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Inleiding	
	
Een	gezonde	vereniging	schenkt	voldoende	aandacht	aan	haar	jeugdleden.		
Een	goed	jeugdbeleid	zorgt	voor	continuïteit	en	binding	met	de	vereniging.		
Onmisbaar	om	een	vereniging	te	zijn	waar	jong	en	oud	zich	thuis	voelen.	
In	het	Jeugdbeleidsplan	is	vastgelegd	hoe	Tc	op	Dreef	met	haar	jeugd	wil	omgaan.	
Het	is	ons	gezamenlijk	belang	om	te	werken	aan	een	gezonde	basis	voor	onze	vereniging.		
Uitgangspunt	is	om	ons	jeugdledenbestand	te	laten	groeien	door	plezier	in	het	spel,	kwantiteit	van	aantal	jeugdleden	bij	activiteiten	en	
kwaliteit	van	communicatie.	
Dit	Jeugdbeleidsplan	bevat	de	doelstellingen	van	het	jeugdbeleid	en	geeft	aan	welke	acties	in	2018	nodig	zijn	om	deze	doelstellingen	te	
behalen.		
	
Doelstellingen	
1.	Het	“zelfstandig”	laten	werken	van	onze	commissie(delen).		
2.	Het	optimaliseren	van	de	communicatie	
3.	Het	werven	van	nieuwe	jeugdleden	zowel	van	basisschool	als	voortgezet	onderwijs	
4.	Het	bieden	van	privileges	voor	de	jeugd	vanaf	14	jaar		
5.	Het	binden	en	behouden	van	onze	jeugdleden	
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Organisatie	jeugdafdeling	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 	

Communicatiepersoon:	Iris	Tabor	
TAAK:		

*Verzorgt	communicatie	tussen	jeugd	&	
jeugdcommissie.	

*	Verzenden	mail,	app,	site-gegevens	

Trainer:	Desiree	Bogers/	
Rob	van	Dinther	

TAAK:		
*	Verzorgt	lessen,	

*	Ondersteuning	jeugdcommissie	
*	Jeugdleden	wervingsactiviteiten	

	
	Rood	

TAAK:		
Verzorgt	klein	veld	

	
	
	
	
	
	

Ouder	van	Tijn	
Willemsen	

Oranje	
TAAK:	Verzorgt	¾		

competitie.	
	

	
	

	
	
	
Remco	Elbers	

Femke	Kuunders	

Groen	/	KNLTB		
TAAK:	Verzorgt	in	
samenwerking	met	
VCL	grootveld	
competitie.	

	
	
	
	

Ouder	van	David	
Kessels	

Bestuur	Tc	op	Dreef	

Woordvoerder	jeugd	:	Monique	Manders	
TAAK:		

Delegeert	en	houdt	overzicht	
jeugdactiviteiten	

Klein	Deurne		
TAAK:	Verzorgt	
organisatie	van	
jeugdtoernooi.	

	
	
	
	

Wim	vd		Einden	
Peter	van	der	

Horst	
	

Clubkampioen-
schappen	

TAAK:	Verzorgt	
organisatie	clubkamp.	
In	samenwerking	met	

senioren.	
	
	

Cindy	Kuunders	
Angelique	Bouma	

Ine	vd	Ven	
	

Uitwisseling	
Liessel	en	
Vlierden		

TAAK:	Verzorgt	
organisatie	van	een	
leuke	uitwisseling	
met	Liessel	en	
Vlierden.	

	
Ernie	Franssen	
Annemarie	
Verhagen	

	



Jeugdbeleidsplan	tc	Op	Dreef	

5	 
2018. 

 
  

Voorwaarden	
Ad	1.		
De	nieuwe	structuur	van	de	jeugdcommissie	is	gepresenteerd	bij	de	ouderbijeenkomst	in	december	2015.	Op	deze	bijeenkomst	zijn	vele	
goede	ideeën	naar	voren	gekomen	en	er	is	voornamelijk	gekeken	naar	de	toekomst.		
De	basis	van	de	jeugdcommissie	bestaat	uit	de	woordvoerder,	de	communicatiepersoon	en	de	trainer.		
Zij	zullen	overkoepelend	en	samenwerkend	de	jeugdcommissie	sturen	en	leiden.	
	
-	De	woordvoerder	maakt	deel	uit	van	het	bestuur	en	zal	de	aanspreekbare	persoon	zijn	voor	alle	overkoepelende	zaken	van	jeugdzaken.	
	
-	De	communicatiepersoon	verzorgt	alle	uitgaande	communicatie	naar	de	jeugd,	ouders	en	andere	personen.	Belangrijk	is	hierbij	de	
dubbele	check	van	de	inhoud.	Communicatie	verloopt	via	de	site	www.tcopdreef.nl	,	via	mail	of	via	whats	app.		
	
-	De	trainer	zal	buiten	het	geven	van	de	trainingen	fungeren	als	raadgever	voor	de	commissie.	Naast	training	geven	is	het	zijn	van	een	
communicatiespil	een	van	de	belangrijkste	taken	van	een	trainer.	De	trainer	houdt	de	woordvoerder	op	de	hoogte	van	nieuwe	
ontwikkelingen	en	bespreekt	met	de	subcommissies	de	ervaringen	over	de	activiteiten.	Tevens	organiseert	de	trainer	twee	keer	per	jaar	
een	activiteit.	
	
-	De	subcommissies	draaien	hun	eigen	post.	Ze	zijn	de	eerste	aanspreekbare	persoon	over	de	activiteit	die	ze	organiseren.	Middels	een	
nog	te	maken	draaiboek	zal	elke	post	hun	taken	kunnen	overzien	en	uitvoeren.	
Drie	keer	per	jaar	komt	deze	gehele	jeugdcommissie	bijeen	met	als	doel	de	activiteiten	te	evalueren,	de	kalender	te	updaten	en	de	
verdere	gang	van	zaken	te	bespreken.	
	
Ad	2.		
Een	betere	communicatie	van	de	jeugdcommissie	met	de	jeugdleden	en	hun	ouders:	
-	informatiepakket	voor	nieuwe	leden	(regels	van	de	club,	wijzen	op	jeugdbeleidsplan,	activiteitenkalender,	facebook,	e-mailadres	etc)	
-	duidelijke	communicatie	over	de	activiteiten	(jaarkalender	communiceren/uitdraaien,	website	beter	inrichten,	meer	aandacht	voor	
jeugd)	
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Ad	3.		
De	prioriteit	bij	het	werven	van	nieuwe	jeugdleden	ligt	bij	de	jonge	jeugd	van	4	tot	12	jaar	(basisschool).	Deze	groep	kan	doorstromen	
van	de	woensdagcompetitie	naar	de	zaterdag-	en	zondagcompetitie.	
Werving	wordt	georganiseerd	door	middel	van	een	vriendjes	en	vriendinnetjestoernooi,	en	het	organiseren	van	gratis	trainingen.	
Leerlingen	van	basisschool	d’n	Bogerd	krijgen	hiervoor	elk	een	tegoedbon.	Daarnaast	mogen	naast	deze	eenmalige	acties	
geïnteresseerde	kinderen	van	twee	gratis	lessen	genieten.	Het	is	van	belang	dat	kinderen	die	verder	willen	lessen	lid	worden	van	de	club.	
De	trainer	dient	hier	maandelijks	over	te	communiceren	met	de	ledenadministratie.	
	
Ad	4.	
Het	bieden	van	privileges	voor	de	jeugd	vanaf	14	jaar.		
Voor	deze	groep	is	het	van	belang	dat	ze	het	besef	krijgen	dat	ze	een	duidelijk	plek	hebben	binnen	de	club.	Ze	vallen	vaak	tussen	wal	en	
schip	maar	zijn	wel	in	theorie	de	nieuwe	senioren	van	de	toekomst.	
Om	ze	de	kans	te	geven	beter	te	integreren	bij	de	senioren,	een	clubgevoel	te	creëren	en	op	een	hoger	niveau	te	kunnen	tennissen	stelt	
de	jeugdcommissie	het	volgende	voor:	
	
-	Jeugdleden	vanaf	14	jaar	mogen	deelnemen	aan	de	clubkampioenschappen	senioren	mits	ze	inschrijven	in	de	daarvoor	bestemde	
categorie	7.	Voor	de	dubbelspelen	geldt	dat	een	jeugdlid	van	14	of	15	jaar	een	seniorlid	als	dubbelpartner	dient	te	hebben.	
-	Jeugdleden	vanaf	16	jaar	mogen	deelnemen	aan	de	clubkampioenschappen	onder	dezelfde	voorwaarden	als	de	senioren	én	ze	mogen	
deelnemen	aan	de	toss-activiteit	op	woensdagavond.	
	
à De jeugd vanaf 14 jaar met niveau 7 of beter mag samen met een volwassene meedoen met de clubkampioenschappen. 
à De jeugd vanaf 16 jaar mag meedoen met alle senioractiviteiten van op Dreef m.u.v. de KNLTB activiteiten.	
	
Ad	5.		
In	het	algemeen	geldt	dat	de	activiteiten	van	de	JC	en	TC	ervoor	moeten	zorgen	dat	de	sociale	contacten	tussen	de	jeugdleden	onderling,	
met	de	trainers,	met	de	leden	van	de	JC	en	TC	en	met	alle	andere	verenigingsleden	goed	blijft	en	waar	mogelijk	worden	verbeterd.		
Voor	de	ontwikkeling	van	de	tenniskwaliteiten	en	het	saamhorigheidsgevoel	van	de	jeugd	is	het	deelnemen	aan	training	van	groot	
belang.	De	club	en	de	trainers	moeten	er	naar	streven	dat	in	de	zomer	minimaal	75%	en	de	winter	minimaal	50%	van	de	jeugdleden	
training	heeft.	Onze	jeugdleden	moeten	door	de	club	en	de	trainers	worden	gestimuleerd	tot	het	spelen	van	competitie	en	de	
clubkampioenschappen.	Wij	moeten	er	als	club	naar	streven	dat	minimaal	80%	van	de	trainende	jeugdleden	competitie	
speelt	en	meedoet	aan	de	clubkampioenschappen.		
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Daarnaast	dienen	er	per	jaar	zeker	twee	á	drie	activiteiten	te	worden	georganiseerd	waarbij	zowel	junioren	als	senioren	aan	deelnemen.	
	
Taakverdeling	
	
De	inhoud	van	de	lessen	wordt	bepaald	door	de	trainer.	Van	hem/haar	wordt	verwacht	dat	hij/zij	een	lesplan	met	doelen	opstelt.	Het	
jeugdbeleid	heeft	de	volgende	uitgangspunten:	
-	elk	jeugdlid	moet	gestimuleerd	worden	om	lessen	te	nemen.	
-	elk	jeugdlid	dat	les	wil	hebben,	moet	les	kunnen	krijgen.	
-	de	tennisles	vindt	zoveel	mogelijk	plaats	in	groepen	van	gelijk	niveau	en	leeftijd,	rekening	houdend	met	het	sociale	aspect.	
-	zomercompetitiespelers	zijn	verplicht	deel	te	nemen	aan	de	zomerlessen.	Het	accent	van	deze	lessen	ligt	op	teambuilding,	samenspel,	
spelopbouw	en	tactische	spelsituaties.		
	
Voor	de	jeugd	t/m	12	jaar	biedt	de	vereniging	vanaf	2013	in	samenwerking	met	de	trainer	het	KNLTB	Tenniskids	programma.	Het	
trainingsprogramma	is	afgestemd	op	de	voorschriften	van	de	KNLTB	zoals	deze	vanaf	september	2013	gelden.	
	
TC	op	Dreef	biedt	in	samenwerking	met	TopServe	2	à	3	tenniscycli	aan:	
Voorjaarslessen:	van	eind	februari	2018	t/m	begin	juli	2018	
Najaarslessen	deel	1:	september	2018	t/m	….	
Winterlessen	deel	2:	nader	te	bepalen	
	
Activiteiten	2018	
	
Op	basis	van	de	doelstellingen	en	de	huidige	situatie,	definiëren	wij	een	aantal	activiteiten	voor	2018:	
-	trainingen	gedurende	het	gehele	jaar	
-	competitie	rood,	oranje,	groen	
-	KNLTB	voorjaars-	en	najaarscompetitie	
-	klein	Deurne	
-	clubkampioenschappen	
-	uitwisseling	TC	op	Dreef	-	Vlierden	-	Liessel	
-	activiteiten	vanuit	Top	Seeded	Sports	
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Deze	activiteiten	zijn	terug	te	vinden	op	de	website	van	TC	op	Dreef	waar	jeugdkalender	2018	te	zien	is.	Tevens	is	het	belangrijk	om	de	
website	en	facebookpagina	van	Tc	Op	Dreef	en	TopServe	in	de	gaten	te	houden	omdat	er	geregeld	activiteiten	via	zowel	de	trainer	als	de	
social	media	gedeeld	worden.	
	
	
Informatie	jeugdcompetitie	
	
Rood:		
In	deze	eerste	fase	maken	kinderen	t/m	7	jaar	kennis	met	het	tennisspel.	Ze	leren	de	basisvaardigheden	op	het	gebied	van	bewegen	en	
coördinatie.	Kinderen	van	8	en	9	jaar	mogen	kiezen	of	ze	in	rood	of	oranje	willen	spelen.	Ze	maken	kennis	met	leuke	activiteiten	en	
spelen	korte	wedstrijden.	Er	wordt	gespeeld	met	een	zachte	rode	bal	op	een	minibaan	(6x12	meter).	Het	racket	is	tussen	de	43	en	56	cm.	
	
Oranje:		
In	de	tweede	fase	van	Tenniskids	wordt	gewerkt	aan	de	verdere	ontwikkeling.	De	kinderen	(8	t/m	11	jaar)	leren	nieuwe	slagen	en	
technieken	die	hen	helpen	om	uiteindelijk	te	kunnen	spelen	op	een	grote	baan.	Er	wordt	gespeeld	op	een	driekwartbaan	(een	volledige	
baan	die	in	de	lengte	is	ingekort	tot	18	meter).	Er	wordt	gespeeld	met	een	bal	die	geschikt	is	voor	het	spelen	op	een	driekwartbaan	
(zachter	en	lichter	dan	een	gele	tennisbal).	Het	racket	is	tussen	de	56	en	63,5	cm.	De	wedstrijden	worden	steeds	langer.		
	
Groen:		
Dit	is	de	laatste	fase	in	de	voorbereiding	op	‘hele	baan’	tennis.	De	kinderen	zijn	10-11-12	jaar.	Kinderen	in	deze	leeftijd	zijn	groter	en	in	
staat	om	de	hele	baan	te	bestrijken.	Technieken,	tactieken	en	atletisch	vaardigheden	worden	verder	ontwikkeld.	De	wedstrijden	worden	
weer	wat	langer	en	het	wedstrijden	spelen	speelt	een	steeds	belangrijkere	rol.	Er	wordt	gespeeld	met	een	langzame	groene	bal	die	
geschikt	is	voor	tennis	op	een	hele	baan	en	met	een	racket	dat	tussen	de	63,5	en	68	cm	lang	is.	
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Bijlage	1.	
Jaarverslag	2017	

 
Het aantal jeugdleden is gedaald van 38 leden naar 32 leden, dus het streven om hierin te groeien is dit jaar niet bereikt. De 
jeugdcommissie heeft goed gedraaid dit jaar en de taakverdeling die gemaakt is, waarbij ieder commissielid een gebied of activiteit voor 
zijn rekening neemt, blijkt nog steeds succesvol te zijn.  
 
In 2017 is het jeugdbeleidsplan zoals dat is opgesteld in 2016 verder tot uitvoering gebracht. Het Jeugdbeleid is opgesteld om ervoor te 
zorgen dat de jeugdafdeling weer gaat groeien, dat er binding van de jeugd met de vereniging is en dat er continuïteit in het ledenbestand 
komt. Het uitgangspunt om dit te voor elkaar te krijgen is vooral ervoor te zorgen dat de kinderen met veel plezier tennissen en aan de 
aangeboden activiteiten meedoen. We zien in de laatste maanden van 2017 weer een groei van het jeugdledenbestand. Er zijn diverse 
jeugdactiviteiten tot uitvoering gebracht waarbij diverse commissiedelen een goede zelfstandige werking hebben gehad.  
 
De diverse activiteiten die georganiseerd zijn en bij hebben gedragen aan het bereiken van onze doelstellingen:  
 
Competitie Voor- en Najaar: 
Ook dit jaar hebben onze jeugdteams weer met veel plezier deelgenomen aan de verschillende competities (Rood/Oranje en KNLTB).  De 
jeugdcompetitie is dit jaar nog aangestuurd door Danny Verhoeven en Femke Willems. Zij hebben aangegeven te willen gaan stoppen einde 
2017. Er zijn enkele ouders die deze rol (deels) willen overnemen maar we blijven ook op zoek naar een algemene coördinator die de 
jeugdcompetitie aan wil sturen.  
 
Clubkampioenschappen: 
Dit jaar vielen de jeugd clubkampioenschappen nogmaals samen met de senioren clubkampioenschappen. Het was zeer geslaagd. Positieve 
trefwoord was flexibiliteit. Er moet wel flink getrokken worden aan de aanmeldingen door de organisatie.  
 
Trainingen: 
Rob van Dinther met TopSeeded Sports is de trainingen gaan verzorgen. In Paul van der Stappen hoopten we de trainer gevonden te 
hebben die lange tijd op onze tennisclub trainingen zou verzorgen. Helaas bleek de realiteit anders te zijn. Vanaf 1-9-2017 is Desiree Bogers 
de tennistrainer geworden vanuit TopServe (Rob van Dinther is samengegaan waardoor de naam TopSeededSports is gewijzigd). Desiree 
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heeft een positieve indruk achtergelaten. Ook zijn de ouders jeugdleden en seniorenleden positief over haar kwaliteiten. Belangrijk voor 
toekomst blijft dat we continuïteit willen voor de leden. Hier zullen we ons best voor doen. 
 
Naast bovengenoemde activiteiten heeft ook wederom het toernooi van Klein Deurne plaatsgevonden. Deze is positief verlopen. Wel 
nemen de aanmeldingen af. We hopen dat we dmv promotie door de trainer meer jeugdleden naar deze activiteit kunnen stimuleren.  
Tevens is er een uitwisseling met TC Liessel georganiseerd op ons eigen sportpark. We hadden ongeveer 20 aanmeldingen. De kinderen die 
hebben deelgenomen waren zeer enthousiast. We hopen dat deze uitwisseling een vervolg gaat krijgen in 2018 bij wellicht een andere club. 
Daarnaast hebben we het sportpark opengesteld voor de Koningsspelen. Deze is succesvol verlopen. Aan de grote clubactie hebben we dit 
jaar niet deelgenomen omdat er teveel mensen tegen het rondgaan aan de deuren zijn. 

 
Uiteraard wil ik alle commissieleden en vrijwilligers bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om de activiteiten te laten plaatsvinden. 
We hebben gezien in de nieuwe opzet van de Jeugdcommissie, dat wanneer iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor een deeltaak, 
vele handen licht werk maken. We hopen dit voort te kunnen zetten, en zouden graag nog enkele betrokkenen aan de jeugdcommissie 
toevoegen.  Met name voor de jeugdcompetitie zoeken we nog een coördinator.  
 
Qua communicatie blijven er wel aandachtspunten liggen. We nemen mee voor het komend jaar dat we extra letten op de communicatie 
via de trainer en de mail over jeugdactiviteiten. Daarnaast is het belangrijk om de commissiedelen te wijzen op het maken van een 
draaiboek. De flyers voor aanmelding worden afgegeven bij de trainer en bij Iris Tabor.  
 
Activiteiten Top Seeded Sports/Topserve: 
Op het gebied van ledenwerving heeft Top Seeded Sport schooltennis verzorgd op basisschool D’n Bogerd en BS De Zeilberg. Ook hebben er 
via Sjors Sportief kennismakingslessen plaatsgevonden. Omdat de KNLTB World Tour in het voorjaar en de zomer een succes is, hebben we 
besloten om in de wintermaanden zelf wedstrijden te organiseren voor alle rood, oranje en groen kids uit de omgeving. Eind december is er 
een vriendjes/vriendinnetjesmiddag georganiseerd. Ook vinden er gesprekken plaats met TC Vlierden om de samenwerking te zoeken voor 
het tennisaanbod van onze jeugd. 
 
Rest mij om alle commissieleden nogmaals hartelijk te danken voor hun tomeloze enthousiasme en inzet! 

	


