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Inleiding 

 

Geïnspireerd door de mooie slogan “Wie 

de jeugd heeft, heeft de toekomst” is in 

2015 gestart met het opstellen van eerste 

jeugdbeleidsplan dat in 2016 werd 

goedgekeurd door het bestuur.  

 

Dit bleek een prima leidraad voor het creëren van structuur en een 

houvast voor he opzetten van de jeugdactiviteiten bij TC Capelle. 

 

De huidige maatschappij is dynamisch en veranderingen zijn eerder regel dan uitzondering. 

Ook de tennissport heeft de afgelopen jaren enkele transformaties ondergaan. Om overzicht 

te blijven houden, is het van belang beleid van tijd tot tijd te evalueren en aan te passen waar 

nodig om zo aangesloten te blijven bij de toekomst. 

 

TC Capelle streeft ernaar om steeds transparant te zijn in haar jeugdbeleid door middel van 

een jeugdbeleidsplan. Doel hiervan is helderheid verschaffen aan leden, jeugdleden en ouders 

hoe, wat en op welke wijze jeugd relateerde zaken zijn geregeld bij onze vereniging. 
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1. Aanleiding 

 

Gaandeweg de uitvoer van het oude jeugdplan werd al in de loop van 2018 duidelijk dat 

aanpassen van het beleid nodig was. Dit om het, door actieve werving, groeiende 

jeugdledenaantal tot 12 jaar in o.a. de nieuwe structuur van de Tenniskids KNLTB-opzet te 

laten passen en de jeugd bij TC Capelle meer te binden aan de club. 

 

Fundament voor dit jeugdbeleidsplan is dan ook opgebouwd uit opgedane ervaring bij de 

uitvoer van het 2016 jeugdplan, evaluaties met ouders, trainers en jeugd en ontwikkelingen 

op jeugdtennisvlak van de KNLTB. 

 

De belangrijkste constateringen: 

• Eénmaal tennisles per week alleen leidt tot onvoldoende sportbeleving en clubbinding 

• Jeugdselectietennis sprak slechts smalle talentvolle groep jeugd aan 

• Onvoldoende aansluiting trainingsaanbod van recreatief naar intensief 

• Tweede trainingsmoment in de week leidt tot meer binding en sportbeleving 

• “All-in one” tennis van de KNLTB is toekomstbestendig (zie §5.2 voor uitleg) 

2. Doelstellingen 

Voor dit beleidsplan zijn de geformuleerde doelstellingen de basis voor de activiteiten die 

worden uitgevoerd. 

 

2.1 Algemeen 
 

1. Het creëren van een hechte onderlinge sociale band, een band met de vereniging en 

plezier om de baan  

Het streven is dat kinderen met plezier naar TC Capelle komen om te tennissen en tennis 

beleven als complete sport met tennisles en georganiseerde wedstrijden. Net als bij hockey of 

voetbal. 
 

2. Het creëren van een gezonde leeftijdsverdeling 

We willen het aantal jeugdleden op een “gezond peil” houden, ook voor de toekomst. Met 

gezond peil bedoelen we dat rond de twintig procent het totale ledenbestand jeugdspeler is en 

dat een goede doorstroming naar de senioren geborgd is. Dit waarborgt ook de continuïteit 

van de club op langere termijn. Immers de voorzieningen die de club biedt kunnen alleen in 

stand worden gehouden bij een bepaalde omvang van het ledenbestand. We moeten 

voorkomen dat de club gaat “vergrijzen”. 
 

3. Passend lesaanbod binnen de vereniging 

Trainingsaanbod geënt op ledenbehoud en dat voorziet in overgang van recreatief naar 

intensief tennis. 
 

4. Eerste team vanuit eigen kweek 

Invulling geven aan de lange termijn doelstelling van TC Capelle: het hebben en behouden 

van een eerste team (Heren, Dames of Mix) dat op redelijk hoog niveau (Hoofdklasse) speelt 

en dat grotendeels uit spelers of speelsters bestaat die opgegroeid zijn bij onze club. 
 

5. Duidelijkheid verschaffen over het Jeugdbeleid 

We willen dat het Jeugdbeleid transparant is, up to date en voor leden beschikbaar. 
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3. Situatie jeugdleden 

3.1 Leeftijdsopbouw 

 

Het aantal jeugdleden per 1 juli 2020 onderverdeeld in 102 jongens en 89 meisjes.  

Dit is 19,7% van het totaal aantal leden. 

 

De onderstaande tabellen geven een onderverdeling per leeftijd en de groei sinds Q4 2015. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Tennisvisie TC Capelle 

Recreatief tennis staat aan de basis voor de “brede” jeugd. Het gehele jaar door wordt een 

aantal activiteiten georganiseerd voor al onze jeugdleden. Plezier en in contact komen met 

andere jeugdleden staat hierbij voorop. Daarmee ontstaat een basis voor “spontaan” tennis 

met elkaar, dus ook buiten de lessen en competities samenkomen en vrijspelen op de club. 

  

1. Het stimuleren van de tennissport bij de jeugd van TC Capelle  

Op ons park krijgen jeugdleden van +/- 5 tot en met 17 jaar het tennisspel bijgebracht in al 

zijn facetten: technisch, tactisch, fysiek, mentaal en sportief. Bedoeling is faciliteiten 

aanbieden om op hun eigen niveau zo goed mogelijk te leren tennissen, plezier te hebben op, 

maar ook naast de baan en de club zien als veilige plaats waar ze kunnen recreëren. 

 

2. Het organiseren van activiteiten voor de jeugd 

Voldoende leuke activiteiten voor de jeugd organiseren zodat ze voor meer dan 

tennistrainingen of competitie naar de vereniging komen. 

 

3. Tenniswedstrijden 

Tennis is het leukst als kinderen snel kunnen starten met het spelen van wedstrijden. Door 

veel wedstrijden te spelen krijgen ze meer plezier in tennis. TC Capelle kinderen spelen zo 

snel als mogelijk nadat ze zijn gestart met tennisles met competitiespelen en komen in een 

team met niveau- en leeftijdsgenoten. Ze gaan samen op pad en spelen dan een aantal 

wedstrijden. Dit sluit aan bij de huidige ‘all-in one’-tennisvisie van de KNLTB. 
 

 

 

1 juli 2020 Jongen Meisje Totaal 

tot 12 jaar 62 67 129 

12 t/m 17 jaar 40 22 62 

Totaal 102 89 191 (19,7%) 

1 oktober 2015 Jongen Meisje Totaal 

t/m 10 jaar 8 12 20 

11 t/m 17 jaar 89 53 142 

Totaal 97 65 162 (16,7%) 
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4.1 Historie 
 

In 2016 is onder andere het jeugdselectietennis geïntroduceerd bij TC Capelle. Een aantal 

geselecteerde, talentvolle en vooral enthousiaste groep kinderen die graag beter wilde worden 

in tennis ontving een tweede training die deels door de club werd gesubsidieerd. Dit heeft 

goed gewerkt! Veel van deze kinderen spelen naast de competitie ook veel externe 

toernooien, presteren goed in het landelijke jeugdcircuit en hebben vooral veel plezier in 

tennis en met elkaar! 

 

Conclusies: 

- kinderen die een 2e keer in de week trainen gaan sneller vooruit; 

- kinderen die een 2e keer in de week trainen gaan tennis leuker vinden; 

- kinderen die een 2e keer in de week trainen leren meer andere kinderen kennen; 

- kinderen die een 2e keer in de week trainen krijgen meer binding met de club; 

- kinderen die een 2e keer in de week trainen inspireren ook hun ouders voor tennis. 

 

In het voorjaar 2019 volgde de pilot ‘Van Selectie naar Clubtraining’ samen met de 

tennisscholen voor ook de brede jeugd. Na succesvolle afsluiting heeft het bestuur het 

daaropvolgende voorstel, om alle jeugdleden de mogelijkheid te bieden om vanaf het moment 

dat zij starten met tennis, deels gesubsidieerd extra te laten trainen, goedgekeurd.  

 

4.2 Aanbod Tennistraining 
Tennis is een technische sport. Zonder vaardigheid om een bal goed te slaan gaat de lol er 

snel af. Die vaardigheid wordt primair ontwikkeld door training en daarom neemt training 

een belangrijke plaats in. Sinds 2019 bestaat het jeugdtennisaanbod uit twee stromingen, 

TennisRegulier en TennisIntensief. die naadloos in elkaar overvloeien afhankelijk van de 

tennisbeleving en trainingsintensiteit van jeugdigen. 
 

Bij TC Capelle wordt aan de “all-in one” aanpak van de KNLTB actief en succesvol 

invulling gegeven waardoor de behoefte aan trainingen sinds 2016 enorm is toegenomen en 

het aanbod oversteeg. Om al deze trainingen op de diverse niveaus te kunnen verzorgen is het 

aantal tennistrainers in aantal en diversiteit uitgebreid.   

 

De club werkt samen met tennisscholen Mejor, Alexander Hellinga en Selma Andrade, die in 

samenspraak met de club een passend en gevarieerd trainingsprogramma aanbieden voor het 

TennisRegulier en TennisIntensief. Ook werkt TC Capelle samen met geselecteerde trainers, 

om de programma’s op maat invulling te kunnen geven.  
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4.3 TennisRegulier 

Naast een reguliere tennisles bij een van de trainers op de club, is er wekelijks 

een tweede trainingsmoment in de vorm van deels gesubsidieerde Clubtraining 

met, zoveel als mogelijk, het (toekomstige) competitieteam. Deze teams krijgen 

van januari t/m maart een serie competitietraining ter voorbereiding op de 

competitie én om de teamleden te leren kennen. 
 

Voorwaarden voor Clubtraining;  

- Inzet en bereidheid bij de reguliere training een must 

- Deelname aan de competitie in voorjaar en najaar 

- Deelname aan de TC Capelle Jeugdtoernooien 

 

4.4 TennisIntensief 
 

1. Gericht op het faciliteren van jeugd die prestatietennis speelt 

We willen TC Capelle jeugdspelers die tennis intensief beoefenen ook faciliteren, zodat zij 

zich binnen onze vereniging blijven en kunnen ontwikkelen tot wedstrijdspelers die in de 

toekomst de eerste zondag en zaterdagteams voorzien van “eigen kweek”.  

 

Aandachtspunten TennisIntensief:  

• Geleerde vaardigheden uit de training 

toepassen in wedstrijdsituaties 

• Ontwikkelen van een eigen speltype en 

wapens 

• Verder ontwikkelen besluitvaardigheid 

• Verder ontwikkelen aandachtscontrole, 

• zelfvertrouwen, toewijding, emotionele 

• stabiliteit en persoonlijk leiderschap 

• Routines creëren om in de ideale 

prestatietoestand te komen 

• Gebruik maken van visualisatie en 

routines 

• Positieve zelfspraak 

• Wedstrijdplezier ontwikkelen 

 

2. Succesvolle jeugdteams en spelers stimuleren andere jeugd 

Ambitieuze jeugdspelers zijn intrinsiek gemotiveerd en binden zich graag aan een club waar 

aandacht is voor de betere spelers omdat ze daar ook op niveau kunnen trainen en onderling 

sparren.  
 

Ook raken met name startende tennissers gemotiveerd voor het ontwikkelen van hun eigen 

tennisspel. Een goed jeugdbeleid resulterend in behoud van deze groep en versterkt de 

uitstraling van de club. 

 

 

 

 

 

 

 



  

TC Capelle Jeugdbeleidsplan 2020 -2023   

7 

5. KNLTB 

5.1 Jeugdcompetities 

Tenniskids 

Voor kinderen tot en met 12 jaar heeft de KNLTB Tenniskids ontwikkeld. Tenniskids is 

helemaal afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Met speciale ballen, 

rackets, banen en oefeningen leren kinderen de tennissport razendsnel. 

 

Junioren 

Spelers in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar noemen wij junioren. Jeugdspelers van 11 en 12 jaar 

oud kunnen in Tenniskids (t/m 12 jaar) spelen of bij de junioren. De tennisleraar kijkt 

wanneer een speler, qua niveau, kan doorstromen naar de junioren. 

 

Buiten de competitie 

Buiten de competitie organiseren onze en andere verenigingen toernooien 

of events. Tijdens een toernooi spelen jeugdspelers één of meerdere 

wedstrijden en ontmoeten ze kinderen van andere verenigingen. Dit is niet 

alleen heel gezellig, maar kinderen leren er ook nog eens beter van 

tennissen. 

 
 

5.2 ‘All-in one’-concept 
 

Tennis is groot in Nederland en herbergt 95.000 kinderen die tennissen waarvan ruim 36.500 

jeugdspelers jaarlijks competitie spelen. En dat is niet zo gek want tennis is gezellig, vaak in 

de buurt, het is uitdagend en het is ook nog eens de gezondste sport voor jong en oud! 

 

De KNLTB maakte de afgelopen jaren tennissen nog laagdrempeliger en makkelijker aan te 

leren door met verschillende baltypen te werken. Hierdoor gaat meer jeugd tennissen én blijft 

meer jeugd tennissen.  

 

Het “all in one”- tennis houdt in, net als bij hockey of voetbal, dat je zo kort mogelijk nadat je 

bent gestart met tennislessen ook deelneemt aan de KNLTB competitie en groeit naar een 

tweede trainingsmoment in de week. Sinds de invoering van dit concept bij TC Capelle doet 

nagenoeg alle jeugd tot twaalf jaar binnen het eerste jaar al mee met (interne) toernooitjes en 

competitie. 
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6. Activiteiten voor de jeugd 

 

De navolgende activiteiten worden georganiseerd 

voor de jeugd.  

 

1. Toernooien die jaarlijks worden    

    georganiseerd; 

• Thema toernooi (Q1 en Q4) 

• Oliebollentoernooi (Q4) 

• Jeugdclubkampioenschappen (Q2 of Q3) 

• Open Jeugdtoernooi (Q2 of Q3)  
• Jeugd-Padelclinics (vanaf 2021) 

 

 

2. Competities 

• KNLTB Voorjaarscompetitie Tenniskids (vanaf +/- 7 jaar) Rood/Oranje/Groen 

• KNLTB Najaarscompetitie Tenniskids (vanaf +/- 7 jaar) Rood/Oranje/Groen 

• KNLTB Voorjaarscompetitie Junioren (vanaf +/- 10 t/m 17 jaar)  

• KNLTB Najaarscompetitie Junioren (vanaf +/- 10 t/m 17 jaar) 

• INTERN Laddercompetitie voor alle jeugd die met een GELE bal speelt 

 

 

3. Overige activiteiten 

• Werving nieuwe jeugd met “Maak Kennis met Tennis” (jaarlijks start 1 oktober) 

 

 

4. Trainingsaanbod (zomer en winter) 

• Jeugdtraining Regulier door 2 Tennisscholen (Mejor en Alexander Hellinga) 

• Jeugdtraining Intensief door selecteerde tennistrainers, gasttrainers en workshops 

• Clubtraining verzorgd door trainers het beste passend bij het niveau van de groep 
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7. Uitvoering  

7.1 Algemeen 
 

1. Het creëren van een hechte onderlinge sociale band, een band met de vereniging en 

plezier om de baan  

 

Rondom de baan 

Om invulling te kunnen geven aan het als doelstelling geformuleerde “plezier om de baan” 

dienen daar ook de condities voor te worden ingevuld. Er moeten faciliteiten zijn voor de 

kinderen die het leuk maken om op de club te zijn, ook als ze niet tennissen. Inmiddels is er 

een jeugdhonk boven de bar in het clubhuis met een ‘hang’bank, tv en een tafeltennistafel. 

Beoogd wordt dat een (nog te vormen) jongerenbestuur dit jeugdhonk verder aankleedt. 

 

De faciliteiten voor kinderen buiten zijn: 

• Een schommel 

• Mini-baantjes 

• Oefenmuur in de Padelbanen - mits vrij 

• Buiten Tafeltennistafel 

 

Wat bij TC Capelle door ouders enorm goed wordt opgepakt en door de jeugdcommissie 

gestimuleerd is het vormen van een onderlinge band met het competitieteam, ‘team-gevoel’. 

Zeker voor kinderen die competitie spelen moet er door de teambegeleider (meestal een van 

de ouders) nadrukkelijk bij worden stil gestaan, dat tennis ook een teamsport is en dat 

kinderen niet direct na afloop van hun wedstrijd weggaan, terwijl teamgenoten nog staan te 

spelen. 

Daarnaast hanteert TC Capelle het “Fair Play” reglement van de KNLTB en handhaven deze 

actief. 

 

2. Behoud van het aantal jeugdleden 

Zoals verwoord bij de doelstellingen is het van wezenlijk belang dat het aantal jeugdleden op 

peil blijft, rond de twintig procent. Dat betekent ongeveer 200 jeugdleden op een totaal 

ledenbestand van 1000. Tevens wordt gestreefd naar een evenwichtige leeftijdsopbouw bij de 

jeugd (pupillen versus junioren, jongens versus meisjes). Momenteel is er bijvoorbeeld 

relatief veel jonge jeugd (t/m 12 jaar) en streven we naar meer balans in de leeftijdsopbouw. 

 

Voor de komende jaren betekent dit behouden van huidige jeugd en actief jaarlijks werven 

van jonge jeugd. De tennisscholen zullen actief worden betrokken bij het werven van nieuwe 

jeugdleden.  

 

Het huidige beleid is dat een leerling van een tennisschool na uiterlijk twee Maak Kennis met 

Tennis ronden of 1 jaar juniorenles lid wordt van de club. De tennisscholen zijn 

verantwoordelijk voor uitvoering en naleving hiervan. Updates hiervan tijdens het structureel 

overleg. 
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3. Acties gericht op behoud van het aantal jeugdleden:  

• Ledenwervingsacties doen zoals: 

- Acties i.s.m. tennisscholen, zoals “Maak Kennis Met Tennis” 

- Stimuleren bestaande leden voor promoten van tennissport bij nieuwe leden 

• Meer rekening te houden met de wensen van de jeugdleden zelf (o.a. door een 

jongerenbestuur op te zetten die voorstellen kan doen tot verbetering van bepaalde 

zaken)  

• Monitoren van de aanwas via de tennisscholen 

 

7.2 Organisatie en overleg 
De volgende organen binnen de club spelen een rol bij de opzet, implementatie en uitvoering 

van het jeugdbeleid: 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie voert het jeugdbeleid uit, doet voorstellen voor nieuwe ideeën of 

aanpassingen aan het bestuur en legt verantwoording af over haar werkzaamheden aan het 

bestuur en de ledenvergadering. Hoe hier invulling aan wordt gegeven staat in hoofdstuk 5. 

 

Trainers 

De club huisvest sinds oprichting twee tennisscholen (Mejor en Alexander Hellinga) die o.a. 

de TennisRegulier trainingen verzorgen. Al deze trainers zijn minimaal bezit van Licentie A 

en voor het Tenniskidsprogramma in het bezit van minimaal één Tenniskids Certificaat.. 

Tevens zien zij erop toe dat zij tweejaarlijks de benodigde P.O. punten behalen om bij te 

scholen en hun licentie te behouden. 

 

Voor het aanbod TennisIntensief werkt TC Capelle samen met geselecteerde trainers met 

minimaal Licentie B en aantoonbare recente ervaring met prestatief jeugdtennis en de 

ontwikkeling daarvan. Tevens zien zij erop toe dat zij tweejaarlijks de benodigde P.O. punten 

behalen om bij te scholen en hun licentie te behouden. 

 

Alle trainers zijn betrokken bij of organiseren zelf ook diverse jeugdevenementen, stimuleren 

hun leerlingen om zo snel als mogelijk na de start competitie te spelen en zij adviseren de 

jeugdcommissie over de competenties van de jeugdspelers ten behoeve van 

jeugdcompetitieteams e.d. 

 

Bestuur 

Het bestuur accordeert het jeugdbeleid en houdt toezicht op de uitvoering door de 

jeugdcommissie. 

 

Jongerenbestuur (JB) 

Jeugdspelers worden gestimuleerd om een eigen bestuur te vormen, dat zal dienen als 

klankbord namens de jeugdspelers voor de jeugdcommissie. Daarnaast kan het 

jongerenbestuur op ad hoc basis assisteren bij diverse activiteiten. 
  

Op het moment zijn er al meerdere aanmeldingen en wordt de JB in Q4 van 2020 officieel 

vorm geïnstalleerd.  
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8. Communicatie 

Plannen en implementatie daarvan slaagt alleen indien samenwerking en communicatie goed 

is georganiseerd. 

Ouders en kinderen willen graag weten wat de mogelijkheden zijn bij onze club. Dan kan 

het gaan om allerlei zaken die met trainen en competitie of andere activiteiten te maken 

hebben, hoe de clubregels zijn, of wat de voorzieningen zijn in het clubhuis e.d.  

Op onze site is reeds heel veel informatie over jeugdtennis te vinden, maar we begrijpen dat 

(ouders van) nieuwe leden ook graag een persoonlijke benadering op prijs stellen om zich bij 

onze club thuis te gaan voelen. 

Via de club nieuwsbrief informeren we onze bestaande leden over nieuwe jeugdevenementen 

en aangelegenheden.  

De jeugdcommissie is verder makkelijk bereikbaar voor iedereen die verder nog vragen heeft. 

Het e-mailadres is jeugd@tccapelle.nl 

7.1 Structureel Overleg  

Alle tennistrainers en jeugdcommissie voeren gezamenlijk gemiddeld iedere zes weken een 

structureel overleg (S.O.) waar planning, informatie en voortgang over het jeugdbeleid en 

jeugdactiviteiten wordt gedeeld. Kinderen en hun ouders kunnen dus ook informeren bij hun 

tennisleraren over wat er reilt en zeilt in de club met betrekking tot de jeugd. 

7.2 Jaarverslag 

Tenslotte wordt over de uitvoering en realisatie van het jeugdbeleid verslag gedaan bij de 

jaarlijkse ledenvergadering waarvoor elk lid wordt uitgenodigd. Ook daar kunnen vragen 

worden gesteld en nieuwe voorstellen worden ingediend. 

9. Jeugdcommissie 

9.1 Samenstelling en organisatie 
 

Wie is geschikt voor de jeugdcommissie? 

De jeugdcommissie is een afvaardiging van leden van de vereniging die graag een bijdrage 

willen leveren aan een professionele opzet en uitvoering van het jeugdbeleid en daarover 

verantwoording willen afleggen aan het bestuur en de ledenvergadering. Leden van de 

jeugdcommissie worden gevraagd om naast het verrichten van hand- en spandiensten tijdens 

jeugdactiviteiten, zoals jeugdcompetitie en toernooien, zich in te zetten voor de belangen van 

de jeugd in onze vereniging en daarbij enkele taken van het jeugdbeleidsplan op zich te 

nemen.  

 

Jeugdcommissieleden zijn, bij voorkeur, ouders van tennissende kinderen of voormalige 

jeugdleden die willen bijdragen aan het verbeteren van de omstandigheden voor de jeugd bij 

de club. Als jeugdcommissielid ben je bereidt om tijd te steken in een aantal vergaderingen 

per jaar en ben je fysiek aanwezig bij diverse jeugdactiviteiten. De jeugdcommissie bestaat 

bij voorkeur uit minimaal 5 leden. Een minimum van 3 leden zal nodig zijn om uitvoering te 

kunnen geven aan het gewenste jeugdbeleid. 

 

mailto:jeugd@tccapelle.nl
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Een gegadigde voor de jeugdcommissie kan zich melden via jeugd@tccapelle.nl met een 

korte motivatie. In overleg, indien geen van de bestaande commissieleden bezwaar maakt en 

na bijwonen van minimaal één vergadering, kan de aspirant toetreden als commissielid. 

 

Organisatie 

De huidige jeugdcommissieleden hebben gekozen voor een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de algehele uitvoering van het jeugdbeleid. De leden verdelen 

taken en bevoegdheden die afhankelijk zijn van de omvang van de commissie. Zo kunnen 1 

of meer commissieleden zich bijvoorbeeld specifiek richten op een onderdeel van Tenniskids, 

de Junioren of organisatie van evenementen. 

 

Voor de broodnodige hulp bij evenementen en jeugdactiviteiten is ook een 

JeugdOndersteuningsTeam (J.O.T),  bestaande uit betrokken ouders, die zich 

per evenement kunnen opgeven als hulpouder. Hiervoor aanmelden kan via 

jeugd@tccapelle.nl o.v.v. aanmelding J.O.T. 

 

De jeugdcommissie vergadert regelmatig met elkaar de voortgang van de 

diverse aspecten van het jeugdbeleid te bespreken. 

 

Samenstelling 

De huidige jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen: 

• Joanna Uiterwijk (afgevaardigd bestuurslid) 

• Anouk Faassen 

• Nancy Kloet 

• Hans Folge 

• Ruben Abel 

 

 

 

9.2 Taken en bevoegdheden van de jeugdcommissie 
 

De jeugdcommissie is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleid, 

waaronder het organiseren van de jeugdcompetitie, de jeugdtoernooien en overige activiteiten 

voor de jeugd gedurende het gehele jaar. 

 

Daarnaast doet de jeugdcommissie voorstellen tot aanpassing van het beleid, al dan niet op 

verzoek van andere leden, en bespreekt deze met betrokkenen. 

 

9.3 Verantwoording en evaluatie 
 

Na afloop van het kalenderjaar wordt vanuit de jeugdcommissie een verslag opgesteld over 

de uitvoering van het jeugdbeleid.  

 

Het budget wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en door de Algemene 

Ledenvergadering bekrachtigd. Het budget dient ter bevordering en uitvoer van het 

jeugdbeleidsplan. 
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Bijlage 1. Algemene Jeugd Jaarkalender  

  

  

  

 

  
 

Maand Activiteit 

Januari Start extra Competitietrainingen TennisRegulier 

Februari Schrijven jaarverslag t.b.v. ALV  

Maart 

• Info-meeting voor ouders nieuwe Tenniskids  

• Rood/Oranjeteams 

• Start voorjaarscompetitie Tenniskids  

• Captainsmeeting competitie Junioren 

• KNLTB Pasjesuitgifte (tweejaarlijks)  

April 

• Openingstoernooi (thema): Ouder-Kind toernooi (o.v.) 

• Welkomstmoment voor nieuwe leden 

• Start voorjaarscompetitie Junioren 

• Start zomer-clubtrainingen buiten 

Mei Inschrijving en inplannen van OJT En JCK  

Juni 

• Competitieafsluiting 

• Aanmelding via website najaarscompetitie 

• Open Jeugdtoernooi-OJT of Jeugdclubkampioenschappen-JCK (o.v.) 

Juli Promotie zomer externe jeugdtoernooien 

Augustus Jeugdclubkampioenschappen of  Open Jeugdtoernooi (o.v.) 

September Start najaarscompetitie Tenniskids, Junioren 

Oktober 
• Thema jeugdtoernooi  

• Start winter-clubtrainingen in de overkapping 

November 

• Aanmelden via website voorjaarscompetitie volgend jaar 

• Competitieteams in concept samenstellen tijden S.O. 

• Jaarkalender komend jaar in concept samenstellen   

December 

• Inschrijven competitieteams bij KNLTB  

• Bekend maken competitieteams  

• Oliebollentoernooi 


