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Beach Volleyball Vereniging

Indoor Beach Centrum Lindoduin
Lindoduin 36-38
2583 BG Den Haag

Telefoon 070-3558838
E-mail info@lindobeach.nl
Internet www.lindobeach.nl

Algemene voorwaarden buitentrainingen Vredenburgh 2019
Heb je vragen dan kan je mailen naar info@lindobeach.nl of bellen 070-3558838.
TRAININGSTIJDEN- GROEPEN & DATUMS 2019:
Er zijn 3 trainingen per keer:
1e training is van 16.30 tot 18.00 voor de mini’s (6-11 jaar) en C-Jeugd (11 tot 14 jaar)
2e training is van 18.00 – 19.30 uur voor de A ( 16-18 jaar) en B jeugd (14 tot 16 jaar)
3e training is van 19.30 – 21.00 uur voor senioren niveau laag, midden en hoog (vanaf 18+ jaar)
Datums buitentrainingen: 15 weken (15-5-2019 t/m 21-8-2019)
15, 22, 29 mei 2019
5, 12, 19, 26 juni 2019
3, 10, 17, 24, 31 juli 2019
7, 14, 21 augustus 2019
De training gaan gewoon door in de zomervakantie. Er vind geen restitutie plaats als je er niet bent
i.v.m. de vakantie.
De training gaat door bij minimaal 8 deelnemers per groep.
De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding, één of meerdere
groepen op het zelfde uur samen te voegen.
LOCATIE:
De trainingen vinden plaats op het beachcourt van voetbal vereniging Vredenburgh.
Adres is Julialaantje 15B, 2282 NW in Rijswijk.
Parkeren is gratis op het terrein.
KOSTEN:
De kosten voor de buitentrainingen gedurende 15 weken voor het seizoen 2018 zijn:
inter rijswijk leden en DEO leden
Mini’s + C-Jeugd (1 uur)

: € 135 p.p.

€ 120

A + B Jeugd (1,5 uur)

: € 145 p.p.

€ 130

Senioren (1,5 uur)

: € 160 p.p.

€ 150

Wil je 2x per week trainen dan kan je een 2e keer trainen op Houtrustbeach in Scheveningen. Hier
kan je ook gratis parkeren. Ontvang 2x trainen 15% korting op de totaalprijs.

Als je later instroomt dan betaal je naar het ratio van het aantal training welke nog moeten komen.
Losse training: € 10,00 (altijd aanmelden als je mee wil doen – via het formulier op de website, per
mail wordt dit bevestigd).
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Je kan het inschrijfgeld of een losse training op het volgende rekeningnummer overmaken:
NL 24RABO 0133 484 912 t.n.v. Beach Volleybal Vereniging Beach Life – o.v.v. je naam beachtraining
Vredenburgh 2019.
LET OP: je inschrijving is pas definitief als de betaling ook binnen is!
COMMUNICATIE:
Voor iedere trainingsgroep zal er een whats app groep aangemaakt worden. In deze groep kan je
je afmelden voor de training. Handig voor de trainer. Tevens zal er bij slecht weer via de whats app
gecommuniceerd worden of de trainingen doorgaan of niet. Dit wordt uiterlijk rond 15.00/15.30
uur besloten.
BIJ SLECHT WEER:
Het moet heel slecht weer zijn, wil de training afgelast worden. Dus met regen kan de training
gewoon doorgaan. Alleen bij windkracht 4-5 en onweer wordt de training geannuleerd. Vaak is het
een lokaal buitje wat niet lang duurt. Daarom is het altijd op de dag zelf en rond 15.00/15.30 uur
even kijken hoe het ervoor staat. Een afgelaste training door slecht weer kan niet worden
ingehaald. Bij 4 of meer afgelaste trainingen zal er een restitutie plaatsvinden van de afgelaste
training.
MATERIAAL en VELDEN:
Per groep is er 1 veld en 1 ballenzak, inclusief 8 ballen beschikbaar.
De velden worden door de trainers en spelers opgebouwd. Aan het einde van de training zal er
samen met de trainingsgroep het eigen veld afgebouwd worden. Deze worden opgeborgen in het
materiaalhok op het terrein van de voetbalvereniging.
INDIEN GEEN TRAINER:
Indien de train(st)er verhinderd is dan zal deze zelf proberen een plaatvervanger/ster te regelen.
Er wordt getracht de groep tijdig op de hoogte te stellen. Indien er meer dan 2 keer op een training
geen trainer beschikbaar is voor de groep, zal de training ingehaald worden in Lindobeach of
Houtrustbeach op een tijd en dag dat de meeste van de groep kunnen.
OVERIGE INFORMATIE:
- op www.lindobeach.nl vindt u verder alle overige informatie.
- de organisatie heeft het recht foto’s en beeldmateriaal vrij van portretrecht openbaar te maken
t.b.v. promotie van de sport als voor zowel Lindobeach als BVV Beach Life
- alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet overgedragen aan derden.
- bij aanmelden van de buitentrainingen op Vredenburgh ga je akkoord met de algemene
voorwaarden 2019.
WIJZIGINGEN en BLIJF OP DE HOOGTE:
Lindobeach behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.
https://www.facebook.com/Lindobeach-indoor-beach-accomodation-157419037642697/

