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1. Inleiding
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt een bekend gezegde. Gelukkig heeft TC de
Rhijenhof op dit moment een groot aantal jeugdleden. Om precies te zijn 131, dat is 26% van
het totale ledenaantal. Veel toekomstperspectief dus, mits we als vereniging in staat zijn de
jeugd aan ons te blijven binden. Kinderen moeten het leuk vinden om bij TC de Rhijenhof te
tennissen en moeten uitdaging vinden in “onze sport”. Kinderen moeten het ook leuk vinden
om gewoon naar de club te komen omdat er een gezellige sfeer is en er altijd wel wat te
doen is.
In dit plan is beschreven welke doelen en activiteiten er voor de komende jaren ten aanzien
van de jeugd zijn gesteld. Globaal is beschreven hoe en wie dat gaan doen en in welke
organisatorische vorm.
Deze ambities kunnen alleen waar gemaakt worden als er voldoende menskracht en
middelen zijn. De menskracht moet komen uit een voldoende bezetting van de
jeugdcommissie, aangevuld met actieve leden en ouders.

2. Doelstellingen
1. We willen jeugdleden faciliteiten aanbieden om op hun eigen niveau zo goed mogelijk te
leren tennissen en plezier te hebben op de baan.
2. We willen meer jeugdleden laten deelnemen aan de jeugdcompetitie en toernooien.
3. We willen de ouders een grotere rol laten spelen in de activiteiten van het jeugdtennis.
Bij dit alles willen we bijdragen aan een verantwoord pedagogisch klimaat, waarin
jeugdleden samenwerken, leren omgaan met frustratie, leren incasseren en leren voor elkaar
op te komen. Het is van belang dat de kinderen de normen en waarden die op het tennispark
gelden, van jongs af aan leren. Met het streven, dat na verloop van tijd de kinderen deze
regels als vanzelfsprekend ervaren, rekenen we erop dat ze er later profijt van hebben.

3. Op welke wijze worden deze doelstellingen bereikt?
3.1

Worldtour

3.2

Competitie

De kinderen tot en met 12 jaar spelen, wanneer zij zich hiervoor opgegeven hebben,
de Worldtour. Deze competitievorm georganiseerd door de KNLTB wordt gespeeld
op iedere eerste zondag van de maand van 9.00 – 12.00 uur. De kinderen worden
ingedeeld naar leeftijd en speelsterkte. De wedstrijden worden gespeeld op
verschillende parken. Hiermee worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op het
spelen van competitie. De ouders worden tijdig in de gelegenheid gesteld hun
kinderen voor de Worldtour op te geven. De teams worden begeleid door een coach
(meestal een van de ouders). De bedoeling is dat de coach niet alleen de
administratieve zaken voor zijn rekening neemt maar ook aandacht heeft voor
sportief en sociaal gedrag van de teamleden.
Een aantal kinderen in de leeftijdscategorie vanaf 12 jaar van TC Rhijenhof speelt in
het voor- en najaar competitie, georganiseerd door de KNLTB. Competitie spelen
kan in principe op elk niveau. De competitie wordt aangeboden op woensdagmiddag,
vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. De kinderen worden tijdig in de gelegenheid
gesteld zich op te geven voor de competitie. De teams worden begeleid door een
coach (meestal een van de ouders).
De teams worden begeleid door een coach (meestal een van de ouders). De
bedoeling is dat de coach niet alleen de administratieve zaken voor zijn/haar
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rekening neemt maar ook aandacht heeft voor sportief en sociaal gedrag van de
teamleden.

3.3

Training

3.4

Ouder-Kind-toernooi

3.5

Zwarte Pieten toernooi

3.6

Oliebollentoernooi

3.7

Paastoernooi

3.8

Slaapweekend

3.9

Jeugdclubkampioenschappen

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. De club heeft
een overeenkomst met tennisschool Burgersdijk die in samenspraak met de club een
passend en gevarieerd trainingsprogramma aanbiedt, op alle speelniveaus, zowel
inde zomer als in de winter.
De naam zegt het al: voor het ouder-kind-toernooi kunnen combinaties van een
volwassene en een kind zich inschrijven. Ook hier staat de gezelligheid voorop.
Een gezelligheidstoernooi, voor rode en oranje kinderen, waarbij de kinderen samen
met de Zwarte Pieten een gezellige tennisochtend beleven.
Een gezelligheidstoernooi, voor de groene en gele kinderen, waarbij de kinderen
dubbel partijen spelen onder het genot van oliebollen.
Om het seizoen gezellig te laten beginnen organiseren we het Paastoernooi. Naast de
wedstrijden die gespeeld worden genieten de kinderen van een paaslunch en eieren
zoeken.
In juni wordt een slaapweekend georganiseerd waarin survival, gezelligheid en
tennissen voorop staan
Tijdens het clubtoernooi voor senioren wordt ook gestreden om het
clubkampioenschap voor de jeugdleden. Afhankelijk van het aantal deelnemers
wordt het georganiseerd in een of twee weekenddagen.

3.10

Wintertennismiddag

Twee zondagmiddagen in het winterseizoen wordt een wintertennismiddag
georganiseerd voor de jeugdleden. Naast een clinic worden ook wedstrijden
gespeeld.

4. Wie doet wat?
4.1

Jeugdcommissie

4.2

Trainers

4.3

Ouders

Organisatie van alle jeugd activiteiten
Het samenstellen van de jeugdcompetitieteams in samenwerking met de trainer
Het begeleiden van de Worldtour / competitie
Het organiseren van informatiebijeenkomsten met betrekking tot Worldtour /
competitie
Het onderhouden van contacten met andere commissies
Het trainen van de jeugdleden, rekening houdend met de kleur waarin de kinderen
competitie spelen.
Het enthousiasmeren van de kinderen voor competitie en activiteiten.
Het, in overleg met de jeugdcommissie, samenstellen van teams voor de Worldtour /
competitie.
Het uitdragen van het beleid van de tennisclub.
Het ondersteunen van de jeugdcommissie bij de organisatie van activiteiten.
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Het begeleiden van de jeugd bij deelname aan competitie en toernooien.
Het zijn van coach voor de competitieteams.

5. Financiering
Vanzelfsprekend zijn er kosten verbonden aan het organiseren/uitvoeren van het
jeugdbeleidsplan en de daarin geformuleerde activiteiten. Op basis van het jeugdbeleidsplan
zal jaarlijks een jaarprogramma worden opgesteld. Voor dit jaarprogramma zal,
voorafgaande aan het seizoen, een begroting moeten worden opgesteld. Dit dient als
leidraad om verdere invulling te geven aan de activiteiten.

6. Communicatie
De jeugdcommissie is in samenspraak met bestuur en trainers verantwoordelijk voor de
uitvoering van het jeugdbeleidsplan en de communicatie. De jeugdcommissie zorgt er samen
met de trainers voor dat de activiteiten, zoals deze in het plan zijn vastgelegd, worden
uitgevoerd. Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de verschillende activiteiten. Jaarlijks
zal de jeugdcommissie de uitgevoerde activiteiten en het Jeugdbeleidsplan met de trainers
evalueren en hierover verantwoording afleggen aan het bestuur. Tevens zal zij de jaarlijkse
begroting voorleggen aan het bestuur.

7. Onderhoud beleidsplan
Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan de jeugdactiviteiten in de komende jaren.
Het zal periodiek worden bijgesteld op basis van de ontwikkelingen en nieuwe inzichten.
Januari 2016
Jeugdcommissie Tennisclub Rhijenhof
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