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1. Commissie samenstelling

Remmy Drost (voorzitter),
Eppo Janssen, Francis Dunselman,
Martine de Wit, Mayette Tenthoff,
Yalcin Karacadal Alide Jansen

2. Terugblik op jeugdactiviteiten in 2022

2.1 2-generatie Oliebollen toernooi,  8 januari 2022

Helaas geannuleerd i.v.m. Corona restricties.

2.2 Schooltennis,  14-18 maart 2022

In samenwerking met de gymdocenten van drie lagere scholen (De Golfbreker, De Watermolen en De Zoeker)
hebben Davey, Wesley en David weer het jaarlijks schooltennis georganiseerd.
Dit is een belangrijke activiteit voor de aanwas van nieuwe jeugdleden.

2.3 Voorjaarscompetitie 2022 (rood, oranje, groen, geel)

TVW heeft meegespeeld met 9 jeugdteams op zondag; 1x oranje, 2x groen, 2x junioren 10-14jr, 2x jongens 13-17jr,
1x meisjes 13-17jr en 1x mix 13-17jr.
Het mix-team 13-17 is kampioen geworden!

2.4 Poffertjes toernooi (rood)/ 3 juni 2022

Om onze beginnende jeugd in rood kennis te laten maken met wedstrijdjes spelen hebben we in samenwerking met
twee jeugdleden vrijdagmiddag 3 juni het poffertjes toernooi georganiseerd. Robin en Bas hebben dit evenement ook
kunnen gebruiken als schoolopdracht voor het St. Michael College. Een win-win situatie dus; Zij een mooie
schoolopdracht en wij een leuk evenement.

2.5 TVW (Indian Summer) jeugdkamp,  11-12 juni 2022

Een overweldigend aantal deelnemers (90) deden mee aan ons jeugdkamp.
Een groot aantal (vanaf groep 5) bleef ook slapen. Deels op de grond in het clubhuis en deels in eigen tentjes
(zonder haringen!) op baan 6. Het was heerlijk zonnig weer, waardoor er een echt festival-sfeertje hing.
Er waren veel activiteiten georganiseerd: een tenniscircuit, een speurtocht door de wijk, diverse spelletjes,
er konden tattoos worden gezet, er was een “silent disco", daarna muziek met een DJ en tot slot is de zaterdagavond
afgesloten met lasergamen op de baan.
Na het ontbijt zondagochtend zijn de kinderen ter afsluiting gaan zwemmen in de Zaangolf.
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2.6 15e Kremers Topspin Junioren Toernooi,  2 juli – 9 juli 2022

Van 2 tot en 9 juli is er op ons park weer het open jeugdtoernooi gespeeld.
95 kinderen hebben deze week hun wedstrijdjes gespeeld. In het voorweekend zijn we gestart met het Toppertjes
toernooi voor de jongste jeugd in rood en oranje.
Op zaterdag 9 juli hebben we afgesloten met de finalewedstrijden, een clinic, een BBQ en een tombola.

2.7 Clubkampioenschappen,  03-11 september 2022

Na de zomervakantie hebben we de clubkampioenschappen gespeeld voor de senioren, de junioren en spelers in groen.
Begin oktober hebben we een middag georganiseerd voor rood & oranje.
Totaal hebben er 96 leden meegedaan. Er waren 112 inschrijvingen verdeeld over 35 onderdelen.

Hieronder de jeugdwinnaars van 2022:
Junioren JE 11-17: #1 Finn Swidde #2 Maarten Richards
Junioren ME 11-17: #1 Fiene Meijer #2 Alyssa Visser
Junioren JD 11-17: #1 Maarten Richards/ Robin de Wit #2 Calvin Keller/ Sem Karacadal
Junioren MD 11-17: #1 Mare Janssen/ Alyssa Visser #2 Misha Kremers/ Sophie v Workum
Junioren E 10-14: #1 Birk Kremers #2 Thijmen den Breejen
Junioren D 10-14: #1 Birk Kremers/ Julius de Vries #2 Amy Hunter/ Annika Swidde
Groen enkel: #1 Mika Betram #2 Cleo Brussaard
Groen dubbel: #1 Mika Betram/ Julian de Vries #2 Connel Aniam/ Tim Veen
Oranje: #1 Marco Castellazzi #2 Marco van der Munnik
Rood: #1 Alle deelnemers #2 –

2.8 Najaarscompetitie 2022 (rood, oranje, groen, geel)

TVW heeft meegespeeld met 11 jeugdteams op zondag; 1x rood, 1x oranje, 2x groen, 2x junioren 10-14jr,
3x jongens 13-17jr, 1x meisjes 13-17jr en 1x mix 13-17jr.
Het meidenteam 13-17 en jongens 13-17 III zijn kampioen geworden!

2.9 Grote Club Actie 2022

Grote Club Actie was weer succesvol dit jaar!
42 enthousiaste jeugdleden hebben 818 loten verkocht met een opbrengst van € 1.963,20.
Deze inkomsten worden gebruikt voor de financiering van jeugdactiviteiten o.a. de jeugdcompetitie.

2.10 Halloween feest 11+/ 5 november 2022

We hebben dit jaar weer eens een griezel Halloween georganiseerd. Ons clubhuis was helemaal in Halloween-stijl
gedecoreerd. En de organisatie en de meeste deelnemers ook. Met diverse spelletjes binnen en buiten hebben we een
superleuke avond gehad.
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2.11 Pepernotentoernooi (rood, oranje) / 25 november 2022

Op deze vrijdagavond hebben we de jongste TVW-leden op de banen vermaakt met tennis en spelletjes in
Sinterklaassfeer. Met hulp van D&W en 3 hulppieten hebben we er weer een traditioneel feestje van gemaakt.

2.12 Kerstgala (groen, geel) / 17 december 2022

Een kerstgala organiseren stond al 2 jaar in de planning van de Jeugdcommissie.
Dit jaar kon het eindelijk doorgang vinden. Met 42 kinderen hebben we gegourmet en bingo gespeeld.
Een geslaagd einde van een mooi tennisjaar.

3. Vooruitkijkend naar 2023
Binnen de Zaanstreek is TVW een club met meer dan gemiddeld aantal jeugdleden.
Wij hebben een brede basis die redelijk evenwichtig verdeeld is over de kleuren/ leeftijdscategorieën.
Daar zijn we trots op en daar blijven we hard aan werken d.m.v. het aanbieden van activiteiten en goede trainingen.
Alle JCIE-leden en vrijwilligers bedankt voor jullie enthousiasme en inzet weer dit jaar!
D&W bedankt voor jullie ondersteuning aan alle activiteiten!

3.1 Jeugdactiviteiten agenda 2023

07-1-23 2-generatie Oliebollen toernooi.
12-2-23 Wintertennis.
15-3-23 t/m 19-3-23 Schooltennis.
26-3-23 t/m 4-6-23 Voorjaarscompetitie - rood/ oranje/ groen/ junioren 11-14 & 13-17.
03-6-23 Cooling Down/ Afsluiting competitie BBQ + huldiging kampioenen.
10-6-23 t/m 11-6-23 Jeugdkamp.
01-7-23 t/m 09-7-23 Kremers Hypotheken Topspin Juniorentoernooi.
02-7-23 Kremers Hypotheken Topspin Toppertjes toernooi.
08-7-23 Feestavond Kremers Hypotheken Topspin Juniorentoernooi.
03-9-23 / 11-9-23 Clubkampioenschappen senioren & jeugd.
10-9-23 BBQ/ Feestavond Clubkampioenschappen.
11-9-23 t/m 15-10-23 Najaarscompetitie - rood/ oranje/ groen/ junioren 11-14 & 13-17.
28-10-23 of 4-11-23 Halloween/ Herfst evenement.
01-12-23 Pepernoten Circuit.
26-11-23 Wintertennis.
16-12-23 Kerstfeest.
06-1-24 2-generatie Oliebollen toernooi.


