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1 Samenstelling commissie

De jeugdcommissie had in 2020 de volgende samenstelling:

Alide Jansen - algemene ondersteuning, Topspin jeugdtoernooi.

Eppo Janssen - coördinator competitie rood & oranje, Topspin jeugdtoernooi,
  oliebollentoernooi, (jeugd)clubkampioenschappen.

Jaap van Velzen  - algemene ondersteuning, fotografie, oliebollenbakker.

Martine de Wit - algemene ondersteuning, evenementen geel.

Mayette Tenthoff - tenniskamp, schooltennis, coördinator competitie rood & oranje.

Niels Drost - coördinator competitie geel & groen, Topspin jeugdtoernooi.

Remmy Drost - voorzitter JCIE, Topspin jeugdtoernooi, Grote Club actie,
  contact driehoek trainers-JCIE-TC.

Yalcin Karacadal - pietencircuit, tenniskamp, Zaanse winter competitie.

2 Jeugdactiviteiten in 2020

Helaas was 2020 een mager jaar qua tennisactiviteiten. Er stonden heel veel leuke dingen in
de planning maar op donderdag 12 maart 2020 viel alles stil vanwege COVID-19.

Na de zomervakantie hebben we vanuit de overheid weer wat speelruimte gekregen.
Deze heeft de jeugdcommissie met beide handen aangegrepen.

Binnen het raamwerk van de beperkingen hebben we geprobeerd onze jeugdleden zo
optimaal mogelijk aan het spelen te houden en leuke dingen in clubverband te doen.

2.1 4 januari, Oliebollentoernooi
We hebben het jaar weer ingeluid met het traditionele Oliebollentoernooi.
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie speelde we een gezellig 2-generatie-toernooi.

Dit keer zowel voor jong als oudere 2-generatie koppels. Jaap heeft dit evenement als
vanouds ondersteund met overheerlijke versgebakken oliebollen.

2.2 Maart, Schooltennis
Helaas geen schooltennis; scholen zijn dicht – thuisonderwijs.

Wel diverse inloopzaterdagen voor leden en niet leden in het voorjaar en najaar
georganiseerd door D&W.
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2.3 Voorjaarscompetitie (rood, oranje, groen, geel)
Afgelast

2.4 9-10 juni, TVW Jeugdkamp
Afgelast

2.5 27 juni t/m 5 juli, 15e x open jeugdtoernooi;
Kremers Topspin Junioren Toernooi

Er was een nieuwe hoofsponsor aangetrokken voor dit jaar; Kremers Hypotheken en
Verzekeringen.

Alles en iedereen stond in de startblokken mochten de COVID-19 maatregelen versoepeld
worden maar helaas is dit niet gebeurd en dus geen open jeugdtoernooi dit jaar.
Wel is er de toezegging van de meeste sponsoren dat zij ons in 2021 willen ondersteunen.

2.6 2020, Clubkampioenschappen
Na de zomervakantie konden we voor het eerst in 2020 tenniswedstrijden spelen.
Er waren 70 jeugdinschrijvingen waarbij een aantal kinderen aan 2 onderdelen meededen.

Hieronder de winnaars van 2020:

Junioren JE 11-17: #1 Finn Swidde #2 Stijn Schöbel

Junioren ME 11-17: #1 Jasmine Osterwald #2 Fiene Meijer

Junioren JD 11-17: #1 Maarten Richards/ Robin de Wit #2 Stijn Schöbel / Finn Swidde

Junioren MD 11-17: #1 Indi Hunter/ Maud van Someren  #2 Misha Kremers / Sophie van
     Workum

Groen enkel: #1 Birk Kremers #2 Amy Hunter

Groen dubbel: #1 Birk Kremers / Julius de Vries  #2 Bram van Meteren/ Jari
     Vijlbrief

Oranje: #1 Eva Fokke #2 Julian de Vries

Rood: #1 - alle deelnemers

2.7 Najaarscompetitie (rood, oranje, groen, geel)
Deze competitie is ondanks diverse beperkingen gestart maar na 2-3 weken toch stilgelegd
door KNLTB / Overheid.
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2.8 September, Grote Club Actie
TVW heeft uiteraard weer meegedaan met de Grote Club actie. Met enthousiasme zijn onze
jeugdleden langs bekenden en onbekende gegaan om loten te verkopen.

Onze jeugdleden hebben dit jaar 580 loten verkocht met een totaalopbrengst van €1338,20
Deze inkomsten worden o.a. gebruikt voor de financiering van de jeugdcompetitie.

Alle kinderen super bedankt voor jullie inspanningen!

2.9 31 oktober, Halloween feest (groen, geel)
Afgelast

2.10 Wintercompetitie (geel)
Afgelast

2.11 27 november, Pietencircuit (rood, oranje)
Op vrijdagavond hebben we buiten voor onze jongste clubleden. toch een gezellig Pietenfeest
kunnen creëren.

Onder leiding van Davey en Wesley was een sportief circuit op de baan uitgezet en de JCIE
verzorgde het vermaak naast de baan.

2.12 20 december, Zondagochtend tennisactiviteit - Foute
kerstruien tennis
Afgelast
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3 Vooruitkijken naar 2021
Het blijft goed gaan met de TVW-jeugd. We zijn in de Zaanstreek nog steeds een van clubs
met de meeste jeugdleden. Daar zijn we trots op en blijven we hard aan werken.

Voor 2021 gaan met onze commissie op dezelfde voet door met het faciliteren van
sportieve & gezellige activiteiten.

3.1 Agenda 2021
In de planning staan de volgende activiteiten:

X 2-generatie oliebollentoernooi & nieuwjaarsreceptie

X Diverse zondagen jeugdtennisactiviteit per kleur / alle jeugd
    03 januari Oliebollen tennis
    14 februari Valentijn tennis

X 8-12 maart Schooltennis

X Voorjaarscompetitie

03/07 Alternatief tenniskamp – 1 dag / alle jeugd

X Topspin jeugdtoernooi / jeugd groen + geel

X Topspin Toppertjes toernooi / jeugd rood + oranje

30/08 – 04/09 Clubkampioenschappen / jeugd & senioren

sept/ okt Najaarscompetitie

18/09 Start Grote Club Actie 2021

06/11 Glow-in-the-Dark tennisfeest / alle jeugd

26/11 Pepernoten circuit / jeugd rood + oranje

18/12 Kerstgala

08/01 2-generatie Oliebollentoernooi

Alle JCIE-leden bedankt voor jullie enthousiasme en inzet in dit bijzonder jaar!

D&W bedankt voor jullie ondersteuning aan onze activiteiten! Maar ook voor de goede zorgen
en begeleiding van onze kinderen in de periode dat ouders niet het park op mochten.

Namens de Jeugdcommissie,

Remmy Drost.


