BELEIDSPLAN 2018 t/m 2023 Tennisvereniging Kontakt

1. Inleiding
Bestuur en commissies hebben hun visie voor de komende 5 jaar in dit beleidsplan
opgenomen. Conform de statuten wordt dit beleidsplan vastgesteld door het bestuur van de
vereniging en ter accordering voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen
hierop worden eveneens op dezelfde wijze doorgevoerd.

2. Evaluatie van het beleidsplan 2012 t/m 2017
Het is goed om even terug te kijken en de eerder vastgelegde visie met de gestelde doelen te
toetsen aan de realisatie.
In het beleidsplan 2008 t/m 2012 was als visie het volgende kernpunt opgenomen:
TV Kontakt is een financieel gezonde vereniging die de tennissport in een zo breed
mogelijke zin dient.
Deze visie blijft voor de komende beleidsperiode onveranderd van kracht.
Bepalend voor een financieel gezonde vereniging zijn:
a. Een bestuur dat goed met geld kan omgaan, de kosten bewaakt en een correcte en
transparante administratie voert.
b. Een voldoende en constant aantal leden dat voldoende contributie genereert voor het
dekken van de kosten en het bieden van mogelijkheden voor innovatie en
verbeteringen.
Beleid met betrekking tot het dienen van de tennissport in zo breed mogelijke zin:
1. het verbeteren van de tennisprestaties van een zo groot mogelijk aantal leden;
aan alle seniorleden worden- zomer en winter - tennislessen aangeboden op de
binnen- en buitenbanen van het sportpark tegen een zeer acceptabele vergoeding.
Hier maakt een groot aantal leden gebruik van. De trainingen worden gegeven door
gecertificeerde tennistrainers van de tennisschool waarmee \TV Kontakt een
overeenkomst is aangegaan.
Voor de jeugdleden is er een groot aanbod van trainingen op maat (leeftijd en aanleg)
Door de ambities en de inspanningen van de Commissie Wedstrijd is een groot aantal
seniorleden actief in competities en/of nemen deel aan de open toernooien op ons
sportpark. Het spelen tegen tennissers van buiten de vereniging leidt, naast het plezier
dat men hieraan beleeft, tot hogere tennisprestaties van de deelnemers.

2. het bevorderen van de gezelligheid in de vereniging;
een goede sfeer en gezelligheid komen niet aanwaaien. Vier zaken die ons inziens in
belangrijke mate hebben bijgedragen aan de prettige omstandigheden waaronder
onze leden hun tennissport op ons sportpark kunnen uitoefenen zijn:
a.
b.
c.
d.

een gastvrije en goede horeca binnen een sfeervolle sportkantine
toss avonden
goed georganiseerde onderlinge toernooien/evenementen
mogelijkheid tot deelname aan de diverse competities

Op grond van het bovenstaande kunnen we vaststellen dat door inspanning van bestuur,
commissies en vele vrijwilligers de doelstellingen, zoals opgenomen in het beleidsplan
2012 t/m 2017 zijn gehaald.
Ui de recent gehouden enquête onder de leden van T.V. Kontakt is gebleken dat de algemene
tevredenheid onder onze leden bijzonder groot is. Wel is een aantal aandachtspunten uit de
enquête naar voren gekomen die, voor zover mogelijk, in dit beleidsplan zijn verwerkt.
We zijn sportief, organisatorisch en financieel een sterke vereniging, die de leden heel veel
(tennis-)plezier biedt. Op dit moment behoort onze vereniging tot de top 50 van grootste
verenigingen in Nederland.

3. Algemene organisatiedoelstellingen
1. De activiteiten van T.V. Kontakt zijn primair gericht op het geven van de gelegenheid
tot het beoefenen van de tennissport aan haar leden.
2. Gestreefd wordt het ledenaantal op het maximale niveau te brengen en te houden. Met
het huidige aantal van 9 buitenbanen bereiken we met 900 spelende senior leden onze
limiet.
3. Via de bestuursleden die vanuit TV Kontakt zitting hebben in het bestuur van de
Stichting Ruud van der Geest (beheerder van het sportpark Ruud van der Geest en
faciliterend voor de sportverenigingen op het sportpark) zal - in goed overleg met de
bestuurders die vanuit de Blinkert zitting hebben - verder worden gewerkt worden aan:
a.
verdere professionalisering van bestuur en organisatie
b.
een goede financiële structuur
c.
het vrijmaken van middelen voor groot onderhoud en innovatie.
4. In zijn algemeenheid zal worden gestreefd naar een sportparkbrede professionele,
efficiënte en transparante organisatie met duidelijke taken en bevoegdheden voor de
mensen die de dagelijkse gang van zaken op het sportpark regelen en een bestuur dat
de hoofdlijnen van het beleid uitzet, waar nodig zaken accordeert en op enige afstand
controleert

4. Specifieke doelstellingen
1.
2.
3.
4.
5.

handhaven van het aantal leden ( 900 spelende seniorleden en 200
tenniskids/jeugdleden).
handhaven van de kwaliteit en de kwantiteit van het bestuur en van de
commissies.
consistent beleid met betrekking tot de contributiehoogte.
handhaven van een eigen vermogen bedoeld als buffer voor minder goede
tijden.
in nauwe samenwerking met de pachter van de horeca zorgdragen voor een
goede ambiance in de kantine.

5. Doelstellingen per aandachtsgebied
De doelstellingen van de onderstaande commissies zijn separaat in dit beleidsplan
opgenomen.
A.

commissie wedstrijd (inclusief technische commissie)

B.

commissie recreatie

C.

commissie jeugd

6. Communicatie
De website is de afgelopen periode vernieuwd. Wij streven er naar om de website up-to date
te houden. De nieuwsbrieven worden, indien daartoe aanleiding is, onder de leden, die zich
hiervoor hebben aangemeld, verspreid. Binnen het bestuur is een lid speciaal belast met dit
onderwerp. Het jaarlijkse bewaarnummer zal ook de komende jaren gehandhaafd blijven met
dien verstande dat het bewaarnummer in de toekomst digitaal verspreid zal worden.

7. Commerciële zaken
Er wordt gestreefd naar een sober doch efficiënt beleid ten aanzien van commerciële zaken
binnen onze vereniging.
Afspraken met sponsors worden contractueel vastgelegd waarbij de daaruit voortvloeiende
verplichtingen wederzijds strikt worden nagekomen.
Wij kennen binnen onze vereniging verschillende soorten sponsoring:
a. winddoek sponsors
b. adverteerders
c. doelgroepen- evenementensponsoring
d. combinatie van a, b en c
Vanzelfsprekend wordt bij het aantrekken van nieuwe sponsors rekening gehouden met de
aanwezige sponsors en mogen sponsors op geen enkele wijze invloed hebben op het beleid
van de vereniging

8. Personeelsbeleid
Medewerkers in loondienst
In de afgelopen periode was de parkbeheerder via de stichting Ruud van der Geest in
loondienst. Inmiddels heeft de parkbeheerder de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het
beheer en onderhoud van het complex wordt thans gedaan door twee vrijwilligers. Het beleid
is er op gericht dit in de komende jaren te continueren. Wel heeft de vereniging een
parkmanager in loondienst die met de huidige professionalisering van onze vereniging
onontbeerlijk is.
Vrijwilligers
TV Kontakt kan niet buiten de inzet van vrijwilligers. Het beleid is erop gericht de
vrijwilligers in een prettige werkomgeving en in een goede werksfeer hun vrijwilligerswerk te
laten uitvoeren. Doel is de vrijwilligers lang bij respectievelijk de vereniging en de stichting
binnen te houden doch vanwege de niet te vermijden mutaties is het wervingsbeleid
(persoonlijke benadering van leden) een vrijwel continue proces.

9. Financiën
Het financiële beleid van de vereniging dient een volledig transparant karakter te dragen,
hetgeen tot uitdrukking komt in het presenteren van niet alleen de gecontroleerde jaarcijfers
van de vereniging op de Algemene Ledenvergadering, maar ook het afleggen van
verantwoording over het gevoerde financiële beleid van de stichtingen waarvoor zij mede
bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Jaarlijks zal het bestuur een begroting voor het
daarop volgende verenigingsjaar ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene
Ledenvergadering.
Het beleid met betrekking tot het “gezonde eigen vermogen” voor zowel de tennisvereniging,
de stichting HEK en de stichting Ruud van der Geest, blijft onveranderd van kracht.

A. Beleidsplan Commissie Wedstrijd
1. Inleiding
TV Kontakt is een tennisvereniging waar de leden zowel in competitieverband als in
recreatief verband kunnen spelen.
De accommodatie van de tennisvereniging bestaat uit 9 buitenbanen en een sporthal met drie
overdekte banen. De vereniging maakt gebruik van de horecagelegenheid op het park die door
de Stichting Horeca Exploitatie Kontakt (HEK) is verpacht aan de Bruijnerie.
De competities en de toernooien kunnen op dit sportpark met een schitterende entourage
worden georganiseerd.
2. Doelstelling
De Commissie Wedstrijd heeft de volgende beleidsdoelstellingen voor de periode 2018-2022
1. Het streven naar een optimale samenwerking tussen Technische Commissie en de
Wedstrijd Commissie.
2. Het streven om het wedstrijdniveau van de competitieteams omhoog te brengen.
3. De opgebouwde reputatie van de organisatie van haar toernooien in ere te houden en
waar mogelijk te verbeteren.
4. Het tot stand brengen van nauwe samenwerking met de Commissie Recreatie om
continuïteit te brengen in de organisatie van toernooien.
5. Het opsplitsen van het takenpakket in twee subcommissies, waarbij één subcommissie
de regie voert over de competities en de andere subcommissie de regie voert over de
organisatie van de toernooien. Alle commissieleden zullen zich tijdens alle activiteiten
beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de gewenste taken.
6. Het stimuleren en motiveren van leden om zich in te zetten voor de Commissie
Wedstrijd

3. Samenstelling commissies.
Samenstelling Commissie Wedstrijd:







De Commissie Wedstrijd bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.
De Commissie Wedstrijd heeft een voorzitter die ondersteund wordt door twee
subcommissies (competitie en toernooien) waar de overige commissieleden over
verdeeld zijn.
De leden van de commissie kiezen uit hun midden een voorzitter. De voorzitter van de
commissie wordt op de Algemene Ledenvergadering voorgedragen als lid van het
bestuur en hij vertegenwoordigt als zodanig de commissie in het bestuur
De voorzitter bepaalt in overleg met de leden van de commissies vergaderdata voor de
Commissie Wedstrijd. Voor elke vergadering wordt een agenda samengesteld en van
elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Een kopie van het verslag wordt
toegezonden aan de secretaris van het bestuur.
Bij het organiseren van de activiteiten zal waar nodig ondersteuning worden gevraagd
bij de Commissie Recreatie

Samenstelling Technische Commissie


De Technische Commissie bestaat uit minimaal twee leden van de Commissie
Wedstrijd en de twee trainers die aan de vereniging zijn verbonden. Hierbij zal ook
overleg met de Commissie Jeugd plaatsvinden.

4. Taakomschrijving
De Commissie Wedstrijd is verantwoordelijk voor de organisatie van haar activiteiten en de
commissie legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Taken en werkzaamheden











Het in overleg met de Commissie Recreatie en Commissie Jeugd jaarlijks een
planning maken van de te organiseren activiteiten.
Het organiseren van de diverse competities zoals genoemd in hoofdstuk 5.
Het organiseren van diverse toernooien zoals genoemd in hoofdstuk 5.
Het jaarlijks opstellen van een baan indeling schema en een baanreglement in overleg
met het secretariaat
Het aanleveren van diverse informatie en verslaglegging ten behoeve van de website
en bewaarnummer/nieuwsbrief.
Het opstellen van een jaarlijkse begroting voor de toernooien.
Het opstellen van een jaarverslag. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur
en goedgekeurd in de Algemene ledenvergadering.
Het samenstellen en up to date houden van draaiboeken die betrekking hebben op de
organisatie van activiteiten.
Het informeren van nieuwe leden
Kandidaat- sponsors in contact brengen met de vestigingsmanager, die belast is met
algemene zaken van TV Kontakt.

5. Activiteiten
5.1 De competities:
Landelijke competitie
De landelijke competitie wordt gespeeld van april t/m juni op zondag.
Deze competitie is het meest prestatiegericht en bepaalt daarmee (gedeeltelijk) het ‘gezicht’
van de vereniging. Het streven is om in deze landelijke competitie een zo hoog mogelijk
niveau te bereiken.
De teams worden samengesteld door de Technische Commissie. Deze Technische Commissie
heeft de ervaring en kennis om tot een zo sterk mogelijk team samen te stellen.
Het streven is om meerdere teams, bestaande uit oudere jeugdleden en seniorenspelers, aan de
landelijke competitie deel te laten nemen.

Districtscompetitie
De districtscompetitie wordt gespeeld van april t/m juni op verschillende dagen en wordt
georganiseerd door het district IJmond van de KNLTB.
Dames competitie
De damescompetitie wordt gespeeld op zaterdag en op doordeweekse dagen.
Deze competitie vindt plaats van april t/m juni. Het streven is dat het eerste team een zo hoog
mogelijk niveau bereikt. Anderzijds moet het spelen van de competitie ook een gezellige
aangelegenheid blijven.
Heren competitie
De herencompetitie wordt gespeeld op zaterdagmiddag. Deze competitie vindt plaats van april
t/m juni. Het streven is dat het eerste team een zo hoog mogelijk niveau bereikt. Anderzijds
moet het spelen van de competitie ook een gezellige aangelegenheid blijven.
Gemengde competitie
De gemengde competitie wordt gespeeld op zaterdagmiddag. Deze competitie vindt plaats
van april t/m juni. Het streven is dat het eerste team op een zo hoog mogelijk niveau speelt.
Anderzijds moet het spelen van deze competitie een gezellige aangelegenheid blijven.
Veteranen competitie
De veteranen competitie wordt gespeeld op zaterdagavond en vindt plaats van juni t/m
augustus.
Deze competitie biedt de gelegenheid om in competitieverband tegen andere verenigingen te
spelen. De gezelligheid neemt een centrale plaats in.
Regio Winter Buiten competitie
Deze competitie wordt gespeeld op zaterdagmiddag en zondagmiddag 1x per maand. Deze
competitie biedt de gelegenheid om in competitieverband tegen andere verenigingen te
spelen. De gezelligheid neemt een centrale plaats in.
Ook de competitie teams die deelnamen aan de districtscompetitie kunnen voor deze
competitie inschrijven, echter leden die nog geen competitie hebben gespeeld gaan bij deze
competitie voor.
Najaarscompetitie District IJmond
Een competitie voor de categorie 3/4/5/6/7/8 en 9.
Deze korte competitie wordt gespeeld op de zaterdagmiddag vanaf september t/m november
ieder jaar en wordt georganiseerd door het district IJmond van de KNLTB en is juist voor die
spelers die niet hebben kunnen meedoen aan de landelijke of district competitie. Vooral de
categorie 8 en 9 kunnen hier volop gebruik van maken.

5.2 De toernooien
De Commissie Wedstrijd organiseert jaarlijks de volgende toernooien:
Dubbel open toernooi
Het toernooi wordt georganiseerd eind maart. Het doel van dit toernooi is een trainingsweek
voor de deelnemers die aan de landelijke- en district competitie deelnemen die na dit toernooi

van start gaat. Samen met de dubbelpartner van de competitie een week alvast lekker trainen
voor de competitie.
Uiteraard kunnen zich ook recreatiespelers zich voor dit toernooi opgeven.
Het toernooi staat open voor alle categorieën. Voor dit toernooi worden sponsoren benaderd.
Open Toernooi TV Kontakt
Ook de organisatie van dit toernooi is in handen van de Commissie Wedstrijd. TV Kontakt
heeft inmiddels een reputatie opgebouwd met dit toernooi. Deze reputatie willen wij
handhaven en indien mogelijk nog verder verbeteren. Een goede reputatie heeft als gevolg dat
het toernooi altijd goed bezet is. Voor dit toernooi worden sponsoren benaderd.
Clubkampioenschappen
De organisatie van de Clubkampioenschappen is in handen van de Commissie Wedstrijd en
de Commissie Jeugd. Sinds 2016 hebben wij de clubkampioenschappen jeugd en senioren als
een competitie laten spelen, wat een bijzondere week is geworden voor de jeugd en senioren.
Daarnaast wordt jaarlijks gekeken of het mogelijk is om tijdens dit toernooi ook HD en DD te
laten spelen.
Er wordt gespeeld op speelsterkte, waarbij alleen de uiteindelijke winnaar van de hoogste
categorie HE en DE zich clubkampioen van TV Kontakt mag noemen.
5.3 De trainingen
Selectietraining voor de Competitie
Deze selectietraining vindt plaats gedurende het hele jaar en is bedoeld voor de jonge senioren
en junioren die deelnemen aan de competitie en spelen in de hogere afdelingen. In overleg
met de Technische Commissie en de Commissie Jeugd worden betere senior- en juniorspelers
uitgenodigd om aan deze training deel te nemen. Samen met deze commissies worden
vervolgens de indelingen van de trainingsgroepen gemaakt. Enkele weken voor de start van
de competitie wil de Commissie Wedstrijd teams van andere verenigingen uitnodigen om een
trainingspartij te spelen. Deze wedstrijden zullen uit en thuis plaats vinden, zodat er ook aan
een andere ondergrond gewend kan worden. Ook is hiervoor het Dubbel Open Toernooi een
uitstekende gelegenheid om aan mee te doen.
Winter en Zomer training
Alle seniorleden kunnen zich aanmelden voor zomer- en wintertrainingen. Inschrijving vindt
plaats via de website. Hierbij geldt de regel vol = vol. De indelingen van de trainingsgroepen
worden gemaakt door de trainers van TV Kontakt en de deelnemers aan deze trainingen
worden uitgenodigd door het secretariaat van TV Kontakt in samenspraak met de trainers van
TV Kontakt.

6. Financiële onderbouwing
Jaarlijks wordt door de Commissie Wedstrijd een begroting opgesteld en aan de
penningmeester overhandigd. Deze begroting wordt door de penningmeester beoordeeld en
waar nodig aangepast en opgenomen in de totale begroting van de vereniging.
Commissie Wedstrijd: Huub Nieuwenhoven en commissie leden.

B. Beleidsplan Commissie Recreatie
Inleiding
TV Kontakt is een tennisvereniging waar de leden in competitieverband kunnen spelen en
waar de leden recreatief kunnen spelen. De accommodatie van de tennisvereniging bestaat uit
9 buitenbanen en een sporthal met drie overdekte banen. De stichting HEK heeft de horeca
sinds 1 december 2009 verpacht. De activiteiten van de Commissie Recreatie worden altijd
afgestemd met de pachter die ook deel uitmaakt van de commissie. De activiteiten worden
gedurende het gehele jaar georganiseerd zodat de vereniging zowel in de zomer als in de
winter een actief verenigingsleven biedt. De Commissie Recreatie bestaat uit een voorzitter
die deel uitmaakt van het bestuur en een aantal leden.
De Commissie Recreatie heeft mogelijkheden genoeg om het recreatief tennis en de daarbij
behorende gezelligheid een plaats te geven binnen de tennisvereniging Kontakt.
Doelstelling
Hoofddoelstelling de Commissie Recreatie is dat er voor de leden veel aantrekkelijke
activiteiten worden georganiseerd waarbij de activiteitenkalander zo wordt ingericht dat de
leden zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Daarbij wordt ook een balans
gezocht met de behoefte van leden om vrij te kunnen spelen.
De Commissie Recreatie heeft de volgende beleidsdoelstellingen voor de periode 2018-2022:
1) Bereiken dat zoveel mogelijk leden van de tennisvereniging enthousiast worden voor
en deelnemen aan recreatietennis met de daarbij behorende gezelligheid.
2) Het jaarlijks organiseren van activiteiten waarbij zoveel mogelijk leden recreatief
kunnen spelen.
3) Het stimuleren van het TV Kontakt verenigingsgevoel (sociale contacten) bij de leden.
4) Het stimuleren en motiveren van leden om zich in te zetten voor de vereniging als
vrijwilliger of voor de commissie recreatie.
Samenstelling commissie

De Commissie Recreatie zal altijd uit een oneven aantal leden bestaan. Uit de leden
wordt een voorzitter gekozen.

De voorzitter van deze commissie wordt voorgedragen op de algemene
ledenvergadering als bestuurslid en vertegenwoordigt als zodanig de commissie in het
bestuur. De voorzitter bepaalt in overleg met de leden de vergaderdata voor de
Commissie Recreatie. Voor elke vergadering wordt een agenda samengesteld en van
elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Een kopie van het verslag wordt
toegezonden aan de leden van het bestuur.

De commissie kan bij de organisatie van de activiteiten ondersteund worden door
leden van de vereniging die geen deel uitmaken van de commissie recreatie maar wel
beschikbaar zijn als vrijwilliger bij toernooien.

Taakomschrijving
De Commissie Recreatie is verantwoordelijk voor de organisatie van haar activiteiten en de
commissie legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.

Taakstelling

Het in overleg met de Commissie Wedstrijd en Commissie Jeugd jaarlijks een
planning maken van de te organiseren activiteiten.

Het regelen en verzorgen van de ontspanningsevenementen in samenwerking met de
pachter van Sportcafé De Bruijnerie.

Het aanleveren van diverse informatie en verslaglegging ten behoeve van de website,
Facebook en bewaarnummer/nieuwsbrief.

Het opstellen van een begroting per evenement.

Het opstellen van een jaarverslag. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur
en goedgekeurd in de Algemene ledenvergadering.

Het informeren van nieuwe leden tijdens kennismakingsavonden.

Kandidaat sponsors in contact brengen met de vestigingsmanager, die belast is met
algemene zaken van TV Kontakt.
Vaste activiteiten (alleen bedoeld voor seniorleden)

Tossavonden zomer en winterseizoen

Kennismakingsavond organiseren voor nieuwe leden

Introducé toernooi, voor lid en niet-lid

Ladies Day

Men Night

50+ Dubbel Open toernooi

Wintercompetitie (zaal)

Kersttoernooi (zaal)
Jaarlijks zal gezocht worden naar extra activiteiten gekoppeld aan een thema en meestal
gepland op een vrijdagavond.
Financiële onderbouwing
Voor ieder evenement wordt een begroting gemaakt waarmee rekening wordt gehouden met:
kosten banen binnen
kosten ballen
kosten commissie volgens bonsysteem
prijzen toernooien
Uitgangspunt is dat de toernooicommissie kostendekkend werkt (eigen sponsoring werven,
inschrijfgeld).
Commissie Recreatie
Rosalien de Graaf en commissieleden

C. Beleidsplan commissie Jeugd
Index:
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Doelstelling
Hoofdstuk 3. Organisatie – 3.1. samenstelling en taken
jeugdcommissie
3.2. samenstelling jeugdledenbestand
Hoofdstuk 4. Aannamebeleid
Hoofdstuk 5. Training - 5.1. communicatie/samenwerking
Jeugdcommissie en trainers
5.2. jeugdtrainingsplan
5.3. samenstelling trainingsgroepen
Hoofdstuk 6. Clubbinding-6.1 kwaliteit “jeugdproduct”
6.2 communicatie met ouders
Hoofdstuk 7. Activiteiten -7.1 KNLTB georganiseerd
7.2 georganiseerd door T.V.Kontakt
Hoofdstuk 8. Financiën

1.

Inleiding

Het uitgangspunt van het Beleidsplan CJ is tweeledig. Enerzijds richt het zich op de
bevordering van het plezier in het tennisspel van alle jeugdleden, ongeacht het niveau waarop
wordt gespeeld (recreatieve insteek) ; anderzijds voorziet het plan in een geleidelijke doch
gestage verbetering van het spelpeil van onze jeugdleden, opdat op een zo hoog mogelijk
competitieniveau geacteerd kan worden (prestatieve insteek).
Door actieve begeleiding van jeugdleden, het ter beschikking stellen van kwalitatief goede
trainingsfaciliteiten en het bieden van veel speelgelegenheid op een ieders niveau dient de
binding van het jeugdlid met de club vergroot te worden, teneinde het jaarlijks verloop binnen
het ledenbestand zo veel mogelijk te beperken.
De uitvoering van dit beleidsplan vraagt een grote inzet en betrokkenheid van de leden van de
Jeugdcommissie en van de technische begeleiding, de trainers.Daarbij is het tevens van groot
belang, dat jeugdcommissie en trainers opereren als één team, waarbinnen communicatie en
samenwerking vanzelfsprekende begrippen zijn.
Aangezien in de contributie het recht op tennisles is opgenomen, zullen in principe alle
jeugdleden training ontvangen; het spreekt vanzelf dat deze vorm een groot beslag legt op
onze baancapaciteit en hoge trainingskosten met zich brengt.

Als geheel zal het jeugdtennis om die reden niet positief bijdragen aan het financiële resultaat
van T.V.Kontakt. Maar zoals bekend: “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” en in die
toekomst dient geïnvesteerd te worden.
Gekozen is voor een beleidsplan van 5 jaar; tussentijdse aanpassing kan noodzakelijk blijken
door wijziging van omstandigheden. Dit beleidsplan is een vervolg op en (op onderdelen) een
vervanging van het vorige beleidsplan, dat afliep in het jaar 2012.

2.

Doelstelling

Het enthousiasmeren van de jeugd voor sportbeoefening in het algemeen en in het bijzonder
het geven van maximale ondersteuning bij het beoefenen van de tennissport aan alle
jeugdleden, ieder naar eigen behoefte en mogelijkheden.
Tevens is ons beleid gericht op:
- Het realiseren van een hechte binding van alle jeugdleden met de vereniging en het
bevorderen van de sociale contacten tussen de leden onderling
- Het verder verbeteren van de uitstraling van het jeugdtennis van T.V. Kontakt in de
regio.
- Het verder uitbouwen en verfijnen van een prestatiegerichte opleiding, met name voor
de jeugdselectiegroep en het daaraan gekoppeld realiseren van het hoogst haalbare
spelniveau, een en ander uiteraard binnen de financiële mogelijkheden van de
vereniging.

3.

Organisatie

3.1. samenstelling en taken jeugdcommissie:
Samenstelling:
De commissie Jeugd bestaat uit een oneven aantal leden.
De voorzitter van de commissie wordt, evenals de overige commissieleden, benoemd op de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De voorzitter van de Commissie Jeugd vertegenwoordigt in deze hoedanigheid de commissie
in het Bestuur.
Taakomschrijving:
De Commissie Jeugd is namens en ten opzichte van het bestuur verantwoordelijk voor alle
jeugdactiviteiten binnen de vereniging.
Als zodanig is er een taakverdeling binnen de commissie met betrekking tot
ledenwerving/aanname, technische zaken, recreatiezaken, evenementen en financiële zaken.
Hiertoe zal de Commissie Jeugd:
- In overleg met de overige commissies binnen de vereniging jaarlijks een schema
opstellen met betrekking tot te organiseren evenementen.
- In overleg met de overige commissies jaarlijks opstellen een baanreglement en een
schema m.b.t. de baanindelingen.
- Zorgdragen voor gestructureerd en periodiek overleg met de technische staf (trainers).
- Zorgdragen voor een juiste scheiding van taken tussen technische staf (technische
zaken/begeleiding/adviesfunctie) en Commissie Jeugd (alle overige zaken
w.o.administratie, correspondentie/mailing, financiën en communicatieve zaken).

-

-

-

De kwaliteit van de trainingen bewaken en toetsen aan het Jeugdtrainingsplan, zoals
dit door de technische staf is opgesteld.
Periodiek met de trainers de vorderingen van jeugdspelers evalueren.
Na het technisch advies van de trainers zorgdragen voor het jaarlijks samenstellen van
de competitieteams en tevens zorgdragen voor de begeleiding van deze teams (door
trainer, ouders en CJ-leden zelf)
Jeugdtoernooien en evenementen organiseren, voor zover de organisatie van
toernooien en evenementen niet behoren tot het takenpakket van de trainers (zie ook
hoofdstuk 5 – training).
Actief nieuwe leden werven door gerichte promotieactiviteiten naar buiten, zoals het
aanbieden van schooltennis aan basisscholen uit de omgeving.
De aanschaf en het beheer van materiële zaken regelen in overleg met het bestuur.
Jaarlijks een begroting en een jaarverslag opstellen ter goedkeuring van het bestuur en
zulks ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering.
Een draaiboek onderhouden van de werkzaamheden van de Commissie Jeugd.
Doorlopend de kwaliteit bewaken van het “product jeugdtennis” binnen T.V.Kontakt;
bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van CJ-leden en trainers voor kinderen en
ouders bij vragen, problemen en suggesties zijn belangrijke aspecten, welke inhoud
geven aan het begrip “Klantvriendelijkheid”.

3.2. – Samenstelling jeugdledenbestand
Het maximum aantal jeugdleden wordt bereikt, zodra de trainingscapaciteit en/of de
baancapaciteit volledig is benut (zie ook hoofdstuk 4).
Als zodanig vormt het jeugdledenbestand ca.16% van het totale ledenbestand van
T.V.Kontakt.
Om lid te kunnen worden van onze vereniging dient de leeftijd van 6 jaar te zijn bereikt,
waarvan om moverende redenen in incidentele gevallen kan worden afgeweken.
In het jaar, dat het jeugdlid de leeftijd van 18 jaar zal bereiken, wordt hij/zij bij aanvang van
het seizoen seniorlid.
De Commissie Jeugd ziet het als haar taak een betere brug te bouwen tussen
jeugdlidmaatschap en seniorlidmaatschap, door het creëren van faciliteiten en
speelmogelijkheden bij de seniorentraining en seniorenevenementen voor getalenteerde
jeugdspelers vanaf 15 jaar.
Op deze wijze dient een halt te worden toegeroepen aan het geruisloos verdwijnen van onze
jeugdspelers op het moment dat zij het jeugdlidmaatschap ontgroeien, of zelfs al eerder indien
getalenteerde spelers binnen de jeugd niet meer op hun eigen niveau kunnen spelen.
Bij het jaarverslag, te presenteren aan het eind van elk seizoen aan de Algemene
Ledenvergadering, wordt een schematisch overzicht toegevoegd van de leeftijdsopbouw van
de jeugdleden. Dit overzicht wordt verzorgd door de secretaris van T.V. Kontakt.

4.

Aannamebeleid.

Wachtlijst:
In relatie tot trainingscapaciteit en/of baancapaciteit is het maximum aantal jeugdleden
bepaald op 200 kinderen.
Is genoemd aantal bereikt, dan wordt een wachtlijst aangelegd, welke enerzijds wordt
afgewerkt in volgorde van aanmelding en anderzijds in mogelijkheden van plaatsing in
trainingsgroepen van leeftijd en sterkte.
Laten nieuwe aanmeldingen in de toekomst te wensen over, dan is het de taak van de
Commissie Jeugd nieuwe leden te werven via publicaties in de media en promotieacties op
b.v. basisscholen in de omgeving.
De Commissie Jeugd heeft het recht, om in nauw overleg met de technische staf, nieuwe
leden, die de jeugd aan de top of in de breedte kunnen versterken en bereid zijn in
competitieverband te spelen voor de club, buiten de wachtlijst om als lid te accepteren.
Einde lidmaatschap:
Een jeugdlid kan zijn/haar lidmaatschap per half jaar beëindigen en wel schriftelijk aan het
secretariaat voor 1 maart of 1 september van enig jaar; als volgt wordt dan het lidmaatschap
beëindigd per 1 april respectievelijk per 1 oktober van enig jaar
Opzeggingen vanaf genoemde data worden in principe niet meer in behandeling genomen.
Jeugdleden uit de selectiegroepen, die gebruik maken van extra trainingsfaciliteiten, mogen
slechts bij uitzondering en met uitdrukkelijke toestemming van de Commissie Jeugd in
competitieverband uitkomen voor andere verenigingen.
Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zonder dat de CJ hiervan op de hoogte is, dan kan
het jeugdlid, met inachtneming van het bepaalde in de Statuten van de vereniging, als lid van
T.V.Kontakt worden geroyeerd.

Hoofdstuk 5. – Training.
5.1. Communicatie/samenwerking trainersteam en jeugdcommissie
Het takenpakket van de trainers beperkt zich hoofdzakelijk tot technische zaken: opzet en
inhoud van trainingen, praktische uitvoering hiervan, begeleiding/coaching bij
competitiewedstrijden en belangrijke open toernooien, met aspecten zoals mentale instelling
en tactisch inzicht behoren tot hun primaire taakgebied.
Voorts dragen zij tweemaal per jaar zorg voor de samenstelling van trainingsgroepen binnen
de door de vereniging gestelde richtlijnen.
Ook zijn de trainers verantwoordelijk voor de samenstelling van jeugd competitieteams, die
aan de verschillende KNLTB competitievormen deelnemen.
Tenslotte hebben de trainers tot taak de jaarlijkse organisatie en uitvoering van diverse
toernooien en evenementen, al of niet ondersteund en geassisteerd door de Jeugdcommissie.
Alle andere, hierboven niet genoemde werkzaamheden, dienen te worden uitgevoerd door de
Commissie Jeugd (zie takenpakket – hoofdstuk Organisatie).
Naast geschetste functiescheiding is een tijdige informatie over en weer met betrekking tot
wederzijdse activiteiten van groot belang.
Om die reden is, naast de dagelijkse contacten, een werkoverleg CJ – trainers met een
maandfrequentie noodzakelijk.

5.2. Jeugdtrainingsplan
Uiteraard heeft het trainersteam haar eigen ideeën, waar het gaat om de wijze van
samenwerking met het bestuur en de wijze, waarop de kwaliteit van het jeugdtennis binnen
T.V.Kontakt verbeterd zou moeten worden.
Een en ander wordt door de trainers tweejaarlijks vastgelegd in een “jeugd trainingsplan”.
De Commissie jeugd streeft ernaar, waar mogelijk dit plan op punten te integreren in het
Beleidsplan en uitvoering te geven aan de aanbevelingen door de trainers gedaan.
5.3. Samenstelling trainingsgroepen.
In de jaarcontributie voor jeugdleden is het recht op minimaal 30 trainingen per jaar
inbegrepen.
Spreken wij bij niet-selectieleden (= recreanten) over een recht op trainingen, bij
geselecteerde jeugd ( = competitiegroep en selectiegroep) spreken wij bovendien over een
plicht om de trainingen te volgen.
Wij onderscheiden de navolgende lesgroepen:


De “Tenniskids”- groepen
Deze groepen bestaan uit kinderen in de leeftijdsgroepen 6-12 jaar.
De KNLTB trainingsmethode “Tenniskids” is door TV Kontakt medio 2012
ingevoerd.
Kenmerkend voor deze methode is het speelse, belonende karakter van de trainingen,
waardoor vorderingen van het kind voor zowel het kind als de ouders zichtbaar
worden, hetgeen motiverend werkt, waardoor de binding van het kind met de
vereniging wordt versterkt.
Doelstelling: Kennismaken met en plezier krijgen in het tennis, ontwikkeling motoriek
en balgevoel, conform het door de KNLTB geïntroduceerde project “tenniskids”.
Trainingen: Het aantal lessen/trainingen bedraagt 30 per (15 lessen in de zomer en 15
lessen in de winter)



De Recreatiegroep
Doelstelling: Bestemd voor kinderen vanaf 12 jaar, zowel nieuwe leden als bestaande
leden, die nog geen of onvoldoende lessen hebben gevolgd en/of de aanleg of de
ambitie missen, om in de competitiegroep of in de selectiegroep te worden
opgenomen.
Trainingen: Zowel in het zomerseizoen als in het winterseizoen 15 lessen van 1 uur,
derhalve in totaal 30 trainingen.
Elke trainingsgroep bestaat uit maximaal 10 kinderen en is samengesteld naar leeftijd
en sterkte.



De Competitiegroep
Doelstelling: Bestemd voor kinderen met aanleg en ambitie, die naar het oordeel van
de trainers ver genoeg gevorderd zijn, om de vereniging in officiële wedstrijden (w.o.
de competitie) te vertegenwoordigen, maar nog niet het speelniveau hebben om in de
Selectiegroep te worden opgenomen.
Trainingen: Zowel in het zomerseizoen als in het winterseizoen 15 lessen van 1 uur,
met aanvullend 6 extra lessen in de maanden februari en maart als voorbereiding op de
voorjaarscompetitie van de KNLTB, derhalve in totaal 36 trainingen van 1 uur.

Elke trainingsgroep bestaat uit maximaal 10 kinderen en is samengesteld naar leeftijd
en sterkte.
Verplichtingen: De in de competitiegroep ingedeelde leden zijn verplicht uit te komen
in competitiewedstrijden voor T.V.Kontakt en worden gestimuleerd om deel te nemen
aan KNLTB-open jeugdtoernooien en de Jeugdclubkampioenschappen.
Tevens is er een verplichting deel te nemen aan de door de trainers georganiseerde
conditietrainingen, welke in de zomer buiten de normale trainingen om en
voorafgaande aan de voorjaarscompetitie periode worden gegeven.


De Selectiegroep
Doelstelling: Bestemd voor kinderen met een meer dan gemiddelde aanleg en
gedrevenheid, die, mede gesteund door meerdere jaren wedstrijdervaring naar het
oordeel van de trainers, in staat worden geacht de kwaliteit van het jeugdtennis van
T.V.Kontakt te verhogen en daarmede T.V.Kontakt op een zo hoog mogelijk niveau in
competitieverband te laten spelen.
Het aantal selectieleden mag niet meer bedragen dan 20% van het totaal aantal
jeugdleden.
Trainingen: In de trainingen wordt gewerkt aan een optimale vaardigheid (techniek),
inzicht in spelsituaties (tactiek), de mentale weerbaarheid en de wil om te presteren.
Zowel in het zomerseizoen als in het winterseizoen wordt er 18 weken lang 2 x 1 uur
getraind, derhalve in totaal 72 trainingen van 1 uur per jaar. Elke trainingsgroep bestaat uit
maximaal 8 kinderen en is samengesteld naar leeftijd en sterkte.

Verplichtingen: De in de selectiegroep ingedeelde jeugdleden zijn verplicht uit te
komen in competitiewedstrijden voor T.V.Kontakt en deel te nemen aan meerdere
(door de club aan te geven) officiële KNLTB toernooien, alsmede aan de
Jeugdclubkampioenschappen van T.V.Kontakt.Tevens is het verplicht deel te nemen
aan de door de trainers georganiseerde conditietrainingen, welke zowel in de zomer als
in de winter buiten de normale trainingen worden gegeven.
Algemeen:
Voor elke trainingsgroep geldt dat de trainers per zomerseizoen en winterseizoen een
evaluatierapport uitbrengt aan de Commissie Jeugd.
Van alle jeugdleden wordt een strakke discipline verwacht met betrekking tot de
trainingen; dit geldt niet alleen ten aanzien van het trouw volgen van de trainingen,
maar zeker ook ten aanzien van gedrag en inzet tijdens de lessen.
In voorkomende gevallen zullen probleemgevallen door de trainers gemeld worden
aan de Commissie Jeugd, die op haar beurt in overleg met het jeugdlid en/of de ouders
passende maatregelen zal nemen.
Elk nieuw seizoen worden alle groepen opnieuw door de trainers ingedeeld; hierbij
wordt niet alleen gekeken naar de vorderingen van het jeugdlid, maar ook of het
jeugdlid aan zijn (aan de training verbonden) verplichtingen heeft voldaan.
Ook tijdens het seizoen kan een jeugdlid, op voorstel van de trainers, worden
overgezet naar een andere groep.
Verregende lessen worden zoveel mogelijk volgens algemeen geldende richtlijnen
ingehaald, of worden omgezet in theorielessen.

6.

Clubbinding

6.1. Kwaliteit “Jeugdproduct”






T.V.Kontakt stelt zich ten doel om de betrokkenheid van de jeugd bij de vereniging te
behouden en zo mogelijk te vergroten en op deze wijze er voor zorg te dragen, dat het
jeugdlidmaatschap van zoveel mogelijk jeugdleden in het 18e levensjaar wordt
omgezet in een seniorenlidmaatschap.
Oudere jeugdleden en jonge senioren worden gestimuleerd een rol te spelen in de
organisatie van het jeugdtennis binnen TV Kontakt.
T.V.Kontakt is vanuit haar historie en cultuur geen vereniging, die nieuwe leden lokt
en bestaande leden tracht te behouden met materiele zaken of kortingen op
contributies.
Daarentegen is het beleid van de vereniging wel gericht op een zo hoog mogelijke
kwaliteit van het “jeugdtennisproduct”, wat zich vertaalt in:
kwalitatief uitstekende trainingen voor ieder jeugdlid.
ruime mogelijkheden om vrij te spelen, zowel zomer als winter op onze “all
weather” banen.
een relatief lage “all in”-contributie voor het jaarlidmaatschap.
het organiseren van vele interne evenementen, waaraan alle jeugdleden kunnen
deelnemen.
De club onderkent daarnaast de noodzaak, alert te zijn op en actief te zijn in het
verstevigen van de onderlinge sociale contacten, waardoor het “wij”- gevoel wordt
vergroot en kinderen zich thuis voelen binnen onze vereniging.
6.2. communicatie met ouders
Zeer belangrijk is dat niet alleen het kind maar ook de ouders vanaf de eerste dag van
het lidmaatschap volledig inzicht hebben in hetgeen T.V.Kontakt aan haar jeugdleden
te bieden heeft.
Om die reden organiseert T.V.Kontakt elk voorjaar een introductiedag voor nieuwe
jeugdleden, waarvoor ook de ouders worden uitgenodigd.
Daarnaast is van belang, dat ouders bij vragen of problemen goed de weg en de
bestuursleden kennen binnen onze organisatie en via korte lijnen zaken bespreekbaar
kunnen maken.
Vanuit de club wordt getracht het contact met en de betrokkenheid van ouders te
verstevigen door het organiseren van b.v. het ouder-kind toernooi en door het
stimuleren van ouders om te participeren in de organisatie van jeugdevenementen.

7.




Activiteiten

7.1. KNLTB georganiseerd
Districts jeugdkampioenschappen: bestemd voor spelers uit de selectiegroep en
competitiegroep op voordracht van de trainers. Voor selectiespelers is er een
verplichting hieraan desgevraagd deel te nemen.
Open toernooien op de diverse tennisparken in de regio: bestemd voor selectiespelers,
competitiespelers en gevorderde recreanten. Deelname gehele zomerseizoen mogelijk.
De voorjaarscompetitie: wordt in april en mei gespeeld. Verplichte deelname door
selectiespelers en competitiespelers.













8.

De najaarscompetitie Deelname van selectiespelers, competitiespelers en recreatieve
spelers op advies van de trainers en op uitnodiging van de jeugdcommissie.
Open jeugdtoernooi van T.V.Kontakt met de status JRT* (= Jeugd Ranglijst Toernooi
KNLTB). Deelname is verplicht voor selectiespelers, aan te raden voor
competitiespelers en incidenteel mogelijk voor gevorderde recreatiespelers. Dit
toernooi wordt gespeeld in de zomer schoolvakanties.
7.2 Georganiseerd door T.V.Kontakt
De jeugdclubkampioenschappen: Hieraan kunnen alle jeugdleden deelnemen;
selectiespelers c.q. competitiespelers zijn verplicht hieraan mee te doen. De
kampioenschappen worden in een week tijdens de zomerschoolvakanties afgewerkt.
Ouder-kind toernooi: Bestemd voor alle jeugdleden van T.V.Kontakt.
Dubbelspeltoernooi, waarvoor het jeugdlid kan inschrijven met vader,moeder, oom,
tante, opa of oma etc. en ook bedoeld om de binding met ouders/verzorgers te
vergroten.
Wintercompetitie: Bestemd voor Kontakt-jeugdleden en voor jeugdleden van naburige
verenigingen. Er wordt uitsluitend met dubbels gespeeld van oktober t/m maart.
Twee maal per jaar het minitennistoernooi: Bestemd voor Tenniskids en voor 1e jaars
oudere jeugdleden.
“vriendjes en vriendinnetjes”dag; deelname mogelijk voor alle jeugdleden samen met
een vriend of vriendin – niet lid.
Eendaagse toernooien voor recreatieve kinderen (2 x per jaar)

Financiën
Algemeen:
Zoals in de inleiding reeds vermeld, drukt de Jeugd, zoals in alle sportverenigingen,
redelijk zwaar op de totale begroting van de club, hetgeen geen bezwaar mag zijn als
we ons realiseren dat hier sprake is van een investering in de toekomst van
T.V.Kontakt.
Toch is het streven erop gericht, inkomsten en uitgaven terzake van de jeugd zoveel
mogelijk in evenwicht te doen zijn, teneinde te voorkomen, dat er teveel sprake zal
zijn van financiering vanuit het seniorenbestand.
Buitensporige verhoging van de contributie is geen optie; we hechten grote waarde
aan een lage drempel voor nieuwkomers, waardoor de continuïteit van de vereniging
gewaarborgd blijft. Evenzeer zullen wij in de nabije toekomst steeds meer moeten
concurreren met parken, die door de aanleg van all weather banen, kwalitatief
hetzelfde product aan hun leden zullen kunnen aanbieden.
Begroting
Jaarlijks wordt door de Commissie Jeugd een begroting opgesteld voor alle inkomsten
en uitgaven, welke in het komende verenigingsjaar aan de orde zijn.
Deze begroting wordt ter beoordeling aan de penningmeester voorgelegd en na
toetsing geïntegreerd in de begroting van de vereniging.
Financieel overzicht
De penningmeester maakt periodiek een overzicht van uitgaven en inkomsten en stelt
dit ter inzage beschikbaar aan de Commissie Jeugd.

