Jeugdbeleid VLTC
1 november 2020 t/m 31 oktober 2021
Jeugd: tot 18 jaar (in het jaar dat je 18 wordt ben je senior lid)
Voor studerende 18+ is er een speciaal contributietarief (zie website VLTC)

Uitgangspunten jeugdbeleid VLTC 2020/2021
Lidmaatschap jeugd VLTC met training:
- 35 lesmomenten per jaar van 1 nov 2020 t/m 31 oktober 2021 (zie trainingskalender
2019-2020)
- Alleen buitentraining, geen binnentraining
- Vrij tennissen tot 19.00 uur, na 19.00 uur met senior begeleider voor kinderen tot 12
jaar. Kinderen van 12-18 jaar mogen na 19.00 uur ook op de baan
- Deelname aan voorjaars- en najaarscompetitie
- Deelname aan activiteiten jeugdcommissie (soms kleine bijdrage verschuldigd)
- Trainingsgroep minimaal 5 kinderen
- Contributie: € 325,- per contributiejaar
Lidmaatschap jeugd VLTC zonder training:
- Middelbare schooljeugd
- Vrij tennissen
- Deelname aan voorjaars- en najaarscompetitie
- Deelname aan activiteiten jeugdcommissie (soms kleine bijdrage verschuldigd)
- Contributie: € 75,Geen training:
Geen training tijdens schoolvakanties en feestdagen.
Winterstop: Er is een winterstop van half dec tot half febr. Tijdens deze periode zullen
activiteiten worden georganiseerd. Let op: de maandaggroepen starten begin febr weer met de
les.
Uitval van training:
Bij uitval van 1 van 35 lesmomenten zal deze in overleg met trainer wordt ingehaald.
Uitval van de training vanwege het weer in periode november/half december zal zoveel mogelijk
in januari en eerste helft februari worden ingehaald. Dit om trainingsstop zo kort mogelijk te
houden.
Training meer dan 1 lesmoment per week:
Training meer dan 1 lesmoment per week mogelijk in overleg met trainer. Dit valt buiten
contributie. In overleg met trainer worden groepen bepaald (aantal), trainingsmoment, de
kosten en betaling.
Regiotraining:
Trainer biedt voor kinderen die meer willen/kunnen selectietraining aan. Extra training met
kinderen uit de regio op verschillende locaties. Kosten/deelname via trainer. Dit valt buiten
contributie en lidmaatschap VLTC.
Opzegging lidmaatschap en training
Opzegging van het lidmaatschap kan 2 x per jaar (voor 1 juni of 1 december). Niet gevolgde
lessen worden niet vergoed.

