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Voorwoord 
 
"Sporten is belangrijk"! 
 
Een veelgehoorde kreet. Zeker in tijden als deze waarin het steeds moeilijker is jeugd aan sport te 

binden. Sport verbindt en verbroedert, verlegt je grenzen en zorgt voor sociale verbindingen. 

 

Toen ik in 2017 begon als bestuurslid Jeugd bekroop mij als snel de vraag waar TV De Hoge Wick 

voor staat en waarom als het om jeugdtennis gaat. Die vraag kreeg ik steeds vaker ook terug van 

ouders van jeugdleden. Op dit moment hebben we binnen onze club een relatief grote jeugdgroep 

tussen 12-17 jaar.  

Met de vorming van een deels nieuw bestuur in 2018 is een Missie en Visie plan tot stand gekomen 

met behulp van raadpleging leden. 

Dit is dan ook het juiste moment om een jeugdbeleidsplan op te stellen. Hoe maken we keuzes en wat 

willen we bereiken? Waar sluiten we aan op Missie en Visie? 

Niet in beton gegoten en zeker geen dik boekwerk. Een jeugdbeleidsplan dat jaarlijks kan worden 

bijgesteld. 

 

Dit jeugdbeleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van onze trainers en Jeugdcommissie 

(Nicole Molenveld, Leonie Goffree), dank voor jullie kritische bijdragen. 

 

Veel leesplezier en tot ziens op de club! 

 

Bas van den Berg 

Bestuur Jeugd TV De Hoge Wick 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

Verbinden 
Uit het vastgestelde Missie en Visie-plan komt specifiek voor jeugd naar voren dat verbinding jong en 

oud van belang is als ook behoud van jonge talenten. Dit betekent dat, zeker naarmate de oudere 

jeugd hoger gaat spelen, wij daar vanuit de jeugdcommissie samen met de trainers bewust van 

moeten blijven. 

Wij willen door middel van transparante communicatie via clubapp, website en nieuwsbrief alle leden 

informeren over wat er binnen Jeugd speelt.  

 

In 2020 (lustrumjaar) is het streven van de jeugdcommissie om de clubkampioenschappen Jeugd in 

juni tegelijk met clubkampioenschappen senioren te laten plaatsenvinden. Daarnaast zou het mogelijk 

moet worden om door trainers geselecteerde oudere Jeugd mee te laten spelen met de 

clubkampioenschappen van de senioren. Dit vraagt afstemming met de organisatie van de 

clubkampioenschappen senioren evenals een verdere verkenning naar haalbaarheid. 

 

Het jaarlijkse Ouder-kind toernooi is en blijft een schakelmoment voor verbinding tussen jong en oud. 

Streven is om bij andere clubactiviteiten senioren en junioren samen te laten deelnemen. 

 
Betrokkenheid ouders 
De Hoge Wick is een gezellige club waar jeugd en hun ouders graag komen. Ouders hebben een 

belangrijke rol in de verbinding met de club. Bijvoorbeeld als captain van het team van hun kind, 

tijdens een bardienst of als vrijwilliger bij jeugdactiviteiten.  

Vanaf niveau Oranje verwachten we dat kinderen groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

tijdens toernooien en wedstrijden. Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kinderen hierin begeleiden 

en  ruimte geven. Wij verwachten van ouders een voorbeeldfunctie bij het omgaan met teleurstellingen 

of onverwachte beslissingen zowel bij wedstrijden als bij het maken van indelingen en keuzes. 

 

Indeling 
Iedereen heeft talent, jeugdspelers zijn respectvol naar elkaar (en de trainer), ouders geven het goede 

voorbeeld hierin. Tijdens trainingen zullen trainers dit voorbeeld ook uitdragen. Wij realiseren ons dat 

ieder jeugdlid uniek is en een andere behoefte heeft. Dit kan ook betekenen dat vanwege 

ontwikkeling, uitdaging of houding/gedrag er door trainers verschillende 

(indelings)keuzes worden gemaakt. 

 
Trainingen 
Om te kunnen trainen bij TV De Hoge Wick is een lidmaatschap verplicht.  

Ouders schrijven hun kind rechtstreeks in voor trainingen bij de tennisschool en gaan akkoord met de 

trainingsvoorwaarden. De trainers maken een conceptindeling op basis van beschikbaarheid, sterkte 

en leeftijd (zie hierboven). Voor de jongste groepen valt niet uit te sluiten dat gekozen wordt voor 

training in een gymzaal tijdens het winterseizoen, dit is voorbehouden aan de trainers. De extra kosten 

voor de huur van de gymzaal worden in het trainingsbedrag opgenomen. Intentie is echter om buiten 

te trainen tijdens de winterperiode omdat tennis een buitensport is en de kunstgrasbanen het hele jaar 

door bespeelbaar zijn.. 

Bestuurslid Jeugd bekijkt  de indeling globaal en controleert de trainingsafspraken met House of 

Tennis. Alleen bij Rood kids stimuleren we twee keer trainen in de week met een kleine clubbijdrage. 

 



 

Clubkampioenschappen 
De Clubkampioenschappen Jeugd valt in de trainingsperiode in de zomer. Dit toernooi speelt een 

centrale en belangrijke rol voor onze jeugdspelers als het gaat om verbinding, ontwikkeling, uitdaging 

en beoordeling door trainers. Deelname aan dit toernooi achten wij heel belangrijk en maakt daarom 

vast onderdeel uit van de trainingsperiode met ingang van 2020.  
 
Competities Jeugd  

De intentie is om vanaf 2020 zoveel mogelijk jeugdspelers in rood en oranje deel te laten nemen aan 

de Rood en oranje competitie passend bij de baancapaciteit.  We vinden het belangrijk dat jonge 

jeugdspelers al vroeg kennismaken met wedstrijdgerichte inzet en telling, spelen in een team en leren 

om op andere parken te tennissen. 

 

De coördinatoren competitie rood en oranje, competitie groen en geel zorgen voor inschrijving en 

aanmelding bij de bond voor competities, al dan niet via de VerenigingsCompetitieLeider (hierna VCL). 

Tevens zijn zij aanspreekpunt gedurende de competitie en bewaken zij de deadlines en verplichtingen 

cq. reglementen en zorgen voor het reserveren van banen. 

De coördinatoren vragen bij alle jeugdleden de interesse op en leveren de inschrijvingen per 

competitiecyclus aan bij de hoofdtrainer. Bij de geel competitie zal meer op gemengd teams worden 

ingezet voor zover haalbaar en passend. 

 

De trainers maken vervolgens een concept indeling op basis van de criteria en weegt deze objectief af 

op: 

- Sterkte 

- Ontwikkeling en inzet 

- Sociaal, leeftijd 

- Jonge talenten behouden (missie visie plan) 

 

Deze conceptindeling bespreken de trainer met de coördinatoren en bestuurslid Jeugd voor 

afwegingen en advies uitgaande van de criteria. Tevens sluit indien nodig de VCL aan i.v.m. 

reglementen en baancapaciteit waar nodig. Daarna maken de trainers de indeling definitief.  

Indien er bijzonderheden spelen belt de trainer 1 of meerdere ouders voordat de indeling verstuurd is 

of hij bespreekt dit eerst met het betreffende jeugdlid. 

De coördinator verstuurt de definitieve indeling namens de trainers. De definitieve indeling kan alleen 

bij hoge uitzondering worden aangepast. 

Opmerkingen en vragen over de indeling gaan rechtstreeks naar de trainers. 

 

De trainers hebben de regie en eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de indeling. 

De coördinator van elke jeugdcompetitie heeft de regie en eindverantwoordelijk v.w.b. tijdigheid, 

juistheid en organisatie van zowel inschrijven als aanmelding inclusief afstemming VCL en trainer. 

Bestuurslid Jeugd heeft een controlerende rol, dat alle stappen conform afspraken worden doorlopen 

binnen het vastgestelde hiervoor beschreven proces en beleid. 

 

Gedurende competitiedagen is het verplicht de baanreservering aan te houden zoals deze via de 

coördinator is vastgelegd. Er worden geen extra banen zelf afgehangen of extra banen die leeg liggen 

voor wedstrijden gebruikt. 

 

 



 

De club hecht grote waarde aan actieve deelname en verantwoordelijkheid van spelers en ouders bij 

inschrijven en meespelen vanuit sociaal, prestatief en ontwikkelingsoogpunt. De club betaalt de 

bondsbijdrage per team/competitie voor rood, oranje en groen evenals de ballen. Vanaf 2019 

organiseert de jeugdcommissie, voorafgaand aan de voorjaarscompetitie, een informatieve avond 

voor aanvoerders van groen en geel teams. 

 
Wel inschrijven maar onvoldoende participeren of terugtrekken naderhand  wordt niet geaccepteerd, je 

benadeelt je team, de club en ook jezelf.  
In de inschrijvingsmail per competitieronde komt dit tot uiting in hetgeen wat we vragen. Naast de 

sportieve inzet gaat het dan ook om begeleiding tijdens competitiedagen, bardiensten en 

aanvoerderschap. 
 
Selectiebeleid, talenten behouden 
TV De Hoge Wick kent een selectie gericht op jeugdspelers met extra uitdaging en talent om naast 

clubtraining regiotraining of Toptennis te volgen.  
De ouders van deze jeugdspelers krijgen een advies vanuit de tennisschool hiertoe en bepalen zelf of 

ze hier wel/niet gebruik van willen maken.  

De club financiert een gering deel van de kosten bij regiotraining of Toptennis oftewel van deze 

selectie uit het begrote selectiebudget. Met de jeugdcommissie en trainers gaan we eind 2019 de 

inzet van het selectiebudget evalueren. Wij willen onze talenten graag behouden.  

 

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een competitiespeler niet bij de club  traint of hoeft te 

trainen maar wel competitie speelt op voorwaarde dat deze speler bijdraagt aan de ontwikkeling van 

onze jonge talenten en de ontwikkeling van eigen clubspelers niet in weg staat. Jonge talenten 

behouden is een belangrijk gegeven uit de Missie Visie 2019-2023.  
 

Jeugdactiviteiten 
Gedurende het seizoen zijn er verschillende activiteiten voor Jeugd binnen de club. Het succes en de 

continuïteit van deze activiteiten is afhankelijk van de vrijwillige hulp en ondersteuning van ouders. 

Op dit moment hebben we de volgende activiteiten: 

1) Chill avonden vanaf 12 jaar 

2) Ouder Kind toernooi 

3) Winterkamp (basisschool jeugd) 

De meerdaagse toernooien zijn Open Jeugd zomer en najaar als ook de clubkampioenschappen 

Jeugd. Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom en kunnen worden aangemeld bij Bestuurslid Jeugd. 

 

Tot slot: de inzet en hulp van ouders is meer dan nodig voor doorgang en invulling van (nieuwe) 

activiteiten. 

In 2019 onderzoekt de jeugdcommissie of er meer jeugdactiviteiten mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in 

toernooiluwe periodes of verbonden aan vrije dagen. Tussen najaarscompetitie en voorjaarscompetitie 

zit een lange periode namelijk met weinig tennisactiviteit. 

Suggesties hiervoor zijn meer dan welkom. 

Voor 2020 zoeken we nog ouders om bij het komend winterkamp te ondersteunen en zoeken we naar 

nieuwe initiatieven voor jeugdactiviteiten. De trainers stellen hun plannen op voor activiteiten samen 

met de jeugdcommissie. Begin 2020 zullen voor diverse activiteiten waar nodig actief en zichtbaar 

ouders benaderd worden. 

 

 



 

 

Nieuwe  (jeugd)leden werven doen we middels: 
- Open dag 

- Schooltennis/proefles 

- Zomerprogramma aansluiten KION BSO (in 2019 haalbaarheid onderzocht met succes inmiddels en 

wordt voortgezet) 

 

Dit vraagt om een gerichte aanpak zeker ook met de verwachting dat meer nieuwe jeugdleden zullen 

volgen gezien de woningbouw in onze omgeving als ook dat landelijk de tennissport weer meer 

beoefend wordt. Ook moeten we er ons van bewust zijn voldoende beschikbaarheid van banen en 

trainers geborgd moet zijn om de verwachte groei aan te kunnen. 

 
Duurzaamheid en gezond 
De club wil blijkens uit missie en visie plan zich duurzaam bewust en gezond uiten. 

Dat betekent voor jeugd gerichte inkoop voor kleine weggeef prijsjes (minder plastic spul), gezonde 

voeding (fruit en groente) tijdens jeugdactiviteiten. 

Bij evenementen worden gezonde (maar wel lekkere) versnaperingen uitgedeeld. 

In afwachting van een rookbeleid hopen we ouders terughoudend zijn met roken (niet op terras e.d.) 

 

Beweeg- en coördinatie speeltuin 
Tijdens het verblijf op het park hebben kinderen de mogelijkheid te spelen. Ze worden uitgedaagd met 

plezier te bewegen. In 2019 is een tafeltennistafel geplaatst en in 2020 zullen we de oefenmuur 

upgraden. 

 
Tot slot 
De plan wordt in de loop van 2021 bijgesteld en aangepast waar nodig. 

 

Jeugdcommissie TV De Hoge Wick 

Najaar 2019 

 

 


