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1. Aanleiding 

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. 

Tennis Club Sprenkelaar (TCS) wil dat jeugdleden de tennissport kunnen beoefenen op het niveau dat 

past bij het kind en waarbij plezier voorop staat. De jeugdleden moeten bij het beoefenen van de 

tennissport positief worden gestimuleerd en uitgedaagd worden om het beste in hun zelf naar boven 

te halen. Het jeugdlid moet zich thuis kunnen voelen binnen de vereniging. 

Om bovenstaande te kunnen realiseren heeft de jeugdcommissie doelstellingen gedefinieerd. Deze 

doelstellingen zijn vastgelegd in dit Jeugdbeleidsplan. Er is geen vorig Jeugdbeleidsplan alleen een 

selectieplan. Dit selectieplan beschrijft de visie/ambitie van de vereniging voor zijn jeugdleden. 

 

In dit Jeugdbeleidsplan wordt ingegaan hoe TCS voornemens is de doelstellingen te realiseren. Hierbij 

gaat het niet alleen om wat de vereniging doet voor haar jeugdleden maar ook wat jeugdleden 

kunnen doen voor de vereniging. 

Tijdens het opstellen van dit Jeugdbeleidsplan is ook een afvaardiging van de jeugd gevraagd om mee 

te denken (verslag zie bijlage 4). Daarna wordt het in onderling overleg tussen bestuur en trainers 

besproken en goedgekeurd voor een periode van drie jaar. Met een gericht jeugdbeleid hopen we 

dat het aantal jeugdleden de komende jaren stijgt. Het is ons gezamenlijk belang om te werken aan 

een gezonde basis voor onze vereniging. Uitgangspunten daarbij zijn het plezier in het spel, maar ook 

de ontwikkeling van het niveau van onze jeugdleden. Momenteel zijn er rond de 170 jeugdleden 

(19%). 

 

Dit beleidsplan is geldig voor de duur van drie jaar (2021). Eind 2020 vindt er een update plaats. 

2. Doelstelling 

De volgende doelstellingen zijn bepaald: 

• Het binden, behouden van huidige jeugdleden. 

• Opschalen naar 185 jeugdleden in 2020 en 200 jeugdleden in 2022. 

• Het creëren van een veilige plek om te sporten en andere jeugdleden te ontmoeten. 

• Fungeren voor buurtfunctie voor jeugd in de wijk. 

• De jeugd heeft een grotere stem in het bestuur. 

3.  Hoe gaan we deze doelstellingen bereiken? 

Belangrijkste voorwaarde om de doelstellingen te behalen is om als vereniging te laten zien dat de 

jeugd een zeer belangrijke doelgroep binnen de vereniging is. Door in het bestuur een bestuurslid 

Jeugd en Selectiezaken toe te voegen met daaronder de commissies waarin ook jeugdleden zitten: 

jeugdactiviteiten (incl. toernooien),  selectie- en jeugdopleiding, Tenniskids en de World Tour.  
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Ook kun je je als vereniging onderscheiden onder andere door de jeugd een prominente plaats te 

geven door dit ook zichtbaar te maken op het park en in het clubhuis. Onder andere door: 

• Het voorstel is om in het clubhuis een aparte jeugdhoek te maken. Deze hoek is 

voor de jeugd herkenbaar dmv  (kampioensfoto’s), eventueel spelcomputer etc. 

(een heuse chillhoek voor de kinderen).  

• Het clubhuis is ook tussen 17.00 en 19.00 uur geopend tijdens de jeugdlessen zodat 

de ouders en meekomende familie iets kunnen drinken en gebruik maken van de 

faciliteiten van het clubhuis. 

• Woensdagmiddag is de een middag dat veel jeugd op ons park aanwezig is. De 

jeugd staat dan centraal. Eventuele andere activiteiten zijn dan ondergeschikt aan 

onze tennisjeugd. Het voorstel is dan ook om de bridgemiddag te verplaatsen naar 

een andere middag. 

• Clubtenue voor alle jeugdleden.  

• Ook voor en na het tennissen moeten kinderen zich kunnen vermaken, de huidige 

tafeltennistafel buiten onder een overkapping zorgt voor een gezamenlijk spel en 

binding van verschillende (nieuwe) kinderen. Denk aan “rond de tafel” op de 

camping.  

3.1 Werving van nieuwe jeugdleden  

Om een constante doorstroom van jeugdleden te hebben, is het belangrijk dat er steeds nieuwe 

jeugdleden komen. De prioriteit bij het aantrekken van nieuwe jeugdleden ligt bij de jonge jeugd van 

4 tot 12 jaar (basisschool). Deze groep kan doorstromen in de World Tour (blauw, rood, oranje, groen 

en geel). Als vereniging investeren we in deze groep onder andere door de volgende activiteiten: 

• Schooltennis organiseren bij scholen in de omliggende wijken 

• Flyeren in de wijk met een leuke aanbieding 

• We zien dat nieuwe jeugdleden sneller afhaken wanneer ouders niet bekend zijn met tennis. 

Om die reden willen we een informatiepakket speciaal voor nieuwe jeugdleden en hun 

ouders ontwikkelen. Hierin vertellen we wat er allemaal te doen is voor de jeugd, hoe de 

competitie werkt etc. Daarnaast worden alle ouders van nieuwe jeugdleden benaderd en 

welkom geheten.  

• Huidige jeugdleden begeleiden en ook betrekken bij het informeren van nieuwe (jeugd-) 

leden. 

3.2 Behoud jeugd, nu en in de toekomst  

Streven is om te komen tot een evenwichtige opbouw in leeftijd, geslacht en speelsterkte binnen de 

vereniging. 

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

Met gezond peil bedoelen we: 

• Jeugd (4-17 jaar) streven 25% 

• Senioren (18-49 jaar) streven 40% 

• Veteranen (50-99 jaar) streven 35% 

Een directe doorstroming van junior naar senior gebeurt incidenteel binnen de tennissport. Oudere 

kinderen hebben vaak diverse verplichtingen en interesses buiten hun sport waardoor zij vaak rond 
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het vijftiende jaar afhaken. Uit cijfers van de KNLTB en onze eigen cijfers en ervaringen blijkt dat zij 

halverwege de twintig als jongvolwassenen weer het tennissen oppakken en zich (weer) aansluiten 

bij een tennisvereniging. 

Het wordt dus een uitdaging om de leeftijdsopbouw binnen onze club op een gezond niveau te 

krijgen in de toekomst. Een gezonde verdeling binnen de verschillende leeftijdsgroepen is essentieel 

voor het voortbestaan van onze vereniging. 

Veel werk maar zeker ook veel toekomstperspectief dus, mits we als vereniging in staat zijn de jeugd 

aan ons te blijven binden. Kinderen moeten het leuk vinden om bij TCS te tennissen en moeten 

uitdaging vinden in “onze” sport. Maar ook moeten ze het leuk vinden om gewoon naar de club te 

komen, omdat er een gezellige sfeer is, en er altijd wel wat te doen is. 

 

Voor onze bestaande jeugdleden is een breed scala aan activiteiten. Deze worden opgenomen in een 

aparte Jeugdactiviteitenkalender, welke op diverse manieren onder de aandacht wordt gebracht via 

social media (FB, WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc), in de jeugdhoek, op het prikbord en via de 

trainers. Het aanbieden van aantrekkelijke en gevarieerde trainingen in combinatie met 

aantrekkelijke activiteiten zorgt ervoor dat vooral de leeftijdsgroep van 13 t/m 17 jaar zich meer 

betrokken voelt bij de vereniging.  

 

Tennisactiviteiten: 

• Jeugdcompetitie (en op zondag competitie ontbijt) 

• Jeugdclubkampioenschappen 

• Apeldoorn Sprenkelaar Open jeugdtoernooi 

• Jeugd Ranglijst (*) toernooi 

• Ouder-Kind toernooi 

• Openings- en Slottoernooi 

 

Nevenactiviteiten: 

• Weekend Duitsland (vanaf 9 jaar) 

• Zwarte Pietenfeest (basisschooljeugd) 

• Winterevenement (bowlen/lasergamen) 

• Jeugdfeest, afsluiting van de zomer (inclusief introducées) 

• Fun Camp (zomervakantie). 

3.2.1. World Tenniskids 

De KNLTB heeft enkele jaren geleden Tenniskids geïntroduceerd. Een succesvol programma om 

tennis leuker te maken voor kinderen. Aangepaste baangroottes, aangepaste ballen en een 

aangepaste competitie tussen verschillende verenigingen. 

Binnen TCS is er gekozen om actief mee te doen met het Tenniskids programma van de KNLTB. 

Kinderen worden direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe 

vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, 

maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. 

 

Binnen Tenniskids: 

• Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes 

• Worden kinderen meteen opgenomen in een team 
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• Leren kinderen op een leuke manier de juiste techniek 

• Ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun algehele coördinatie en 

sportbewustzijn 

 

Naast de uitdagende trainingen is er ook een gevarieerd wedstrijdaanbod waaraan kinderen het hele 

jaar door vaak als team kunnen deelnemen. 

 

Hoe werkt het: 

Blauw, rood, oranje en groen Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van 

kinderen. Daardoor leren ze het spel razendsnel spelen. Vier kleuren brengen hun vooruitgang in 

kaart: blauw, rood, oranje en groen. 

Bij iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten. 

 

• Blauw 

Speciaal voor de jongste jeugd is er Tenniskids Blauw. In deze eerste fase maken kinderen van 4 tot 6 

jaar kennis met het tennisspel en de vereniging, waarbij plezier centraal staat. Met verschillende 

eenvoudige en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en 

racketvaardigheden. 

 

• Rood 

In Tenniskids rood maken kinderen t/m 7 jaar verder 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 in de Tenniskids competitie: de World Tour Rood. 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 volgende 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 en in deze fase kunnen kinderen deelnemen aan de 

Tenniskids competitie World Tour Oranje. 

 

• 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. Er wordt dan ook op 

een 'hele baan' getennist. Bij de dubbels wordt er gespeeld in het dubbelveld, dus inclusief de 

tramrails. Technieken, tactieken en atletisch vaardigheden worden in deze fase verder ontwikkeld. 

De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds belangrijkere 

rol. De Tenniskids competitie die bij deze fase hoort is de Groene competitie. 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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• Geel 

Na groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende gele bal. Ze 

beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen. 

 

De jeugd heeft ook zijn eigen competitie, die over het hele jaar uitgespreid wordt. Hier leren ze 

wedstrijden spelen, De World Tour bestaat uit elf speelmomenten, verdeeld over meerdere 

maanden in het jaar. Hierdoor komen de kinderen bijna het hele jaar door in aanraking met tennis. 

Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen binnen de ATP World 

Tour. Wij zullen alle jeugdleden adviseren zich in te schrijven en samen met hun leeftijdgenoten te 

genieten van de competitiemogelijkheden binnen de KNLTB. 

3.2.2. Stimuleren om te tennissen 

Alle tennislessen bij TCS worden verzorgd door gecertificeerde tennistrainers. Voor de recreatieve 

jeugd zijn er diverse mogelijkheden om les te volgen. Wij sluiten ons aan bij het KNLTB Tenniskids 

programma. 

Alle kinderen kunnen kiezen voor één of twee trainingen per week. Dit zijn trainingen van 45 

minuten. Om te stimuleren dat kinderen twee keer per week te gaan trainen, omdat de leercurve 

dan veel beter is, wordt op de tweede training een korting gegeven. 

Voor de middelbare schooljeugd zijn er drie mogelijkheden: BRONS, ZILVER en GOUD. Kinderen die 

starten met tennis, op de middelbare school zitten en één keer per week willen trainen starten in 

BRONS. Dit kan maximaal zes maanden. Na deze zes maanden stroomt hij/zij automatisch door naar 

ZILVER. Het enige verschil tussen BRONS en ZILVER is dat de kinderen in BRONS een lager 

maandbedrag betalen het eerste halfjaar. Middelbare scholieren die twee keer per week willen 

trainen komen in programma GOUD. Er wordt dan getraind in twee groepen van vier personen, 45 

minuten per training, of in groepen van acht personen, 90 minuten per training. 

In alle trainingen wordt geprobeerd niveau en leeftijd zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 

3.2.3. Selectiebeleid 

Voor kinderen die meer dan gemiddeld aanleg hebben voor tennis en die er ook meer tijd in willen 

steken is er de mogelijkheid dat ze gevraagd worden voor de selectie van TCS. 

Om in de selectie van TCS te komen hoeft een kind geen “toptalent” te zijn. Het streven is om het 

kind aan het eind van zijn/haar middelbare schooltijd (18/20 jaar) minimaal niveau 5 te kunnen 

halen. Naast het selectietrainingsprogramma dienen kinderen in de selectie ook competitie te spelen 

voor TCS (voor- en najaarscompetitie) en zelfstandig een aantal toernooien te spelen. Ook vinden we 

het belangrijk dat meegedaan wordt aan clubkampioenschappen en ATK (Apeldoornse Tennis 

Kampioenschappen). 

Het basisprogramma voor selectiekinderen bestaat uit twee tennistrainingen per week. Elke training 

duurt 90 minuten. Het selectiejaar begint 1 oktober en eindigt 30 september en behelst 38 weken. 

Voor de exacte data verwijzen wij u naar het vakantierooster op de TCS-website.  
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Naast deze trainingen bieden we gedurende het winterseizoen ook een bewegings- 

/coördinatietraining aan op zaterdagochtend. Deze training staat onder de deskundige leiding van 

een conditie/coördinatie trainer. 

Om deel te nemen aan de selectie van TCS dienen de kinderen allemaal het volledige 

basisprogramma te volgen. Uitzondering op deze regel is er alleen als een selectiespeler gaat 

studeren en uitwonend is. In dat geval is het, na overleg met de selectiecommissie, mogelijk om 

slechts één keer per week te trainen. 

Indien mogelijk en gewenst kunnen kinderen ook kiezen voor een derde training (tennis) van 90 

minuten per week. Naast de groepstrainingen wordt er voor enkele spelers uit de selectie, die ten 

minste drie keer per week trainen, ook kosteloos een aantal privétrainingen aangeboden. De spelers 

die hiervoor in aanmerking komen worden zorgvuldig gekozen door trainers en selectiecommissie. 

Ook wordt per seizoen gekeken of deze extra trainingen aangeboden worden. 

De groepen worden, meer nog dan de recreatieve lessen, ingedeeld op niveau en op 

ontwikkelingsperspectief. Natuurlijk is ook het sociale aspect belangrijk, maar binnen de selectie 

wordt gestreefd naar optimale ontwikkeling. Er zal steeds geprobeerd worden een zo ideaal mogelijk 

trainingsprogramma te maken voor de totale groep. 

Van de selectiespelers van TCS wordt verwacht dat ze met veel enthousiasme en plezier trainen en 

wedstrijden spelen. Zij dienen zich te realiseren dat ze fungeren als boegbeeld van de vereniging. 

Hoe beter zij zich presenteren des te meer positieve reclame krijgt TCS en haar jeugd. 

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat wij als TCS geen kinderen/ spelers van andere verenigingen 

actief benaderen om bij ons te komen trainen en spelen. Uiteraard zijn kinderen/spelers die zichzelf 

aanmelden en passen binnen onze vereniging van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. 

4. Communicatie 

Om goed in contact met de jeugd en hun ouders te zijn, krijgt de jeugd een aparte pagina op de site, 

in de clubapp, en een aparte Facebookpagina.  

Ook worden de ouders regelmatig geïnformeerd via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten etc. 

 

Communicatie is erg belangrijk zowel richting ouders als richting de jeugd. Binnen de commissie zal 

hier een aparte functie voor zijn. 

5. Rollen en verantwoordelijkheden bij jeugdtennis 

5.1 Rol trainers 

De verenigings- en selectietrainers hebben een actieve rol in het uitdragen en de uitvoering van het 

Jeugdbeleid. Zij hebben een belangrijke functie die verder gaat dan alleen het geven van 

(selectie)trainingen. Er wordt van de trainers verwacht dat zij ook betrokken zijn tijdens toernooien 

en competities. Zodat zij van dichtbij de prestaties van de jeugdspelers (en dan met name de 

selectiespelers) kunnen volgen. Ook hebben zij een prominente rol bij diverse activiteiten, denk 
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hierbij aan pannenkoekentennis, schooltennis en door de club georganiseerde toernooien. De 

hoofdtrainer is lid van de selectiecommissie. 

5.2 Rol ouders  

Hulp van ouders is altijd welkom, want vele handen maken licht werk. Het zijn vaak kleine dingen 

waarmee de ouders de jeugdcommissie kunnen ontlasten, zoals: 

 

• ondersteunen van de jeugdcommissie bij het noteren van de uitslagentijdens de competitie 

en toernooien. Vaak speelt een eigen kind mee en is een ouder al op de vereniging aanwezig. 

• tellen en toezicht houden tijdens wedstrijden van de jonge kinderen (rood, oranje). 

• ondersteuning van de jeugdcommissie bij de organisatie van activiteiten. 

• begeleiden van de jeugd bij deelname aan competitie en toernooien. 

• uitvoeren van bardiensten. 

 

Het is ook niet nodig dat ouders bij iedere activiteit bijspringen, maar als meerdere ouders wat doen 

blijft het voor iedereen leuk en ontlastend voor de jeugdcommissie. We doen het uiteindelijk voor 

het tennis plezier van onze kinderen, maar genieten er als ouders toch ook van als ze lekker bezig zijn 

op de tennisbaan. 

5.3 Rol jeugdleden 

De jeugd is een belangrijke doelgroep van de vereniging. De vereniging doet veel voor haar 

jeugdleden. Andersom wordt ook verwacht dat de jeugdleden hun steentje bijdragen en hun 

betrokkenheid tonen bij TC Sprenkelaar. Dit kan op diverse manieren, denk hierbij aan deelname in 

een klankbordgroep Jeugd, deelname aan het binnenhalen van middelen om duurdere speciale 

jeugdactiviteiten (bv dag naar toernooi Rosmalen) te kunnen realiseren. Ook kan de jeugd ingezet 

worden voor ander vrijwilligerswerk.  

6. Financiële onderbouwing 

TC Sprenkelaar steunt ook financieel het jeugdbeleid door korting te geven op contributiegelden en 

deelname aan jeugdactiviteiten op ons tennispark: 

a. Het eerste jaar is de Tenniskids ROOD kennismaker vrijgesteld van contributie  
b. De eigen bijdrage voor de selectietrainingen is in beginsel €1.260 per jaar. Dit bedrag 

wordt in 12-maandelijkse termijnen van €105 automatisch geïncasseerd. De eerste 
termijn zal worden geïncasseerd aan het begin van het selectieseizoen in november 
en de laatste termijn zal in oktober het jaar erop worden geïncasseerd. In afwijking 
op het hiervoor bepaalde zal TCS de maanden september en oktober niet incasseren 
indien uw zoon/dochter heeft voldaan aan de voorwaarden die worden beschreven 
in de brief aan de ouders/verzorgers en/of studenten van de selectieleden (zie 
bijlagen). 

c. Algemene jeugdkorting voor jeugdleden. Deze wordt automatisch verrekend met de 
contributie zolang uw zoon/dochter blijft trainen.  

d. Vrijstelling van competitiebijdrage. Wel kan er en vergoeding worden gevraagd als 
eigen bijdrage voor de ballen. 
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e. Vrijstelling van inschrijfgeld voor clubkampioenschappen voor enkelspel. 
f. Vrijstelling van eigen bijdrage van de meeste jeugdactiviteiten. 

 

TC Sprenkelaar stelt per jeugdlid € 15 per jaar beschikbaar als bijdrage aan de activiteiten die 

voortkomen uit de uitvoering van het Jeugdbeleid. 

7. Jeugdactiviteitenkalender 

Maand Activiteit 

Januari Winterevenement 
Jan-december Worldtour 
April/mei Voorjaarscompetitie 
Juni Clubkampioenschappen 
Juli TCS Fun Camp 
Augustus  Weekend Duitsland 
Augustus ASO toernooi** 
September-oktober Najaarscompetitie 
November Jeugdfeest (incl. introducees) 
December Zwarte pietenfeest 
December JRT* toernooi** 

 

** Deze toernooien worden georganiseerd door de Jeugdcommissie in nauwe samenwerking met de 

voorzitter Toernooien en activiteiten. 

8. Slotwoord 

Wij hebben er zin in een gaan er alles aan doen om de eigen jeugdafdeling vorm te geven de 

komende tijd. We hopen jullie allemaal vaak te zien op de tennisbaan en bij de 

toernooien/evenementen die we gaan organiseren. 

Mocht je eventueel nog vragen hebben dan kun je natuurlijk altijd even bellen, mailen of iemand van 

het bestuur aanspreken. 

 

Tot snel op de baan! 

 

Jeugdcommissie 2018 
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Bijlagen: 

1. Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Specificatie diverse commissies 

Taken van de Jeugdcommissie zijn: 

• Organiseren diverse jeugdactiviteiten zoals winterevenement, weekend Duitsland, 

Jeugdfeest etc. 

• Organiseren diverse jeugdtoernooien: ASO, JRT*, jeugdclubkampioenschappen etc. Waarbij 

de voorzitter toernooien en activiteiten verantwoordelijk is voor de aanmelding van het 

toernooi bij de KNLTB. 

• Organiseren Worldtourcompetitie 

Taken van de selectiecommissie zijn: 

• Contact met de selectietrainer over de selectiespelers. Selectietrainer is lid van deze 

commissie. 

Bestuurslid 

Voorzitter Jeugd- en Selectie Voorzitter Competitie Voorzitter Toernooien en 

activiteiten 

Jeugdcommissie Selectiecommissie  
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• Informeren ouders en spelers over de selectietrainingen, en de competities 

• Maken indeling van de competitieteams en de selectietrainingen. De competitiecommissie 

zorgt voor de aanmelding van de teams van de KNLTB en de overige bijbehorende 

administratieve handelingen. 

 

De Voorzitter Jeugd- en Selectie is aanwezig bij het Apeldoorn breed Jeugdoverleg.  
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2. Concept brieven aan ouders / verzorgers en of studenten 

 

Beste ouders/verzorgers van (kinderen tot 18 jaar) 

 

Het verheugd ons u te kunnen meedelen dat uw zoon/dochter …….. voor het seizoen 2018/2019 

(wederom) als selectiespeler is geselecteerd voor het selectieprogramma van TC Sprenkelaar. 

Voor een nadere beschrijving van ons selectieprogramma, verwijzen wij u naar de bijlage. 

 

Als selectiespeler zal uw zoon/dochter deelnemen aan: 

  

1. 2 x per week 1 ½ uur tennistraining 
2. 1 x per week 1 uur conditietraining 
3. Clubkampioenschappen in tenminste het enkelspel 
4. Deelname aan voor- en najaarscompetitie 

 

De eigen bijdrage wordt als volgt geïncasseerd: 

 

2. De eigen bijdrage voor de selectietrainingen is in beginsel €1.260 per jaar. Dit bedrag 
wordt in 12 maandelijkse termijnen van €105 automatisch geïncasseerd. De eerste 
termijn zal worden geïncasseerd in november 2018 en de laatste termijn zal in oktober 
2019 worden geïncasseerd. Voor zover u dit in eerdere jaren nog niet had gedaan, zult u 
hiervoor een incassomachtiging moeten afgeven (zie bijlage). 
 

3. In afwijking op het hiervoor bepaalde zal TCS de maanden september en oktober 2019 
niet incasseren indien uw zoon/dochter heeft voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

a. Voldoende inzet heeft getoond tijdens trainingen, competitie en toernooien 
b. Geen wangedrag heeft getoond 
c. Clubkampioenschappen in tenminste het enkelspel 
d. Deelname aan voor- en najaarscompetitie 
e. Zich opnieuw beschikbaar stelt voor het nieuwe selectieseizoen 

 

Als gevolg hiervan zal de uiteindelijke eigen bijdrage € 1.050 bedragen. 

 

4. Wanneer uw zoon/dochter na dit selectiejaar wenst te stoppen met selectietrainingen 
moet u dit – met opgave van reden - voor 1 juli 2019 schriftelijk doorgegeven aan het 
bestuurslid jeugd- en selectiezaken. Indien dit niet tijdig is gebeurd en blijkt dat uw 
zoon/dochter toch stopt, behoud TCS zich het recht voor om de termijnen augustus en 
september alsnog te incasseren. 
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5. Bij blessures of onverwachte omstandigheden waardoor trainen niet mogelijk is, kan 
restitutie van eigen bijdrage plaatsvinden. Hierover zult u dan separate afspraken 
moeten maken met het bestuurslid Jeugd- en selectiezaken. De incassobetalingen van 
€105 blijven in ieder geval doorlopen tot het einde van het seizoen. Eventuele restituties 
worden pas aan het einde van het seizoen terugbetaald. 

 

6. Naast het niet incasseren van trainingsgelden ter grootte van € 210 heeft uw 
zoon/dochter nog recht op de volgende kortingen: 

a. Algemene jeugdkorting voor jeugdleden. Deze wordt automatisch verrekend met 
de contributie zolang uw zoon/dochter blijft trainen. Voor de exacte 
voorwaarden verwijzen wij u naar de TCS website.  

b. Vrijstelling van competitiebijdrage. Wel kan er en vergoeding worden gevraagd 
als eigen bijdrage voor de ballen. 

c. Vrijstelling van inschrijfgeld voor clubkampioenschappen voor enkelspel. 
d. Vrijstelling van eigen bijdrage van de meeste jeugdactiviteiten. 

 

We wensen uw zoon/dochter het komende seizoen heel veel plezier met de selectietrainingen. 

Als u vragen heeft, vernemen wij dat uiteraard graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter Technische Commissie 
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Beste (studenten) 

 

Het verheugt ons je te kunnen meedelen dat je voor het seizoen 2018/2019 (wederom) als 

selectiespeler bent geselecteerd voor het selectieprogramma van TC Sprenkelaar. Voor een 

nadere beschrijving van ons selectieprogramma, verwijzen wij je naar de bijlage. 

 

Als selectiespeler kan je deelnemen aan: 

  

1. 2 x per week 1 ½ uur tennistraining 
2. 1 x per week 1 uur conditietraining 
3. Clubkampioenschappen in tenminste het enkelspel 
4. Deelname aan voor- en najaarscompetitie 

 

De eigen bijdrage wordt als volgt geïncasseerd: 

 

1. De eigen bijdrage voor de selectietrainingen is in beginsel €1.260 per jaar. Dit bedrag 
wordt in 12 maandelijkse termijnen van €105 automatisch geïncasseerd. De eerste 
termijn zal worden geïncasseerd in november 2018 en de laatste termijn zal in oktober 
2019 worden geïncasseerd. Voor zover je dit in eerdere jaren nog niet had gedaan, zal je 
hiervoor een incassomachtiging moeten afgeven (zie bijlage). 
 

2. In afwijking op het hiervoor bepaalde zal TCS de maanden juli en augustus 2019 niet 
incasseren indien je hebt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

a. Voldoende inzet hebt getoond tijdens trainingen, competitie en toernooien 
b. Geen wangedrag hebt getoond 
c. Tenminste hebt deelgenomen aan clubkampioenschappen in tenminste het 

enkelspel. 
d. Deelname aan voor- en najaarscompetitie. 
e. Je je opnieuw beschikbaar stelt voor het nieuwe selectieseizoen  

 

Als gevolg hiervan zal de uiteindelijke eigen bijdrage € 1.050 bedragen. 

 

3. Wanneer je na dit selectiejaar wenst te stoppen met selectietrainingen moet je dit – met 
opgave van reden - voor 1 juli 2019 schriftelijk doorgegeven aan het bestuurslid jeugd- 
en selectiezaken. Indien dit niet tijdig is gebeurd en blijkt dat je toch stopt, behoud TCS 
zich het recht voor om de termijnen juli en augustus alsnog te incasseren. 
 

4. Bij blessures of onverwachte omstandigheden waardoor trainen niet mogelijk is, kan 
restitutie van eigen bijdrage plaatsvinden. Hierover zal je dan separate afspraken 
moeten maken met het bestuurslid Jeugd- en selectiezaken. De incassobetalingen van 
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€105 blijven in ieder geval doorlopen tot het einde van het seizoen. Eventuele restituties 
worden pas aan het einde van het seizoen terugbetaald. 
 

5. Naast het niet incasseren van trainingsgelden ter grootte van € 210 heb je nog recht op 
de volgende kortingen: 

a. Studenten- of weekendlidmaatschapskorting voor studenten tussen 18 en 23 
jaar. Deze zal je moeten aanvragen bij de penningmeester. Voor de voorwaarden 
verwijs ik je naar de website. 

b. Vrijstelling van competitiebijdrage. Wel kan er en vergoeding worden gevraagd 
voor de ballen. 

c. Vrijstelling van inschrijfgeld voor clubkampioenschappen voor enkelspel 
 

 

Vrijstelling van trainingen voor studenten ouder dan 18 jaar 

 

Wij snappen best dat je als student soms minder mogelijkheden hebt om te trainen. 

Studiekeuzes, bijbaantjes en uitslapen is ook belangrijk. Daarom hebben wij besloten dat 

studenten van 18 jaar of ouder vrijstelling krijgen van 1 ½ tennistraining en conditietraining. Dit 

zal je dan wel voor 1 augustus a.s. moeten aangeven aan het bestuurslid jeugd- en selectiezaken. 

 

De eigen bijdrage wordt dan verlaagd naar € 720 per jaar, die wordt geïncasseerd in 12 

termijnen van €60. De laatste twee maanden worden niet geïncasseerd indien is voldaan aan de 

hiervoor vermelde overige voorwaarden. In dat geval is de eigen bijdrage dus € 600 per jaar.  

 

We wensen je het komende seizoen heel veel plezier. 

 

Als je nog vragen hebt, horen wij dat graag van je. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter Technische Commissie 
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Beste ouders/verzorgers van (instromers)……. 

 

Het verheugt ons u mee te delen dat uw zoon/dochter ……….voor het seizoen 2018/2019 als 

instromer is geselecteerd voor het selectieprogramma van TC Sprenkelaar. Het 

instroomprogramma is bedoeld voor kinderen waarvan wij verwachten dat zij de komende 

jaren deel gaan uitmaken van de selectie. 

 

Dit houdt in dat uw zoon/dochter voor het komend seizoen naast de normale “Tenniskids 

groen” training, al extra mag meetrainen bij de selectie. Voor een nadere beschrijving van ons 

selectieprogramma, verwijs ik u naar de bijlage. 

 

Als “Tenniskids” deelnemer krijgt uw zoon drie kwartier tennistraining en betaald hiervoor 

maandelijks een bedrag aan VDT Sports.  

 

Als “instromer” zal uw zoon/dochter dus naast deze Tenniskids training deelnemen aan: 

  

1. 1 x per week 1 ½ uur tennistraining 
2. 1 x per week 1 uur conditietraining 
3. Clubkampioenschappen in tenminste het enkelspel 
4. Deelname aan  voor en najaarscompetitie 

 

Voor het instroomprogramma vragen wij een eigen bijdrage. Deze wordt niet rechtstreeks door 

de trainer geïncasseerd maar wordt door TC Sprenkelaar geïncasseerd.  

 

1. De eigen bijdrage voor de instromers is in beginsel € 720 per jaar. Dit bedrag wordt in 
12 maandelijkse termijnen van € 60 automatisch geïncasseerd door TCS. De eerste 
termijn zal worden geïncasseerd in november 2016 en de laatste termijn zal in oktober 
2017 worden geïncasseerd. Hiervoor zult u een incassomachtiging moeten afgeven. Deze 
hebben wij bijgevoegd. 
 

Voor de goede orde: dit zijn dus de kosten van het instroomprogramma. De kosten voor 

het “Tenniskids groen”-programma waar uw zoon/dochter al aan meedoet komen daar 

nog bij en worden geïncasseerd door de trainer. De bijdrage voor Tenniskids GROEN 

bedraagt momenteel € 37,50 per maand. 

 

2. In afwijking op het hiervoor bepaalde zal TCS de maanden september en oktober 2019 
niet incasseren indien de speler heeft voldaan aan de volgende voorwaarden: 
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a. Voldoende inzet heeft getoond tijdens trainingen, competitie en toernooien 
b. Geen wangedrag heeft getoond 
c. Tenminste heeft deelgenomen aan clubkampioenschappen in tenminste het 

enkelspel. 
d. Deelname aan voor- en najaarscompetitie. 
e. Zich opnieuw beschikbaar stelt voor het nieuwe selectieseizoen 

 

Als gevolg hiervan zal de uiteindelijke eigen bijdrage € 600 bedragen. 

 

3. Wanneer je na dit selectiejaar wenst te stoppen met selectietrainingen moet je dit – met 
opgave van reden - voor 1 juli 2019 schriftelijk doorgegeven aan het bestuurslid jeugd- 
en selectiezaken. Indien dit niet tijdig is gebeurd en blijkt dat je toch stopt, behoud TCS 
zich het recht voor om de termijnen juli en augustus alsnog te incasseren. 
 

4. Bij blessures of onverwachte omstandigheden waardoor trainen niet mogelijk is, kan 
restitutie van eigen bijdrage plaatsvinden. Hierover zal je dan separate afspraken 
moeten maken met het bestuurslid Jeugd- en selectiezaken. De incassobetalingen van      
€ 60 blijven in ieder geval doorlopen tot het einde van het seizoen. Eventuele restituties 
worden pas aan het einde van het seizoen terugbetaald. 
 

5. Naast het niet incasseren van trainingsgelden van € 120 heeft uw zoon/dochter nog 
recht op de volgende kortingen: 

a. Algemene jeugdkorting voor jeugdleden tot 18 jaar. Deze wordt automatisch 
verrekend met de contributie zolang je blijft trainen. Voor de exacte 
voorwaarden verwijs ik je naar de website.  

b. Vrijstelling van competitiebijdrage. Wel kan er en vergoeding worden gevraagd 
voor de ballen. 

c. Vrijstelling van inschrijfgeld voor clubkampioenschappen voor enkelspel 
d. Vrijstelling van eigen bijdrage van de meeste jeugdactiviteiten (tot 18 jaar) 

 

Wij hopen natuurlijk dat uw zoon/dochter wil meetrainen in het instroomprogramma. Mocht dit 

niet het geval zijn, horen wij dit graag voor 1 augustus a.s. In ieder geval wensen wij uw 

zoon/dochter veel plezier bij de trainingen. 

 

Mocht u vragen hebben, horen wij dat uiteraard graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter Technische Commissie 
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3. Verslag brainstorm jeugdleden  

 

Datum: 15 augustus 2017 , tijd: 19.00-21.30 uur 

Aanwezig:  zes jeugdleden (Mike, Fleur, Laurens, Ivo, Dylan, Kiki) en Petra de Jager en Bernt Jan ten 

Arve (not.) 

Betreft: Mening / interesse / veranderingen mbt voorzieningen en activiteiten Jeugd TCS 

De jeugdspelers waren benaderd omdat hun mening voor TCS erg belangrijk is. Een open gesprek om 

hun mening / interesse / veranderingen mbt voorzieningen en activiteiten te polsen. De avond ging 

NIET over de trainingen. 

Er is momenteel geen jeugdbeleidsplan, deze moet er komen en daarom is deze avond 

georganiseerd op de conclusie mee te nemen in het jeugdbeleidsplan. Het selectiebeleid staat hier 

los van. 

Opzet van de avond waren stellingen/vragen waarbij elk jeugdlid een reactie kon opschrijven mbt 

post-it. Deze werden naderhand toegelicht door de personen. 

De stellingen waren o.a: 

1. 'Welke activiteiten mis je op de vereniging?' 

2. ‘Aan welke activiteiten doe je mee?’ 

3. 'Wat vind je nou juist leuk aan de vereniging?’ 

4. 'Wat zou je veranderen wanneer jij de baas zou zijn van de Sprenkelaar?' 

5. ‘Wanneer heb je een leuke dag gehad op de vereniging?’ 

6. ‘Welke social media kanalen gebruik je en waarop wil je de TCS communicatie hebben?’ 

 

Opvallende resultaten zijn: 

* Het jeugdlid moet zich thuis kunnen voelen binnen de vereniging. Het creëren van een veilige plek 

om te sporten en andere jeugdleden te ontmoeten. 

* Fungeren als buurtfunctie voor jeugd in de wijk. 

* Idee: in het clubhuis een aparte jeugdhoek maken. Deze hoek is voor de jeugd herkenbaar dmv 

(kampioensfoto’s), eventueel spelcomputer etc (een heuse chillhoek voor de kinderen). 

* Huidige jeugdleden begeleiden en ook betrekken bij het informeren van nieuwe (jeugd-) leden. 

* Deel meer de Jeugdactiviteitenkalender 

* Gebruik social media (FB, WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc), in de jeugdhoek, op het prikbord 

en via de trainers.  
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* Het clubhuis geopend zijn tijdens de jeugdlessen zodat de ouders en meekomende familie iets 

kunnen drinken en gebruik maken van de faciliteiten van het clubhuis . 

*Jeugdfeest, afsluiting van de zomer (inclusief introducées). 

* Clubtenue voor alle jeugdleden. 

* Ook voor en na het tennissen moeten kinderen zich kunnen vermaken, de huidige tafeltennistafel 

buiten onder een overkapping zorgt voor een gezamenlijk spel en binding van verschillende (nieuwe) 

kinderen. Denk aan “rond de tafel” op de camping. 

*Voetbaltafel ook gebruiken. 

 

 


