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Inleiding  
TV Asmunt is al jaren een gezonde en bruisende vereniging met veel jeugdleden. Daar mogen we heel trots op 
zijn! Veel verenigingen in de omgeving kunnen dit niet zeggen. 
 
In de afgelopen jaren hebben de commissies welke betrokken zijn bij de jeugd van onze vereniging met veel 
enthousiasme en energie veel inspanningen gepleegd om uitvoering te geven aan laatste jeugdbeleidsplan 
2009-2012. Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden zoals: oprichting van de technische commissie, 
competitiedeelname, interne toernooien en camping Asmunt. Al met al is dit niet voldoende geweest, want 
we zijn er weliswaar wel in geslaagd om kinderen te werven maar het binden en behouden blijkt vaak nog 
lastig. Dat uit zich ook in het ledenaantal. Een van de doelen was groei van onze jeugdafdeling naar 25% van 
het totale ledenaantal. Dat was drie jaar geleden 20% en is nu nog steeds 20%. Ook dat is niet gegroeid. Met 
de uitbreiding van Empel was de verwachting dat dit wel gebeurd zou zijn. Het beeld is landelijk voor de 
tennissport overigens dat er een dalende trend is qua jeugdleden. Het jeugdtennis binnen KNLTB is 60 jaren 
jong. In die jaren is er weinig tot niets veranderd in het aanbod qua tennis. Tennis is voor veel kinderen een 2e 
sport en voornamelijk een les-sport geworden. 
 
Om het tij te keren gaat het roer om bij de KNLTB en Asmunt wil daar graag op aanhaken om ook onze 
jeugdafdeling weer op een gezonde manier te laten groeien. Asmunt is nu een gezonde, drukke vereniging. Dat 
is mooi, maar moet wel zo blijven. Daar zullen we vanaf het begin aan moeten blijven werken, bij de jeugd 
dus!  
 
Jeugdbeleid 
Dit jeugdbeleidsplan geldt voor de periode 2014 tot en met 2017 en heeft als hoofddoel dat het aantal 
jeugdleden te minste 25% van het totaal aantal leden van TV Asmunt aan het einde van de looptijd (2017). 
Hiervoor hebben we een aantal subdoelstellingen geformuleerd die hieronder worden behandeld. Dit 
beleidsplan is opgesteld door de jeugdcommissie en technische commissie van TV Asmunt en we zijn 
uitgegaan van de volgende uitgangspunten;  
• Vervolg op juniorenbeleidsplan 2009-2012 
• Centrale thema blijft het werven, binden en behouden jeugdleden 
• Aansluiten nieuwe ontwikkelingen KNLTB  meer wedstrijden spelen 
• Focus op de werving van minioren (rood/oranje 6-9 jaar) 
• Junioren 14-17 jaar (whoZnext) belangrijke groep als brug naar jongsenioren 
• Samenwerking tennisschool Simon Tennis en basisscholen 
• Meer ouderparticipatie 

 
Nieuwe jeugdleden 
Het werven van nieuwe leden zal voornamelijk via de scholen moeten plaatsvinden met focus op kinderen van 
jongste leeftijd categorie: rood/oranje, 6-9 jaar. Uiteraard kan ook contact gezocht worden met organisaties 
welke al een band met kinderen hebben zoals buitenschoolse opvang etc. We kunnen dan het tennispark 
beschikbaar stellen om die kinderen kennis te laten maken met de tennissport. Daarnaast haken we aan op 
initiatieven van de gemeente om kinderen meer te laten bewegen en projecten van de KNLTB. Simon 
tennisschool zal een actieve rol spelen in deze wervingsacties. Zij kunnen op scholen gymlessen verzorgen 
namens TV Asmunt en zij gaan ook tennis-clinics verzorgen op het tennispark met als doel: ledenverwerving. 
De communicatie tussen de trainers van Simon Tennis en onze Technische commissie/Jeugdcommissie zal 
intensiever worden. Deze klus moeten we samen klaren. De ambities van drie jaar geleden moet dan nu 
worden waargemaakt: 25% van de leden van Asmunt is jeugdlid De eigenaren van Simon Tennisschool hebben 
aangegeven dat ze hier samen met ons voor willen gaan! 
 
Van “buyer naar flyer”  
Te veel kinderen hebben alleen tennisles, bijvoorbeeld via de cursus maak kennis met tennis. Maar ook daarna 
zie je dat kinderen vaak alleen maar de wekelijkse les hebben en geen wedstrijdjes spelen. Voor kinderen die 
wel wedstrijden spelen duren de wedstrijden vaak te lang, zeker op jonge leeftijd en er wordt te snel op een 
grote baan gespeeld. Er wordt erg veel individueel gespeeld maar kinderen hebben behoefte aan de veiligheid 
van een groep en de sociale interactie binnen een groep. Voor kinderen die geen wedstrijden spelen is er geen 
verbinding tussen het leren (les) en het spelen (wedstrijden). Dat moet anders. De KNLTB gaat haar structuur 
van jeugdtennis aanpassen en Asmunt volgt deze lijn en voert dit zelfs door in het lidmaatschap. (per 
01.01.2014) 



Rood, Oranje, Groen en Geel 
Jeugdtennis wordt ingedeeld in kleuren. Rood is van 6-9 jaar. Er wordt op miniveld gespeeld met bijhorende 
(rood-gele)bal. Rood wordt opgesplitst in niveau 1 en niveau 2. Oranje is van 8-11 jaar waarbij op driekwart 
baan wordt gespeeld met bijhorende (oranje-gele) bal. Ook hier de splitsing in niveau 1 en 2. Deze groepen 
gaan op zondagochtend (9 zondagen per jaar) competitie spelen in de zogenaamde World Tour. Hierbij wordt 
een link gelegd naar de grote toernooien in het professionele circuit. Er is op deze leeftijd nog geen sprake van 
een ranking systeem (DSS-systeem) en de kinderen spelen lekker onder elkaar hun partijtje tennis. Daarna 
stroomt een kind door naar groen waarbij op een hele baan wordt gespeeld maar wel met een groen-gele bal. 
Groen is voor de leeftijdscategorie 10-12 jaar. Deze groep blijft op woensdagmiddag competitie spelen. Vanaf 
deze categorie wordt met een ranking systeem (DSS-systeem) gespeeld. Vanaf 11 jaar is het dan mogelijk om 
de gele competitie te gaan spelen. Dit is op groot veld met gewone gele bal en deze competitie wordt op 
zondag gespeeld en blijft zoals voorheen in het voorjaar, najaar- en wintercompetitie vorm Je ziet een overlap 
qua leeftijd in de diverse categorieën. Dit is bewust gedaan opdat de tennistrainer kan aangeven in welke 
groep het kind het beste thuishoort qua niveau. 
 
Structuurvolgend 
Asmunt gaat in haar aanbod van tennisles en invulling van het lidmaatschap dit systeem van de KNLTB volgen. 
Tennislessen worden daarom aangeboden met het materiaal en oefenstof wat hoort bij de leeftijdscategorie. 
De nieuwe structuur van de KNLTB gaat vanaf september 2013 in. Asmunt stelt vanuit de Technische 
Commissie (TEC) een Tenniskids functionaris aan. Asmunt volgt dit systeem in haar uitgangspunten. Een 
jeugdlidmaatschap voor de kleuren rood, oranje en groen houdt in dat een kind zoals dit bij veel andere 
sporten ook het geval is naast training ook automatisch competitie speelt. Na de aanmelding wordt een kind 
daarom zo snel mogelijk ingedeeld in een trainingsgroep en speelt ook competitie. Vanaf kleur geel biedt 
Asmunt de mogelijkheid om te trainen en competitie te spelen maar het is dan geen verplichting meer 
(behalve voor selectiespelers). Asmunt zal met haar banenbeleid rekening houden met jeugdcompetitie en 
faciliteren. 
 
De belangrijkste subdoelstellingen zijn; 
 

 Aandachtsgebied Subdoelstelling 

 Algemeen • % aantal jeugdleden van totaal aantal leden 
o 22% (in 2014) 
o 23% (in 2015) 
o 24% (in 2016) 
o 25% (in 2017) 

• Evenwichtige verdeling per leeftijdscategorie door minimale 
jaarlijkse instroom / behoud van 25 minioren. 

• Lid TV Asmunt betekent les & competitie 
• 1 jaar gratis lidmaatschap voor nieuwe leden t/m 12 jaar  
 

 Jeugd Selectie • Uitstroom op 5 niveau of hoger naar de (jong) senioren 
• Meer dan 45 kinderen in selectieteams. 

 Niet Selectie jeugd  • Competitiewaardig = min niveau 7 afhankelijk van leeftijd. 

 WhoZnext • Alle leden minimaal 1x participatie binnen commissie / activiteit 
commissie 

• Niet alleen selectie, alle leden in deze leeftijdscategorie 
• Coördinator vanuit JC       
• Twee eigen activiteiten  

 Activiteiten • Activiteiten voor alle leeftijdscategorieën 
• Jaarlijks 1 nieuwe activiteit 

 Competitie • Externe competitie 
o World Tour KNLTB (Rood, Oranje, Groen en Geel) 
o Voorjaar, najaar- en wintercompetitie vorm. (2014 

voorkeur najaar i.p.v. winter) Onderzoek impact op CK en 
OJT 

• Interne competitie 



o Interne competitie georganiseerd gaan worden op 
vaste/dagen tijden  

o Bijvoorbeeld 2de wo van de maand (1st zo v/d maand 
World Tour) 

o Laddercompetitie  
•  

 Toernooien • Open jeugdtoernooi TV Asmunt 
• Rood-oranje toernooi TV Asmunt 

 Ouder participatie • Nieuwe jeugdleden informatie avond 
• Mentor/aanspreekpunt voor nieuwe jeugdleden (voor vragen, 

etc.….) (contact maken met ouders). 

 Samenwerking en kwaliteit 
ST 

• Promotieondersteuning voor TV Asmunt bij aantal activiteiten 
• Inzicht lesprogramma & doelstellingen verschillende categorieën  
• Kwaliteitsborging trainers/ lessen 
• 2x jaar evaluatie 

 
De voortgang van het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en teruggekoppeld aan bestuur TV Asmunt 

 
Organisatie & Commissies 
Op Asmunt zijn er verschillende commissies die verantwoordelijk zijn voor al het jeugdgebeuren. Elke 
commissie heeft verschillende taken, doelen. De jeugdcommissie (JC) is er voor alle kinderen van Asmunt. 
Naast de jeugdcommissie is er de Technische commissie (TEC). De laatstgenoemde commissie is binnen 
Asmunt qua jeugd verantwoordelijk voor competitieaangelegenheden, tennistraining en selectietraining. 
Daarnaast hebben we een open jeugdtoernooi commissie, deze is verantwoordelijk voor het jaarlijkse toernooi 
in september, WhoZnext team en een jongsenioren commissie. 
 
De jeugdcommissie (JC) is binnen Asmunt verantwoordelijk voor de activiteiten welke voor de jeugd 
georganiseerd worden. Voorbeelden zijn: het mini maxi toernooi, vriendjes/vriendinnetjes toernooi, 
familietoernooi, husselmiddagen, camping Asmunt, jeugdclubkampioenschappen. Een aantal van deze 
activiteiten wordt in samenwerking met de toernooicommissie georganiseerd wat een goede 
clubverbondenheid tussen jong en oud tot gevolg heeft. De jeugdcommissie gaat ook per september de 
jaarplanning herzien en eventuele nieuwe activiteiten toevoegen die met de eerder genoemde kleurencodes 
matchen. Alle activiteiten die georganiseerd worden moeten het spelplezier ten goede komen. Er zal ook een 
interne competitie georganiseerd gaan worden op vaste/dagen tijden zodat kinderen weten dat er op die 
specifieke dag/tijd wat te doen is op het park en dit komt dan de saamhorigheid en het clubgevoel ten goede. 
Dit vraagt veel geregel en mankracht en zal er dus ook af en toe beroep worden gedaan op ouders van 
deelnemende kinderen. Er kunnen ook niet tennis gerelateerde activiteiten zijn zoals camping Asmunt. In 2012 
is met groot succes voor het eerst 2 dagen extern gekampeerd en hebben een groot aantal jeugdleden 
deelgenomen aan deze activiteit. Dit staat zeker weer op de agenda. 
 
De technische commissie (TEC) is verantwoordelijk voor selectietraining en competitieaangelegenheden wat 
betreft jeugdtennis. Asmunt heeft 6 selectiegroepen. Deze kinderen zijn geselecteerd op tenniscapaciteit en 
trainen 2 keer per week. De training wordt verzorgd door de hoofdtrainer. De selectiegroepen zullen vanaf 
najaar 2013 ook de kleurenindeling krijgen. Asmunt subsidieert een gedeelte van de trainingskosten. Aan de 
kinderen in de selectiegroepen worden nadere eisen gesteld zoals: competitiedeelname, actieve instelling 
training, spelen minimaal aantal toernooien, deelname activiteiten club, deelname groeps-en individuele 
gesprekken etc. Het is de bedoeling dat het niveau van de kinderen binnen een leeftijdscategorie gelijkwaardig 
is. Op deze manier kunnen deze talenten elkaar versterken en competitie bieden. Asmunt hanteert een speler 
volgsysteem. Dit systeem volgt de ontwikkelingen van onze selectiespelers in hun ontwikkeling en ranking. 
Doelstelling van Asmunt is uitstroom op 5 niveau of hoger naar de (jong) senioren. Asmunt heeft nu 38 leden 
met een enkel rating van 5 of hoger. Ambitie is een aantal van meer dan45 in 2016. Asmunt geeft op deze 
wijze invulling aan de tennisbehoefte van deze kinderen. De spelers kunnen behouden blijven voor Asmunt 
opdat onze jeugdteams in de hogere competities kunnen meedraaien. Het resultaat is een verbreding van de 
vereniging qua tennisaanbod. 
 

De open jeugd toernooi commissie (OJT) organiseert het jaarlijkse open jeugdtoernooi in september. Afgelopen 
jaar is er al een pilot geweest om in de oudere leeftijdscategorieën op te splitsen in niveau door inschrijven op 



DSS-rating aan te bieden. Omdat er nu via de KNLTB veel veranderd zal dit ook gaan veranderen in dit toernooi 
om een nog grotere doelgroep te bereiken. Dit toernooi is belangrijk voor Asmunt en voor de uitstraling naar 
andere verenigingen. 
 

Het WhoZnext team is een groep bestaande uit kinderen uit de leeftijdscategorie 14 tot 18 jaar begeleidt door 
een coach. Deze groep organiseert jaarlijks 2 activiteiten zelf. En assisteert bij andere jeugd activiteiten waar 
nodig. Deze groep wordt als het ware “opgeleid” zodat ze later in het verenigingsleven vrijwilligerswerk 
kunnen en hopelijk blijven doen. Deze groep is een belangrijke instroom voor de groep jongsenioren. In 2014 
gaan we verder nadenken over hoe we deze groep kunnen binden & boeien voor TV Asmunt. Nu organiseren 
zij zelf activiteiten en wij willen dat deze groep gaat meedraaien in de activiteiten van de commissies. 
Bijvoorbeeld OJT, Clubkampioenschappen, OWT/OZT, JC en TEC bijvoorbeeld. Op deze manier “binden” zij zich 
met TV Asmunt en de kans is groter dat zij zich actiever gaan opstellen voor de jongsenioren.  
 

De jong-senioren commissie draagt zorg voor alle kinderen van 18-23 jaar. Het belang van deze groep is al vele 
malen beschreven. Binnen Asmunt is inmiddels zelfs een apart beleidsplan geschreven voor deze doelgroep. 
Op dit moment is er geen actieve jong senioren commissie het geen jammer is omdat daarmede de brug 
tussen jeugd en senioren niet ondersteund wordt door een actieve commissie. Er zijn wel een aantal 
initiatieven zoals vrijdagavond training voor deze doelgroep. Het is zaak dat hier op korte termijn personele 
invulling aan wordt gegeven. Deze groep behoeft specifieke aandacht. Er is meestal vanwege studie, baantjes 
geen tijd om heel veel te tennissen. Met gerichte activiteiten kunnen we binding behouden met deze leden om 
ze niet te verliezen voor de toekomst. 
 
Om al die bovenstaand genoemde ambities in te vullen is enorm veel vrijwilligerswerk vereist. De diverse 
commissies welke zich met jeugdzaken bezig houden zijn gelukkig goed gevuld op de jong seniorencommissie 
na. De doelstelling is om dit eind 2014 ook gevuld te hebben. Er is echter een enorme urenbelasting op de 
actieve commissieleden. Gelukkig kan het WhoZnext team. Wellicht kan het jeugdig enthousiasme van deze 
groep nog meer ingezet worden met gerichte ondersteuning.  
 
Daarnaast zal veel beroep gedaan moeten worden op ouders. Aangestuurd door commissieleden is het ter 
vermindering van belasting voor commissieleden wenselijk dat ouders een actieve rol spelen bij activiteiten. 
Voor de binding met de club is dit overigens ook prima. Ouders leren zo ook andere ouders kennen en vaak 
ontstaat uit adhoc vrijwilligerswerk een band waardoor de sprong naar commissielidmaatschap 
/clublidmaatschap niet groot meer is. Een mooi voorbeeld is Camping Asmunt waarbij diverse ouders hun 
steentje hebben bijgedragen in het welslagen van deze activiteit. Naast leden, WhoZnext leden en ouders 
kunnen natuurlijk ook studenten worden ingezet voor ondersteuning. Er zijn al diverse maatschappelijke 
stages bij Asmunt ingevuld maar dit kan zeker uitgebreid worden. 
 
Samenwerken en ouderparticipatie 
Eind dit jaar zijn we gestart met het verder verbeteren van de samenwerking met tennisschool Simon Tennis 
(ST). ST, verzorgt al jaren de tennislessen voor onze vereniging en ST wil graag ons ondersteunen bij het 
werven van nieuwe jeugdleden en activiteiten zoals als opendagen (o.a. KNLTB) en World Tour. Dit met als 
doel ons te helpen bij het verwezenlijken van dit beleidsplan en om TV Asmunt nog beter op de kaart te 
krijgen. Daarnaast gaat ST een actievere rol spelen bij het opleiden van de “niet selectie” jeugd tot een 
competitiewaardig niveau. Dit betekent dat we regelmatig met ST samenzitten over de voortgang van ons 
beleidsplan. 
 
Om jaarlijkse voldoende instroom van nieuwe jeugdleden in het bijzonder minioren, gaan we ook meer 
samenwerken met de basisscholen en buitenschoolse opvang in Empel om kinderen enthousiast te maken 
voor tennis. In maart 2014 starten we met de eerste kennismakingsactiviteiten op de basisscholen in nauwe 
samenwerking met ST.  
 
De betrokkenheid van ouders is onmisbaar voor iedere vereniging en dus ook voor ons. Ouders faciliteren hun 
kinderen bij de lessen, wedstrijden en activiteiten en zijn een belangrijke motivator/stimulans voor de 
kinderen. Hoe meer wij de ouders betrekken in onze vereniging des te groter wordt de binding en de kans dat 
ze lid blijven bij onze vereniging. Daarnaast is de overstap naar commissielidmaatschap /clublidmaatschap niet 
zo groot meer. Dit jaar zijn we gestart met een informatiemiddag over de nieuwe competitie opzet en hebben 



ouders betrokken bij activiteiten. Camping Asmunt is een mooi voorbeeld waarbij diverse ouders hun steentje 
hebben bijgedragen in het welslagen van deze activiteit. 
In 2014 willen we starten met een infomiddag voor de ouders van nieuwe jeugdleden en willen graag een 
centraal aanspreekpunt voor ouders van onze jeugdleden.  
 
Financiering 
De ambities van dit beleidsplan leiden ons inzien niet tot begrotingsproblemen. De nieuwe competitieopzet 
vereist wel aanschaf van extra mobiele netten voor de rood competitie en wellicht aantal extra mobiele lijnen 
voor de oranje competitie. Enige zorg is de beschikbaarheid van banen. KNLTB stelt haar speeldagen voor 
jeugd vast. Asmunt kan daar zelf dientengevolge niet mee schuiven en faciliteert per definitie banenruimte 
voor de jeugd. In de begroting van TV Asmunt is de nieuwe slagmuur opgenomen. 
 
Faciliteiten 
Asmunt wil voor haar park een 4 sterren uitstraling. De banenvervanging is uitgevoerd en het paviljoen is 
fantastisch. Het ontbeert echter een gezellig jeugd (hang) hoek voor onze jeugd. Niet alle wensen kunnen 
ingevuld worden. Dat is begrijpelijk en keuzes moeten gemaakt worden. De hoek achter de speeltuin met de 
oude slagmuur en opslagcontainers strookt niet met de rest van ons park. Door de aanwezige 
groenvoorziening wordt de hoek aan het oog onttrokken maar voor verbetering van de sociale controle en 
realisatie van volledige 4 sterren uitstraling is het wenselijk dat deze plek verbeterd wordt. 
Inmiddels is een werkgroep actief met realisatie van een nieuwe dubbele slagmuur met kooi en verbetering 
van dit gebied van ons park. De begroting voor realisatie wordt tijdens de ALV van november 2013 
aangeboden. Indien akkoord zal dit project in 2014 worden afgerond. 
 
Hiervoor is al de zorg over het aantal banen van Asmunt aangestipt. Ook hier is een werkgroep gevormd welke 
gaat onderzoeken hoe Asmunt hier naar de toekomst toe mee om moet gaat. Naast actuele banenbehoefte 
spelen zaken als financiering, ontwikkeling ledenaantal etc. hier ook een belangrijke rol. 
 

Communicatie 
Op het vlak van communicatie zijn enorme stappen voorwaarts gezet. De eigen website voor onze jeugd is al 
geruime tijd operationeel, er wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van (digitale) nieuwsbrieven, op de jeugdsite 
en de algemene site van Asmunt is enorm veel informatie te vinden. Dit blijft echter een continu proces en 
blijft aandacht verdienen. Social media is hot en zaken als Facebook en Twitter maken (graag of niet) 
onderdeel uit van ons leven dus dat geld ook voor Asmunt. Wellicht ligt hier nog een mooie uitdaging voor 
studenten om Asmunt te ondersteunen op dit vlak. 
 


