Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom
Versie 1.3.1

1

Inhoudsopgave
Inhoud
1. Inleiding
1.1. Algemeen
1.2. Visie bestuur
1.3. Doel
2. Betrokkenen
2.1. Inleiding
2.2. Bestuur
2.3. Jeugdcommissie en WhoZnext
2.4. Trainers
2.5. Andere tennisverenigingen
Binnen gemeentegrenzen
Buiten gemeentegrenzen
2.6. KNLTB en andere stakeholders
3. Betrokkenheid ouders
4. Andere ideeën/ jaarkalender
4.1. Jaarkalender
4.2. Vasthouden goed lopende activiteiten (draaiboeken)
4.3. Voorkomen van leegloop door wegvallen (deel) jeugdcommissie
4.4. Facilitair
5. Technisch
5.1. samenwerkingsovereenkomst tennisschool vereniging
5.2. samenwerking tennisschool / de Zoom / basisscholen
5.3. samenwerking tennisschool / de Zoom / voortgezet onderwijs
6. Getallen
6.1. aantal jeugdleden
6.2. aantal kinderen training
6.3 aantal kinderen activiteiten
6.4. aantal kinderen competitie
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

Lidmaatschap junioren
Selectiebeleid LTC de Zoom
Jeugdcommissie
Prestatie indicatoren

Jeugdbeleidsplan 2016 t/m 2020
(Bijlage 1 en bijlage 2 zijn jaarlijks aanpasbaar)

2

1. Inleiding

1.1. Algemeen
De kracht van de Zoom is gezelligheid, iedereen is gelijk!
In mei 1978 startte men in de wijk Meilust te Bergen op Zoom met de bouw van
een kleedgebouw en clubhuis van tennisvereniging L.T.C. de Zoom. Een jaar later
waren de eerste vier banen een feit.
Inmiddels hebben we 10 ProVisionbanen (banen waar een geheel jaar gebruik
van gemaakt kan worden) en een minibaantje.
De vereniging telt bijna 1000 leden.
1.2. Visie bestuur en Jeugdcommissie
Daar de jeugd de toekomst is heeft het bestuur van L.T.C. de Zoom aan de
jeugdcommissie van dezelfde vereniging de opdracht gegeven een
jeugdbeleidsplan te schrijven. In de bestuursvergadering van september 2015 zal
het plan besproken worden.
Binnen de jeugdcommissie hebben drie leden, onder regie van de voorzitter van
de jeugdcommissie, deze opdracht opgepakt.
Het doel is een floating jeugdbeleidsplan te schrijven. Te beginnen met een
startdocument dat per half jaar kan worden bijgesteld. Doel hierbij is om
jeugdleden blijvend aan de vereniging te binden derhalve een gezonde
organisatie te blijven en de maatschappelijke opdracht van het laten beoefenen
van sport door (o.a.) jeugd gestalte te geven (zowel voor de recreanten alsmede
de talenten).
De jeugdcommissie is daarnaast het afgelopen jaar begonnen met het opstellen
van een activiteitenkalender.
1.3. Doel
Het doel omschrijven we middels vier vragen. Het bestuur van LTC de Zoom zal
deze doelen bespreken en bijstellen/ aanvullen waar zij dat nodig achten.
Wat willen we als vereniging met de jeugd bereiken?
- Voorwaarden scheppen om de jeugd zo goed mogelijk te leren tennissen.
- Een duidelijk onderscheid hebben tussen recreatieve jeugd en talenten.
- Alle jeugd betrekken bij de vereniging.
- Jeugd (ouders) zodanig motiveren dat ze voor langere tijd bij de vereniging
blijven.
- Een gezonde mix van jeugdleden en seniorleden binnen de vereniging.
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Waarom willen we dat bereiken?
De jeugd is de toekomst van de vereniging.
Wij moeten de jeugd binnen de eigen vereniging mogelijkheden op alle niveaus
bieden. Spelplezier staat voorop.
Gezelligheid, een goede sfeer en betrokkenheid bij de vereniging zijn belangrijk,
maar ook de prestatie mag een belangrijke rol spelen.
Hoe willen we dat bereiken?
- Zo vroeg mogelijk aanvangen met een systematische opleiding van de
tennisjeugd door een vastgesteld trainingsplan.
- Waarborgen van de continuïteit van het opleidingssysteem door middel van het
jeugdbeleidsplan m.b.v. financiële middelen van de vereniging.
De trainer stelt, in overleg met de jeugdcommissie en bestuur
een duidelijk trainingsplan op.
- Trainingsmogelijkheden uitbreiden voor de talenten en recreatieve jeugd.
- Mogelijkheid bieden van een toss uurtje.
- Activiteiten organiseren voor alle (toekomstige) jeugdleden.
- Samenwerking met andere (Bergse)tennisverenigingen versterken.
- Structurele samenwerking met basis- en voortgezet onderwijs.
Binnen welke tijd willen we dat bereiken?
In 4 jaar, aanvang vanaf januari 2016.
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2. Betrokkenen
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we alle betrokken partijen die dienen samen te
werken, af te stemmen, om dit plan tot een succes te maken (2.2., 2.3. en 2.4).
De jeugdcommissie stelt voor om de samenwerking met andere
tennisverenigingen te intensiveren als het gaat om een gedegen kwalitatief en
kwantitatief tennisaanbod (2.5).
Tot slot is het uiteraard logisch het jeugdbeleid van de KNLTB goed te volgen.
2.2. Bestuur
L.T.C. de Zoom kent een dagelijks bestuur welke iedere eerste maandag van de
maand bijeenkomt voor overleg. De voorzitter van de jeugdcommissie maakt deel
uit van het bestuur en woont derhalve de vergaderingen bij.
2.3. Jeugdcommissie en WhoZnext
De vereniging heeft een jeugdcommissie die ten tijde van het schrijven van het
beleidsplan bestaat uit 5 leden. De voorzitter is tevens lid van het bestuur. Eén lid
van de jeugdcommissie heeft zitting namens het WhoZnext team. Eén lid van de
jeugdcommissie heeft zitting namens de tennisschool/ trainers.
Het WhoZnext team bestaat uit 5 leden (07-2015). De begeleider van dit team
heeft zitting in de jeugdcommissie. Het WhoZnext team organiseert een aantal
activiteiten en ondersteund op verzoek en mits mogelijk de activiteiten van de
jeugdcommissie.
2.4. Trainers
De trainers van tennisschool Bij Daan verzorgen de trainingen voor de jeugd.
Dit in samenspraak met het bestuur van de vereniging.
2.5. Andere tennisverenigingen
Binnen gemeentegrenzen
Binnen de gemeentegrenzen zijn de volgende tennisverenigingen actief: Smash,
HTV, Olympia en tv Lepelstraat. Vooral met Smash en HTV zijn mogelijk verder
gaande afspraken te maken. Doel hierbij is dat kinderen één keer per week in
competitie en/ of toernooi verband kunnen spelen.
Buiten gemeentegrenzen
We merken dat er (erg) weinig deelnemers zijn bij een aantal toernooien/ activiteiten. De jeugdcommissie stelt voor om bij een aantal toernooien/ activiteiten ook
buiten de gemeentegrenzen te kijken. Voordeel hierbij is dat er meer kinderen
meedoen, er dus ook meer supporters zijn. Daarnaast kunnen toernooien/ activiteiten daardoor wat groeien in aanzien. Een extra voordeel voor de vereniging
hierin is dat er daardoor ook meer baromzet zal zijn.
2.6. KNLTB en andere stake holders
Ook de KNLTB ziet dat de continuïteit van de aantal jeugdleden een significant
aandachtspunt is. Vanuit diverse programma’s en organisatorische maatregelen
probeert de bond de verenigingen te ondersteunen.
Een voorbeeld hiervan is het World Tour Tenniskids programma.
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De uitgangspunten van de KNLTB zijn;
1. Het verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod
2. Ondersteunen van kaderleden en verenigingen om een goed
sportaanbod mogelijk te maken.
3. Vergroten van de klantvriendelijkheid en slagvaardigheid van de totale
KNLTB-organisatie om onderstaande doelstellingen te kunnen
uitvoeren.
De KNLTB Jeugddoelstellingen;
 Bond wil voorkomen dat er een onevenredige verhouding ontstaat
tussen jeugd en senioren.
 Door de opvang van jeugdige tennissers te verbeteren moet het
verloop onder jeugdleden kunnen worden teruggedrongen.
 Bond ondersteund middels het jeugdbeleidsplan de verenigingen
Onder andere Stake Holders kunnen we o.a. verstaan:
- Basisscholen
- Voortgezet onderwijs
- Andere sportverenigingen in de wijk
- Sponsoren
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3. Betrokkenheid ouders
De jeugdcommissie maakt zich zorgen over de betrokkenheid van ouders. Met het
grootste gemak melden ouders hun kind(eren) af voor o.a. de World Tour ochtenden,
toernooien etc. De opkomst tijdens het Toss uurtje valt tegen gezien de hoeveelheid
jeugdleden van de vereniging. De jeugdcommissie en WhoZnext moeten erg veel
energie steken in het bereiken van ouders voor de diverse activiteiten.
In dit plan beschrijven we enkele mogelijkheden om de betrokkenheid van ouders zo
te verhogen dat het (te) vrijblijvende karakter van jeugdlid zijn bij L.T.C. de Zoom zal
minderen.
We denken hierbij o.a. aan:
- Mini/ maxi toernooien
- Eén keer per week competitie i.c.m. één keer per week trainen.
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4. Andere ideeën/ jaarkalender
4.1.

4.2.
-

-

-

Jaarkalender
De jeugdcommissie is begonnen met het opstellen van een jaarkalender.
Doel hiervan is:
Activiteiten een vaste plaats laten innemen.
Bekendheid geven aan activiteiten.
Activiteiten vast op agenda van jeugdcommissie vergaderingen.
Jeugd voldoende activiteiten aanbieden.
Voorbeelden:
World Tour Tenniskids
Openingstoernooi
Gekke Paastoernooi
Barbecue ter afsluiting competitie
Bergse Masters
Sinterklaas op bezoek bij LTC de Zoom
Mini Maxi toernooi
Alternatieve jeugdcompetitie
Jeugd clubkampioenschappen
Tenniskamp bij LTC de Zoom (tevens start jeugdclubkampioenschappen)
Open jeugdtoernooi
Deelname JHOT Halsteren
Wensen
Eén keer per week een toss uurtje aanbieden waarbij jeugdleden onder
begeleiding van een trainer en/ of jeugdcommissie lid een uurtje extra kunnen
tennissen. Doel hierbij: spelregels aanbieden, vaardigheden verhogen,
vrijblijvende karakter verminderen.
Alternatieve jeugdcompetitie. De jeugdcommissie wilt binnen West-Brabant
een eigen jeugdcompetitie opzetten. Hierin spelen kinderen regelmatiger
wedstrijden en worden zo beter voorbereid op de reguliere competitie.
De jeugdcommissie van LTC de Zoom zal hierin initiatiefnemer zijn.
Voor ouders die hun kind willen opgeven bij LTC de Zoom moet het duidelijk
zijn dat deelname aan activiteiten en/of tennislessen etc. een mogelijkheid is
en géén verplichting.

4.3.

Vasthouden aan goedlopende activiteiten (draaiboeken)
De jeugdcommissie heeft afgesproken om alle activiteiten goed te beschrijven
in draaiboeken. Deze draaiboeken moeten ervoor zorgen dat activiteiten
makkelijker opgepakt kunnen worden.

4.4.

Voorkomen van leegloop door wegvallen (deel) jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft zich voorgenomen om energie te steken in het
voorkomen van het leeglopen van de commissie. Er zal structureel gezocht
worden naar nieuwe leden voor de commissie. Dit kunnen jeugdleden zijn die
zich aansluiten bij het WhoZnext team of ouders die zich aansluiten bij de
jeugdcie.
Door te gaan werken met vaste taken per commissie lid kunnen we mogelijk
ook meer ouders/ vrijwilligers betrekken.

8

Het zou mogelijk moeten zijn dat een aantal commissie leden zich richten op
één of enkele activiteiten daar waar andere commissieleden de rode draad in
de gaten houden.
Bij een “intakegesprek” zal wel duidelijk gemaakt moeten worden dat lid zijn
van de jeugdcommissie of WhoZnext team ook plichten met zich meebrengt
en niet geheel vrijblijvend is.
De jeugdcommissie gaat tevens onderzoeken of WhoZnext leden die
aanschuiven in de jeugdcommissie een meerwaarde kan opleveren.
4.5.

Facilitair
De jeugdleden die deelnemen aan de diverse competities worden voorzien
van een T-shirt van de vereniging.
De leden van het WhoZnext team en de jeugdcommissie worden voorzien van
herkenbare kleding.
De overtuiging van de jeugdcommissie is dat deze herkenbaarheid bij zal
dragen aan het “wij gevoel”.
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5. Technisch
5.1.

Samenwerkingsovereenkomst tennisschool en vereniging
In bijlage 1 is het voorstel van tennisschool Bij Daan terug te vinden wat
betreft selectiebeleid en bijdrage van LTC de Zoom.

5.2.

Samenwerking tennisschool/ de Zoom/ basisscholen
Sinds enkele (school)jaren is er een samenwerking tussen LTC de Zoom,
tennisschool Bij Daan en omliggende basisscholen (de Aanloop, de Borghoek
en de Noordster). Voorstel van de jeugdcommissie is om deze
samenwerkingen een structureel karakter te geven.

5.3.

Samenwerking tennisschool/ de Zoom/ voortgezet onderwijs.
Deze samenwerkingen zijn nog niet tot stand gebracht maar de intentie is er
wel om tot structurele samenwerkingen te komen (eventueel en indien
mogelijk, m.b.v. project- en evenementensubsidie vanuit de Gemeente Bergen
op Zoom)
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6. Getallen
Het bestuur van de Zoom zal in zijn strategisch beleid(plan) moeten bepalen wat
de wensen zijn betreft het aantal jeugdspelers (zowel recreatief als talenten) om
een gezonde vereniging te blijven. In dit plan zal derhalve een overzicht van
ledenaantallen worden opgenomen waarbij we uitgaan van januari 2015 als
nulmeting.
6.1. Aantal jeugdleden
Leeftijd
Jan. 2015
6-12 jaar
57
13 – 17 jaar
50
18 – 21 jaar
22 – 35 jaar
36 – 54 jaar
55 en >
Totaal

Jan. 2016

6.2. Aantal kinderen training
Leeftijd
Jan. 2015
Jan. 2016
6 - 8 jaar
18
9 – 10 jaar
13
11 - 12 jaar
18
13 - 14 jaar
9
15 - 18 jaar
8
Totaal
66
6.3

Jan. 2018

Jan. 2017

Jan. 2018

Aantal kinderen activiteiten
Vanaf het seizoen 2015 – 2016 zal de jeugdcommissie deze aantallen
in gaan vullen per activiteit.

6.3. Aantal kinderen competitie
Leeftijd
Jan. 2015
Jan. 2016
Rood
5
Oranje
12
Groen
11
Overig jeugd
16
Totaal

Jan. 2017

Jan. 2017

44
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Jan. 2018

Bijlage 1

Binnen onze vereniging LTC de Zoom heeft de jeugd een eigen, zeer belangrijke,
plaats. Wij willen onze jeugd mogelijkheden op alle niveaus bieden.
Het spelplezier staat voorop en gezelligheid, sfeer en betrokkenheid bij de vereniging
zijn erg belangrijk. Maar ook de prestatie mag een belangrijke rol spelen bij de Zoom.
Lidmaatschap junioren LTC de Zoom
LTC de Zoom biedt de jeugd een lidmaatschap aan van:
€ 30,00 per jaar voor de minioren.
€ 75,00 per jaar voor junioren (leeftijd t/m 17 jaar)
Met dit lidmaatschap kan er een geheel jaar gebruik worden gemaakt van de tennisbanen bij LTC de Zoom en kan men onbeperkt tennissen.
Tevens kan men deelnemen aan alle toernooien en alle activiteiten bij
LTC de Zoom en kan men deelnemen aan open toernooien bij andere verenigingen.
In combinatie met tennislessen kan men 1 x per week gratis* deelnemen aan het
Toss uurtje, * dit wordt aangeboden door LTC de Zoom.
Als lid van de Zoom kan men ook gebruik maken van de tennislessen.
Deze lessen worden gegeven bij LTC de Zoom door tennisschool bij Daan.
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Selectiebeleid LTC de Zoom
Om een goede structuur te krijgen in zowel recreatieve als prestatieve jeugd zal er
een nieuwe structuur en subsidiebeleid moeten komen. Het huidige beleid is
verouderd en dient volledig nieuw ingevuld te worden.
Gewenste structuur:
Brede kweekvijver recreatieve jeugd:
Alle kinderen die trainen krijgen de mogelijkheid van LTC de Zoom aangeboden om
een tweede training in de week kosteloos te volgen. Hierdoor creëren we een laag
drempelige manier om een brede kweekvijver te creëren.
De tweede training is een inlooptraining per doelgroep (rood, oranje, groen/geel).
Voor deze kinderen worden de volgende clubactiviteiten aangeboden:
Elke week een inlooptraining/ toss uurtje. Meespelen in de Worldtour of competitie.
Mini maxitoernooi, laddercompetitie. Een keer per maand een tennis uurtje met een
mentor (eerste mix en of heren team). Eendagstoernooien zoals nieuwjaarstoernooi,
winterwonderlandtoernooi, openingstoernooi en open jeugdtoernooien.
Naast het recreatieve gedeelte bij LTC de Zoom hebben we ook een selectie van
spelers en speelsters. Dit zijn kinderen die op uitnodiging van de trainers komen
voorspelen op een voorspeeldag die half september en begin maart worden
georganiseerd. Voorwaarde is voor deze kinderen om selectiespeler te zijn dat ze
minimaal 2 x in de week trainen (toss uurtje telt niet mee).
De selectiespelers moeten competitie bij de Zoom spelen en deelnemen aan 3
jeugdtoernooien per jaar buiten de vereniging. Elk jaar worden de spelers beoordeeld
door de trainers en jeugdcommissie en zullen er voortgangsgesprekken plaatsvinden
met kinderen en ouders. Elk jaar wordt dan ook de selectie op nieuw bekeken.
De vaststelling of een speler/ster tot de selectie behoord is ter beoordeling aan de
trainer en ter acceptatie aan de Jeugdcommissie.
De Jeugdcommissie administreert en communiceert dit met de belanghebbenden in
het bestuur.
Selectie:
Selectie delen we op in 4 categorieën. Dit zijn de kinderen t/m groep 5 van de
basisschool, de kinderen groep 6 t/m 8, klas 1 t/m 3 middelbare school en oudere
jeugd.
Afhankelijk van de leeftijd hoort hier een bepaalde trainingsintensiteit bij. Deze zal
later met de daarbij behorende kosten ingevuld worden.
De kinderen hebben een voorbeeldfunctie binnen de jeugd en moeten hier ook wat
voor terug doen. De jongste groep laten we nog buiten schot. De oudere drie
groepen worden mentor van een groep met jeugdspelers. Hiermee gaan ze elke
maand een moment een uurtje tennissen.
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Zo stimuleren ze elkaar en leren elkaar kennen.
Daarbij moeten de oudste drie groepen elk jaar meehelpen met een aantal te
organiseren activiteiten. Ook onze eredivisie en eerste divisie teams moeten een
activiteit op zich nemen bij LTC de Zoom in overleg met de Jeugdcommissie.
Hiervoor krijgen zij een bijdrage op de trainingen terug en worden zij (deels)
gesponsord door de vereniging.
De “selectiespelers” zullen jaarlijks beoordeeld worden door de trainers en de
voorzitter van de jeugdcommissie. Zo zal er jaarlijks een voorspeelochtend zijn voor
huidige selectiespelers en een voorspeeldag voor potentiele nieuwe selectiespelers.
De beoordeling hiervan zal door trainers, coördinator en jeugdcommissie naar ouders
en spelers worden gecommuniceerd.
We werken toe naar een selectie van een jaar waarbij we in de diverse categorieën
een maximum aantal spelers stellen.
(Onderstaand een overzicht per leeftijd met het maximale aantal spelers dat in de selectie kan zitten.
Dit zal niet direct zo zijn maar zo kan er ook een maximaal aan kosten berekend worden naar de
toekomst toe)
Groep 1 is dat maximaal 16
Groep 2 is dat maximaal 8
Groep 3 is maximaal 6
Groep 4 is maximaal 2
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Trainingsintensiteit en kosten van de selectiegroepen:
Groep 1
kinderen t/m groep 5 van basisschool
2 x training per week 1 x 45 minuten groep 4 personen en 1 x 2 uur totaal tennis.
Daarnaast kunnen zij ook de inlooptraining volgen.
Kosten voor alleen trainingen: € 865 geeft 4 termijnen van € 216,25.
Voorstel bijdrage is 150 euro per persoon per jaar dus € 37,50 per kwartaal.
Groep 2:
kinderen groep 6 t/m 8 van de basisschool
2 x training per week 1 x 1,5 uur groep 4 personen en 1 x 2 uur totaal tennis.
Daarnaast kunnen zij ook de inlooptraining volgen
Kosten voor alleen trainingen: € 1230 geeft 4 termijnen van € 307,50.
Voorstel bijdrage is 250 euro per persoon per jaar dus 67,50 per kwartaal.
Groep 3:
kinderen middelbare school klas 1 t/m 3
3 x training per week 2 x 1,5 uur groep 4 personen en 1 x 2 uur totaal tennis.
Kosten voor alleen trainingen: € 1960 geeft 4 termijnen van € 490.
Voorstel bijdrage is 300 euro per persoon per jaar dus 75 euro per kwartaal.
Groep 4:
middelbare scholieren vanaf klas 4 tot en met de leeftijd van 17 jaar
3 x training per week, 2 x 1,5 uur groep 4 personen en 1 x 1,5 uur
grote groep training.
Kosten voor alleen trainingen: € 1825 geeft 4 termijnen van € 456,25.
Voorstel bijdrage is 200 euro per persoon per jaar dus 50 euro per kwartaal.
De bijdrage van de trainingen zal vanuit LTC de Zoom met de ouders verrekenend worden.
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Bijlage 2
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden (aanvang seizoen 2014 -2015):
Nathalie Mes
Monique Engels
Yolanda van Twillert
Inge Kapteyn
Daan van Nassau

Voorzitter

Trainer

Gedurende deze planperiode zal de jeugdcommissie besluiten of ze taken
(activiteiten) zal verdelen en zo ja zal dat in deze bijlage verder worden uitgewerkt.
Te verdelen taken:
*Feestdagactiviteiten
*World Tour
*Mini maxi toernooien
*Clubkampioenschappen junioren
*Toss uurtje
*Jeugdbeleidsplan
*Bestuurstaken (voorzitter/ secretaris)
*Alternatieve jeugdcompetitie
*Selectiegroep
*Prestatieve competitieteams begeleiden
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Bijlage 3

Prestatie indicatoren

Na goedkeuring en (mogelijke) bijstellingen van het jeugdbeleidsplan zal de
jeugdcommissie de prestatie indicatoren bepalen en deze in deze bijlage opnemen.
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