismakingscursussen kunnen leerlingen gratis gebruik maken van onze 
testrackets. 

 
      

          

                 

  Algemene informatie               

 

Cursusperiode: 1 oktober 2019 tot 1 februuar 2020.  

      1. Er zijn geen lessen gedurende 1 week van de herfstvakantie. Lessen die uitvallen door feestdagen (pasen, pinksteren, hemelvaartdag)  

  worden ingehaald.               

  De lessen worden gegeven door een professionele trainer of trainster.          

  

 

Indeling geschiedt op basis van niveau, leeftijd en beschikbaarheid.          

  1. De jeugdlessen worden op maandag t/m vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur (woensdag van 13.00-19.00) en op zondag tussen 13.00-17.00 uur gegeven. 

2. De volwassenen lessen worden wanneer opegegeven op de bovenstaande gegeven. 

  

InnovaTennis, Esmoreitschouw 31, 2726 KH te Zoetermeer, tel. 06-26010806 (Munco 

Tideman). 

 

   

 

  3. Tennispark Vreugd & Rust Oosteinde 3 Voorburg  

   4. De informatie in deze folder is onder voorbehoud van typefouten.  

   
5. De indeling wordt uiterlijk in de week van 23 september 2019 per e-mail bekend gemaakt. 

      

 

  
              

7. Lesreglement 
              

8. Een lesuur duurt 50 minuten, cursisten hebben 60 minuten de beschikking over de baan.  

9. Een leshalfuur duurt 25 minuten, cursisten hebben 30 minuten de beschikking over de baan. 

1

0. Het niet op de les verschijnen is voor rekening van de cursist. 

 

    Bij afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald of wordt voor vervanging gezorgd.  

      

 

Restitutie van het cursusgeld als gevolg van een blessure of ziekte is niet mogelijk, tenzij u 
een blessure- en ziekteverzekering heeft afgesloten. 
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1. Bij een blessure kan je iemand anders van ongeveer gelijk niveau de lessen laten overnemen. Dit na goedkeuring van InnovaTennis.  
    

2. Het insturen van het inschrijfformulier verplicht u tot betaling van het cursusgeld, tenzij wij u niet kunnen plaatsen op uw beschikbare tijden. 

3. Bij een niet complete groep wordt in overleg een alternatief aangeboden tegen tariefsaanpassing. 

4. InnovaTennis B.V. en/of haar trainers/trainsters kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures of andersoortige  

5. schade aan personen of materialen die voor, tijdens of na de lessen zijn opgetreden of ontstaan. 

  Bedragen vanaf € 200 kunnen in 2 termijnen worden voldaan (1e termijn voor aanvang van de cursus, 2e termijn in december (2019).  

 
6. Het lesgeld dient voor aanvang van de lessen te zijn ontvangen op rekeningnummer NL81 RABO 01300.77.828 t.n.v. InnovaTennis (Rabobank); 

  

7. Indien wegens weersomstandigheden lessen niet doorgaan, wordt de eerste uitgevallen les ingehaald, de 2e niet, de 3e wel, de 4e niet. 
              

8. Er worden maximaal 2 lessen ingehaald. Een inhaalles die wegens weersomstandigheden niet doorgaat, wordt niet ingehaald 
    

  Indien wegens weersomstandigheden een les dient te worden afgebroken tijdens de les, geldt dat de desbetreffende les als gegeven wordt beschouwd. 

 

  
              

 
    

            

 
                

        
          

 

 

          

          

          

          

 


