
Alles in 1 2022 -2023 

 

1. Introductie 

Met ingang van oktober 2021 hanteert LTV Berlicum voor alle jeugdleden het Alles-in-1 
lidmaatschap. Daarmee bieden we meer gemak en duidelijkheid aan ouders over de 
elementen en kosten van de tennissport.  

Onder Tennis Alles-in-1 verstaat de KNLTB een lidmaatschap waarbij lidmaatschap, training 
en competitiedeelname onderdeel zijn van één pakket. Dit zorgt voor een hogere opkomst 
tijdens activiteiten en daardoor meer speelplezier voor de jeugd. 

Bij Tennis Alles-in-1 meldt een jeugdspeler zich niet aan voor een activiteit, maar meldt zich 
af als hij/zij niet kan of niet wil. Wel dient een jeugdspeler bij de verschillende activiteiten 
(trainingen en/of toernooien) zijn/haar beschikbaarheid door te geven. 

Voor beginnende (eerstejaars) jeugdleden geldt een uitzondering op het Alles-in-1 
lidmaatschap en is de winter- of zomertraining los van elkaar getrokken. Het eerstejaars 
jeugdlid betaalt enkel vanaf het moment dat hij/zij instapt. Dit geeft beginnende jeugdleden 
de mogelijkheid om na een eerste trainingscyclus (zomer of winter) ervoor te kiezen niet 
door te gaan met trainen. Dit alles onder het mom van “Maak kennis met tennis”. Uiteraard 
dienen deze jeugdleden zichzelf wel aan te melden als lid van LTV Berlicum en betalen zij 
contributie voor de kwartalen dat men lid is tot aan het nieuwe Alles-in-1 seizoen dat start in 
oktober. Als men besluit om op dat moment door te gaan met tennis, dan vallen ook zij 
onder de regels van het Alles-in-1 lidmaatschap. Als het jeugdlid toch onverhoopt besluit te 
stoppen met tennis, dan meldt hij/zij zich tijdig af via de ledenadministratie. 

2. Jeugdprofielen 

De trainers van LTV Berlicum zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze 
jeugdspelers. LTV Berlicum streeft ernaar dat ieder jeugdlid op zijn/haar manier plezier kan 
beleven aan de sport en zichzelf kan ontwikkelen. De ontwikkeling en het niveau van de 
individuele jeugdleden is uiteraard afhankelijk van verschillende factoren, zoals talent, 
motivatie, discipline, frequentie van spelen en trainen etc. LTV Berlicum wil ieder jeugdlid 
dezelfde kansen bieden. Daarom is ervoor gekozen om af te stappen van de term selectie en 
het huidige selectiebeleid. LTV Berlicum vindt ieder lid even belangrijk. Of je nu voor je 
plezier en gezelligheid 1x per week lekker wil trainen, of dat je absoluut het maximale uit je 
tennisontwikkeling wil halen en daar ook het nodige voor wil laten. Alle type spelers zijn bij 
LTV Berlicum van harte welkom. Jeugdleden kunnen er ook voor kiezen om enkel lid te 
worden van LTV Berlicum en geen trainingen af te nemen of competitie te spelen. 

LTV Berlicum heeft verschillende profielen gedefinieerd; spelers kunnen naar aanleiding van 
eigen wensen en ambitie ieder jaar het profiel en bijbehorend trainingsproduct kiezen dat 
het beste bij hen past. Alle jeugdprofielen zijn opgesteld op basis van het Alles-in-1 
lidmaatschap. Dat wil zeggen dat niet alleen het lidmaatschap en toegang tot alle faciliteiten 
binnen de vereniging, maar ook trainingen en deelname aan competitie hiertoe behoort. 



Daarnaast worden er ook leuke activiteiten door de jeugdcommissie georganiseerd. 
Bepaalde jeugdactiviteiten zijn inbegrepen in de prijs met uitzondering van onder andere het 
Balkums Beren Junioren Toernooi (= Open Jeugdtoernooi). Kortom, voor elk wat wils, 
waarbij iedereen met veel plezier tennis kan leren, hierin kan groeien en door ontwikkelen, 
of absoluut het maximale eruit wil halen.  

Er zijn 4 soorten profielen gedefinieerd, te weten Leren, Groeien, Ontwikkelen en 
Maximaliseren. De profielschetsen zijn hieronder weergegeven.  

 

Aan ieder jeugdprofiel hangt een bepaald trainingsproduct, de inhoud van de jeugdprofielen 
is hieronder weergegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er geen inhoud is 
weergegeven voor het profiel Maximaliseren, aangezien dit altijd maatwerk betreft en niet 
standaard wordt aangeboden binnen LTV Berlicum. 

 

Op een intensieve en gefocuste manier wil je het maximale eruit halen om te komen tot de best mogelijke prestaties

Op een intensieve manier ontwikkelen tot een wedstrijdspeler met een eigen speelstijl 

Profielschets Maximaliseren

Tennis staat op 1

Vrije tijd = tennis

Het maximale uit jezelf willen halen

Wedstrijden spelen daar doe je het allemaal voor

Leeftijd vanaf circa 10 jaar

Profielschets Groeien (voor Tenniskids Groen en Geel)

Tennis is leuk

Sportief bezig zijn

Clubspeler, sociale contacten, vriendschap, interactie

Leeftijd vanaf circa 10 jaar

Op een leuke, sociale manier groeien spelers verder in hun tennisontwikkeling en bouwen/ onderhouden zij sociale contacten op binnen de club

Profielschets Ontwikkelen (voor Tenniskids Groen en Geel)

Beter willen worden

Ontwikkelen van eigen speelstijl tot een wedstrijdspeler

Je speelt graag toernooien

Competitie aangaan is leuk

Op een uitdagende manier leren kinderen de tennissport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden

Profielschets Leren (voor Tenniskids Rood en Oranje)

Je gaat op tennis en wil graag de tennissport, alsmede LTVB leren kennen

Leeftijd spelers tot circa 10 jaar

Plezier en samenspel staan in dit profiel centraal


