Jeugdbeleidsplan Tennisvereniging Leimuiden 2017-2022
1. Inleiding
De Jeugdcommissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor het werven en activeren van
jeugdleden van 6 t/m 17 jaar. Een uitgebreide opsomming van taken en verantwoordelijkheden van
de jeugdcommissie zijn te vinden in de bijlage en vormen een integraal deel van dit beleidsplan. Dit
beleidsplan dient mede als onderbouwing voor de financiële bijdrage van de vereniging voor de
trainingskosten voor de jeugd. Dit beleidsplan is opgesteld met een tijdshorizon tot en met 2022 en
zal jaarlijks worden geactualiseerd indien daar aanleiding voor is. Ingrijpende wijzigingen zullen aan
het Bestuur respectievelijk aan de Algemene Leden Vergadering worden voorgelegd. Dit beleidsplan
moet nog worden voorgelegd binnen de Algemene Ledenvergadering. 8 februari

2. Missie
Het formele doel van tennisvereniging Leimuiden is: “Het doen beoefenen en bevorderen van de
tennissport”. Het beleid van de vereniging dat hieruit is afgeleid is er op gericht het sociale karakter,
de sportieve prestaties, de kwaliteit van het park en onze financiële onafhankelijkheid te
waarborgen. De rol van de jeugd wordt hierin als volgt geformuleerd: De jeugd speelt binnen de
vereniging een belangrijke rol, zij hebben immers de toekomst. Wij hechten daarbij niet alleen aan
de sportieve prestaties van de jeugd, maar ook aan onze sociale verantwoordelijkheid in deze. In het
verlengde hiervan heeft de jeugdcommissie de volgende missie geformuleerd:
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit geldt voor zowel onze tennisvereniging als de tennissport
in algemene zin. Het is daarom onze ambitie om de betekenis van tennis in Leimuiden te vergroten
door verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis voor
de jeugd op elk spelniveau. Wij stellen ons ten doel om de binding van jeugd en ouders met de
tennisvereniging te versterken en de passie voor tennis te vergroten. De tennisvereniging draagt bij
aan de gezondheid en bewegingsontwikkeling van de jeugd in Leimuiden.”

3. Doelstellingen
Tennisvereniging Leimuiden richt zich op een zo breed mogelijke groep jeugdleden. De vereniging
heeft geen grote ambities ten aanzien van prestatie-tennis, maar biedt uiteraard de noodzakelijke
ruimte voor talentontwikkeling. Meer binding en meer plezier leiden op termijn automatisch tot
meer prestaties. De vereniging accepteert dat ze aan toptalenten vooralsnog geen faciliteiten kan
bieden en dat deze de vereniging vroegtijdig zullen verlaten. De vereniging onderkent het grote
belang van techniek training en de daarbij behorende sociale vaardigheden en streeft er daarom naar
alle leden gedurende de jeugdleeftijd training aan te bieden. Er is ruimte voor extra trainingen voor
talentvolle jeugd.

Vanuit de missie formuleert de jeugdcommissie onderstaande speerpunten voor de jeugd:





Actieve werving van jonge kinderen.
Stimuleren van spelen buiten de trainingen om.
Oudere jeugdleden (+13) sterker bij de vereniging betrekken.
Professionaliseren afspraken met trainingsstaf.

Het bereiken van deze doelstellingen wordt getoetst aan de onderstaande normen:





Geleidelijke groei van het aantal jeugdleden.
Zichtbaar grotere aanwezigheid van jeugdleden op het park.
Participatie middelbare schooljeugd bij activiteiten jeugdcommissie.
Het vastleggen van concrete afspraken met de trainer(s) over het volgen van de technische
ontwikkeling van de kinderen.

4. Competitie
Doel bij Tennisvereniging Leimuiden is en blijft zoveel mogelijk kinderen aan het tennissen te krijgen
en houden. Belangrijk hierbij is dat kinderen plezier beleven aan het tennissen. Competitie hoort hier
ook bij! Voor de competitie die door de KNLTB wordt georganiseerd, wordt door de trainers in
overleg met de jeugdcommissie de teamindeling gemaakt. De begeleiding van de teams en het
vervoer e.d. dient te worden geregeld door de ouders. Voor aanvang van de competitie wordt met
andere verenigingen uitwisselingen georganiseerd. Dit betekent dat er thuis of uit tegen andere
verenigingen wedstrijden worden gespeeld. De competitieteams kunnen op deze manier hun
krachten meten met anderen.

5. Training
Tennisles neemt bij Tennisvereniging Leimuiden een belangrijke plaats in. Tennisvereniging
Leimuiden heeft een contract met tennisschool Touch. De indeling van de training gebeurt in
samenspraak tussen de Jeugdcommissie en Touch tennis.
Tenniskids is een trainingsprogramma van de KNLTB, speciaal gemaakt om jonge kinderen op een
speelse en vooral leuke manier kennis te laten maken met tennis en zich verder te kunnen
ontwikkelen. Ook de jeugdcommissie van Tennisvereniging Leimuiden heeft deze methodiek
omarmd. In de tennislessen voor de jeugd wordt er door tennisschool Touch Tennis veel van het
Tenniskidsprogramma gebruik gemaakt.
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld verliezen snel hun
interesse. De rally´s zijn kort, de ballen stuiteren over hun hoofd en ze zijn het langste bezig met het
rapen van ballen. Daarom is Tenniskids zo belangrijk!

Een stimulerend Tenniskidsprogramma dat speciaal is ontworpen voor kinderen, zal de mogelijkheid
bieden tennis op een ´toffe´ manier te leren. Tennis is namelijk fun! Kinderen leren op een
natuurlijke manier. Ze zijn nieuwsgierig, creatief en fantasierijk. Daarbij spelen ontdekken en
verwonderen een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden als rennen, springen,
balanceren, coördinatie, gooien en vangen heel belangrijk zijn om tot een optimale
sportontwikkeling te komen. Bij Tenniskids komen al deze vaardigheden aan bod. De gebruikte
materialen en de opbouw van de verschillende fases, maken dat de kinderen worden uitgenodigd en
geprikkeld zichzelf te ontwikkelen tot allround sporters.
Jeugdleden tm 17 jaar zullen vanuit TV Leimuiden begeleid worden door tennisschool Touch in de
vorm van jeugdlessen. Vanaf 18 zal er een aanvullende bijdrage, naast de contribuitie, worden
gevraagd.

6. Jeugd evenementen:












(Indeling Lessen) – (Tennisschool)
Nationale Sportweek
WestEinder Jeugd Toernooi
Openingstoernooi.)
Junior/Senior toernooi. (eerste pinksterdag)
ROGG toernooi. (Tennisschool)
Jeugd Club Kampioenschappen enkel
Jeugd Club Kampioenschappen dubbel/gemengd.
Tikkie-Tikkie toernooi.
Jeugd uitje

N.B: De specifieke data voor deze evenementen, wordt elk jaar door de commissie vastgesteld en
gecommuniceerd naar de jeugdleden, en ouders, in afstemming met de evenementen commissie
van TV Leimuiden.
N.B 2: Deze evenenementen worden elk jaar geevalueerd om vast te stellen of deze passen binnen
het beleidsplan. Aan het begin van elk tennisjaar zal het complete evenementen overzicht door de
jeugdcommissie worden verstuurd.

Bijlage A: Jeugdtennis organisatie binnen de vereniging
De jeugdcommissie bestaat uit minimaal vijf personen, die affiniteit en kennis dienen te hebben met
en voor jeugdtennis. De jeugdcommissie opereert onder toezicht van het bestuur. De
jeugdcommissie opereert in samenwerking en in overleg met de andere commissies binnen
Tennisvereniging Leimuiden.
Verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie:








Jeugdleden plezier in de tennissport bij brengen en behouden.
Stimuleren van sportief en sociaal gedrag op en rond de baan.
Het bevorderen van het clubgevoel bij leden en ouders van leden.
Het opsporen van behoeftes van de jeugdleden, zowel technisch, recreatief als op het sociale
vlak. En zo nodig acties ondernemen in samenspraak met ouders, trainer of andere
commissies binnen onze vereniging.
Het behartigen van de belangen van de jeugd van TV Leimuiden.
De jeugdcommissie is er om zaken te coordineren en te initieren, zij doet niet per definitie
alle zaken zelf.
Het faciliteren van tennislessen voor de jeugd en het bijhouden van vordering van de lessen.

Taken van de Jeugdcommissie:










Het organiseren, coordineren en uitvoeren van verschillende toernooien en evenementen
ism Tennisschool Touch.
Het opstellen en onderhouden van een jeugdbeleidsplan en erop toezien dat dit beleid op
een juiste manier wordt uitgevoerd.
Het maken en onderhouden van draaiboeken tbv evenementen.
Fungeren als aanspreekpunt voor ouders en jeugdleden.
Werven en behouden van jeugdleden.
Tijdig informeren van jeugdleden m.b.t. aankomende evenementen en toernooien. I.s.m
tennisschool Touch.
Afstemming met plaatselijke en regionale tennisverenigingen m.b.t. opzetten
jeugdactiviteiten voor de regio.
Communicatie met de trainers van Tennisschool Touch
Gevraagd of ongevraagd adviseren van het bestuur van TV Leimuiden over jeugdactiviteiten
en beleid.

Dit beleidsplan is aan verandering overhevig en zal aan het begin van elk tennisseizoen aan het
algemene bestuur als de jeugdleden, ouders, worden gecommuniceerd.

