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Introductie 
In dit selectieplan wordt verwoord waarom en hoe Vormer tegen prestatief tennis en de betere 
spelers aankijkt, hoe er mee omgegaan wordt en hoe de financiële dekking verloopt. 

Dit plan is ontstaan nadat Vormer al een aantal jaren een selectie heeft, maar waar door wisselingen 
in de organisatie het tijd werd om zaken opnieuw vast te stellen en aan het papier toe te 
vertrouwen. 

De organisatiestructuur is momenteel zo dat vertegenwoordigers uit de T.C. en vertegenwoordigers 
uit de J.C, samen met de trainers de verantwoordelijkheid dragen voor de selectie. Zij leggen hun 
ideeën en plannen wel voor aan deze beide commissies en aan het bestuur. 

Het selectieplan moet gezien worden als een werkplan wat regelmatig lichte aanpassingen nodig 
heeft. 

Een plan moet een kans van slagen hebben en daarom stellen we voor om voor een periode van drie 
jaar zo’n plan vast te stellen, waarna er een evaluatie moet plaatsvinden. 
 

Wat verstaan we onder selectiebeleid 
Het is belangrijk dat een vereniging alle leden, en zeker alle jeugdleden de mogelijkheid biedt om 
zichzelf te ontwikkelen in het tennisspel. Volgens bovenstaande visie zorgt het selectieplan ervoor 
dat de meer getalenteerde jeugd extra gestimuleerd wordt en extra mogelijkheden geboden worden 
om het beste uit zichzelf te halen op tennisgebied. 

Echter om een compleet selectiebeleid te voeren zijn we er niet met alleen een jeugdselectieplan. 
Het is namelijk ook belangrijk om deze jeugdspelers voor Vormer te behouden. Ook als ze volwassen 
zijn geworden. Om als club zo goed mogelijke prestaties neer te zetten moet het selectiebeleid zich 
ook richten op de volwassen toptennissers binnen de vereniging. Daarnaast zijn volwassen 
topspelers van wezenlijk belang om ervaringen op wedstrijd technisch gebied maar ook op mentaal 
en tactisch gebied met jeugd te delen. Hun ervaring als het ware over te dragen. Pas dan is er een 
compleet selectiebeleid. 

Om dit allemaal mogelijk te makelen stelt Vormer hier middelen tegenover. Deze middelen moeten 
wel binnen het perspectief van de mogelijkheden van Vormer gezien worden. 

Om het selectiebeleid handen en voeten te geven moet duidelijk zijn: 

 Welke doelstellingen er gehanteerd worden. 

 Hoe deze middelen ingezet worden 

 Wie er opgenomen worden in het selectiebeleid 

 Waaraan selectiespelers moeten voldoen. 
 

Waarom een selectie en een selectieplan? 
Het selectiebeleid is dus voor een speciale doelgroep, de meer getalenteerde jeugd en de topspelers 
van onze vereniging. 

Om een aantal redenen is dit selectiebeleid belangrijk voor onze vereniging: 

1. Het geeft getalenteerde spelers de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Dat zorgt voor 
voldoening en tevredenheid bij die spelers, het voorkomt uitstroom. 

2. Het heeft een voorbeeldfunctie en houdt de droom levendig van iedere jeugdige tennisser 
om ooit de top te bereiken. 

3. Het heeft een uitstraling binnen de gehele vereniging als er op hoog niveau goede prestaties 
behaald worden. We kunnen trots op onszelf zijn! 

4. Het heeft een uitstraling naar andere verenigingen toe. We zetten onszelf op de kaart. Er 
wordt met respect over Vormer gesproken. 
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Doelstellingen: 
Dit zijn de doelstellingen die Vormer heeft op gebied van competitie en speelsterkte van de 
selectiespelers: 

 Competitie: 
o Gemengd jeugd 1e klasse (zondag) 
o Gemengd senioren 4e klasse (zondag) 
o Heren senioren 1e klasse (zondag) 
o Dames senioren hoofdklasse (zondag) 

 

 Speelsterkte: 
o 5 Heren speelsterkte 3 
o 10 heren speelsterkte 4 
o 3 dames speelsterkte 3 
o 5 dames speelsterkte 4 

 

Selectiegroepen 
Het selectieplan bestaat uit twee groepen spelers, de jeugdselectie en een seniorenselectie. Onder 
de jeugdselectie verstaan we jeugdleden t/m het jaar dat ze 18 worden. Onder seniorenselectie 
verstaan we seniorleden vanaf het jaar dat ze 19 worden. 

Om een verstandig en ook financieel goed beleid te kunnen hanteren is het noodzakelijk om een 
maximum voor beide groepen in te stellen. Voor de Jeugdselectie zal deze uit maximaal 32 
jeugdspelers bestaan en de seniorenselectie uit maximaal 16 spelers bestaan. 

 

Jeugdselectie 
De jeugdselectie bestaat uit spelers t/m 18 jaar. Om zowel nu als in de toekomst jeugd op te leiden 
die prijzen kunnen winnen in de hoogste categorieën van de WJTK als de WTK, zal erop toe worden 
gezien dat er een natuurlijke balans bestaat in elke leeftijdscategorie van de selectie. Dit wordt niet 
vastgelegd in aantallen, maar waar nodig zal de TC ingrijpen indien nodig. 

Alle jeugdselectie spelers dien aan de volgende criteria te voldoen om deel uit te maken van de 
selectie: 

• Jeugdspelers die de aanleg hebben om tot de topspelers (4-3-2) van onze club te gaan 
behoren. 

• Spelers die gemotiveerd en gedisciplineerd zijn om veel te willen trainen/tennissen. 
• Voldoende progressie in het tennisspel, zowel op technisch als op tactisch niveau. 
• Conditie en fitheid moet zodanig zijn dat er optimaal gepresteerd kan worden. 
• Voldoende motivatie in trainingen ten toon spreiden, dat de wil er is om beter te worden. 
• Gedrag op de banen moet passen binnen de fatsoensnormen die L.T.V. Vormer hanteert. 

Sociale vaardigheden moeten aanwezig zijn om prettig binnen de selectiegroep te 
functioneren. 

• Spelers dienen alle trainingen te volgen. Indien dit niet mogelijk is moet ervan tevoren 
afgemeld worden. 

• Spelers doen de gehele competitieperiode mee, dus ook in vakanties! 
• Verplichte deelname aan: enkelspel jeugdclubkampioenschappen, open jeugdtoernooi, WJTK 

en indien speelsterkte dit mogelijk maakt ook aan senior clubkampioenschappen en WTK. 
Minimaal 2 open toernooien, als het mogelijk is sterren toernooien.  

• Namens Vormer uitkomen in de regiokampioenschappen. Dit op uitnodiging van de trainer. 
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Seniorenselectie 
De trainer geeft aan of er jeugdspelers zijn die bij het bereiken van de grensleeftijd in aanmerking 
komen voor de seniorselectie en bespreekt dit met de TC. Indien een speler in aanmerking komt, 
bespreekt de trainer dit aan het einde van het seizoen met hem of haar en geeft daarbij aan wat er 
van deze speler verwacht wordt. De speler moet aangeven of hij of zij dan in de seniorenselectie wilt 
en bereid is aan de volgende criteria te voldoen. 

 Selectiespelers hebben een wedstrijdniveau dat minimaal behoort bij speelsterkte 5 of indien 
de leeftijd van 25 is bereikt minimaal speelsterkte 4. 

 Selectiespelers trainen om hun eigen niveau te verbeteren of op peil te houden. 

 Selectiespelers moeten ook de bereidheid hebben om met de beste jeugdspelers te willen 
trainen en hun ervaringen over te dragen aan de jeugdspelers. 

 Trainen is meer is dan zomaar een partij spelen. Spelers moeten open staan voor 
verbeteringen en gericht willen trainen en gecoacht willen worden door elkaar en door de 
trainer. 

 Er wordt per jaar 35 keer 2 x 1½ uur getraind. Men mag verwachten dat er een optimale 
opkomst is en een minimum aanwezigheidspercentage van 80% wordt gehaald. Dat houdt in 
dat er minimaal 56 trainingen bezocht moeten worden. Spelers hebben de plicht zich af te 
melden zich bij de trainer, als ze niet kunnen trainen. 

 Selectiespelers doen mee aan het enkelspel bij het voorjaarstoernooi, 
clubkampioenschappen en de WTK. Tevens komen ze voor Vormer uit in de competitie en 
doen mee aan minimaal 2 open toernooien. 

 Bereid zijn om mee te helpen aan 1 activiteit door JC of TC georganiseerd. 
 

Ondersteuning LTV Vormer voor selectiespelers 
Om de doelstellingen te kunnen behalen wordt er door Vormer ondersteuning geboden aan de 
selectiespelers. Deze ondersteuning bestaat voor een deel uit een financiële tegemoetkoming in de 
trainingskosten en voor een deel uit het bieden van de mogelijkheid aan de spelers om hun 
tennisspel te kunnen ontwikkelen.  
 

Financiële compensatie trainingskosten 
Vormer stelt voor het selectiebeleid een bedrag van €10.000 per jaar beschikbaar, dit zal worden 
gebruikt om zowel de jeugdspelers als seniorenspelers voor +/- 35 procent van de trainingskosten te 
ondersteunen.  

Naast de 48 spelers van de selectie, heeft de trainer de mogelijkheid om spelers in te delen in de 1,5 
uur trainingen. Dit wordt niet uitgelicht in het selectieplan, maar dient te worden gefinancierd met 
open plekken en het extra compleet maken van de groepen zodat hier financiële middelen voor 
vrijkomen. Verdere financiële toelichting vindt u in de laatste paragraaf van dit document. 

 

Ondersteuning bij ontwikkeling 
Om de spelers de mogelijkheid te bieden om hun potentie te kunnen bereiken en hun spel te 
ontwikkelingen is het noodzakelijk dat de vereniging hier de faciliteiten voor biedt. Bij deze 
faciliteiten kan gedacht worden aan de volgende zaken: 

- Competente trainers die de selectietrainingen verzorgen. 
- Uitdagende indeling van de groepen voor de selectiegroepen. Trainen op niveau. 
- Banen en trainingsmaterialen dienen in goede staat te zijn.  
- Het organiseren van uitwisselingen met andere verenigingen om wedstrijden te kunnen 

oefenen. 
- Deelname aan Stedentennis voor de selectiespelers tot 20 jaar.  
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- Een jaarlijkse evaluatie van het tennisspel en ontwikkelingen door de trainer. 
- Trainers die ook regelmatig aanwezig zijn bij wedstrijden van selectiespelers om zo 

aanvullende tips en analyses te geven om te komen tot verbetering.  
 

Evaluatie en controle 
Een belangrijk element binnen dit plan zijn middelen om de ontwikkeling en het gedrag van 
selectiespelers te kunnen evalueren en controleren. Aan de spelers worden bepaalde eisen en 
criteria gesteld om de ondersteuning van de vereniging te mogen ontvangen.  

 

Contract 
Alle spelers die gebruik maken of gaan maken van de selectiemiddelen van de vereniging dienen een 
contract te ondertekenen. In dit contract geven zij aan akkoord te gaan met de tegenprestatie die 
door de vereniging van hen verlangd wordt voor het ontvangen van ondersteuning.  

 

Gedrag 
De selectiespelers behoren tot de beste spelers van de vereniging en dit ambassadeurschap dienen 
zij ook uit te dragen zowel tijdens de trainingen als bij competitie en toernooien.  

In alle gevallen dienen de selectiespelers inzet te tonen tijdens trainingen en zich respectvol te 
gedragen ten opzichte van de trainers. Tevens verwacht de vereniging een serieuze sportbeleving 
waarbij spelers proberen het beste uit zichzelf te halen en zich verder te ontwikkelen. 

Dit gedrag mag ook verwacht worden tijdens de competitie en bij open toernooien. Spelers dienen 
op tijd aanwezig te zijn en zich tijdens wedstrijden volledig in te zetten.  

Een aantal elementen die verstaan worden onder een serieuze sportbeleving: 

- Op tijd aanwezig zijn bij wedstrijden en competitie. 
- Motivatie en inzet tijdens de wedstrijden. 
- Degelijke voorbereiding op de wedstrijd. 
- Geen alcoholconsumptie tijdens of voor wedstrijden.  

 

Gesprekken 
Het kan mogelijk zijn dat er een gesprek wenselijk is tussen een selectiespeler en de TC en/of een van 
de trainers. De gesprekken zullen plaatsvinden na afloop van het tennisseizoen, ongeveer half 
november nadat de speelsterkte voor het volgend jaar bekend zijn. Hier zijn doorgaans twee situaties 
mogelijk: 

- Een nieuwe speler treedt toe tot de selectie. In een gesprek wordt duidelijk gemaakt wat 
hij/zij van de club kan verwachten en wat de club van hem/haar verwacht.  

- Een speler die in gebreke blijft in de tegenprestatie die door de club van hem/haar verwacht 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan het spelen van onvoldoende toernooien, 
ongewenst gedrag of te lage opkomst bij trainingen.  
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Consequenties en sancties 
Wanneer een speler in gebreke blijft bij zijn tegenprestatie zijn daar consequenties aan verbonden. 
In een gesprek met de TC / trainers zal de speler gewezen worden op de tekortkomingen en wat 
daarvan de gevolgen zullen zijn. Er zijn hiervoor twee scenario’s mogelijk. 

- De speler blijft voor het eerst in gebreke. In het gesprek wordt de speler aangesproken op 
het feit dat hij niet aan de verwachtingen heeft voldaan. De consequentie is dat 1/3 van het 
bedrag dat de vereniging de speler financieel is tegemoetgekomen voor de trainingen als 
boete opgelegd wordt. 

- De speler blijft voor de tweede maal in gebreke. De consequentie is in dit geval dat de speler 
het volledige bedrag dat de vereniging in hem/haar heeft geïnvesteerd in dat jaar terug moet 
betalen en verwijderd wordt uit de selectie.  

 

Controle 
Om te kunnen controleren of de spelers aan de contract eisen hebben voldaan wordt per speler een 
evaluatieformulier opgesteld. Op dit formulier staat of de speler competitie heeft gespeeld en heeft 
deelgenomen aan de vereiste toernooien. Ook zal op dit formulier een beoordeling van het gedrag 
van de speler komen te staan en aanwezigheid bij de trainingen, deze laatste punten worden 
toegevoegd door de trainer.  
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Bijlage: Contract jeugdselectiespelers  
 

  

In dit contract is weergegeven wat de vereniging verwacht van zijn selectiespelers. Om deel te 
kunnen nemen aan de selectie en dus tegen gereduceerd tarief te kunnen trainen dienen de spelers 
aan een aantal voorwaarden te voldoen.  
 
Voorwaarden jeugdselectiespelers:  

• Spelers die gemotiveerd en gedisciplineerd zijn om veel te willen trainen/tennissen.  

• Conditie en fitheid moet zodanig zijn dat er optimaal gepresteerd kan worden.  

• Voldoende motivatie in trainingen ten toon spreiden, dat de wil er is om beter te worden. 

• Gedrag op de banen moet passen binnen de fatsoensnormen die L.T.V. Vormer hanteert. 
Sociale vaardigheden moeten aanwezig zijn om prettig binnen de selectiegroep te 
functioneren.  

• Spelers dienen alle trainingen te volgen. Indien dit niet mogelijk is moet ervan tevoren 
afgemeld worden.  

• Spelers doen de gehele competitieperiode mee, dus ook in vakanties!  

• Verplichte deelname aan: enkelspel jeugdclubkampioenschappen, open jeugdtoernooi, WJTK 
en indien speelsterkte dit mogelijk maakt ook aan senior clubkampioenschappen en WTK. 
Minimaal 2 open toernooien, als het mogelijk is sterren toernooien.   

• Namens Vormer uitkomen in de regiokampioenschappen. Dit op uitnodiging van de trainer.  
  
Consequenties en sancties  
Nieuw in 2018 is dat we het strafsysteem m.b.t. de gestelde voorwaarden hebben omgedraaid in een 
beloningsysteem. Het bedrag voor selectietrainingen voor 2018 is vastgesteld op €435, echter 
wanneer je niet hebt voldaan aan alle gestelde eisen zal er in totaal €535 worden afgeschreven. Je 
hebt zelf in de hand of je de volledige korting ontvangt en dus totaal €435 betaald. Dit gebeurt door 
de onderstaande verdeelsleutel. 
 

- Competitie:  €25   -       Clubkampioenschappen:  €25 
- WJTK/WTK:  €25   -       2 Open toernooien: €25 

 

Rekenvoorbeeld: Heb je in 2018 niet deelgenomen aan de WJTK/WTK zal je totaal €435 + €25 = €460 
betalen in 2018. Dit wordt verrekend in de laatste afschrijving van de lesgelden die in 3 termijnen 
wordt uitgevoerd. Het opleggen van sancties gebeurd altijd in overleg tussen de TC en de trainers. 
Per speler/geval wordt bekeken welke redenen ten grondslag liggen aan het niet voldoen aan de 
voorwaarden en of dit de speler verwijtbaar is. Niet voldoen aan de selectie eisen kan naast de 
financiële consequentie er ook voor zorgen dat je uit de selectie zult moeten. 
  
Verklaring speler  
Ik verklaar de bovenstaande voorwaarden in dit contract gelezen en begrepen te hebben en ga 
hiermee akkoord, evenals de eventuele consequenties wanneer ik niet aan de voorwaarden voldoe.   
  
Naam speler: Handtekening speler: Handtekening ouder/voogd: Datum: 

…………………. 
 

……………………………… 
 

………………………………………… 
 

………………… 
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Bijlage: Contract seniorenselectiespelers  
  
In dit contract is weergegeven wat de vereniging verwacht van zijn selectiespelers. Om deel te 
kunnen nemen aan de selectie en dus tegen gereduceerd tarief te kunnen trainen dienen de spelers 
aan een aantal voorwaarden te voldoen:  
  
Voorwaarden seniorenselectiespelers:  

• Selectiespelers hebben een wedstrijdniveau dat minimaal behoort bij speelsterkte 5 of indien 
de leeftijd van 25 is bereikt minimaal speelsterkte 4.  

• Selectiespelers trainen om hun eigen niveau te verbeteren of op peil te houden.  

• Selectiespelers moeten ook de bereidheid hebben om met de beste jeugdspelers te willen 
trainen en hun ervaringen over te dragen aan de jeugdspelers.  

• Trainen is meer is dan zomaar een partij spelen. Spelers moeten open staan voor verbeteringen 
en gericht willen trainen en gecoacht willen worden door elkaar en door de trainer. 

• Er wordt per jaar 35 keer 2 x 1½ uur getraind. Men mag verwachten dat er een optimale 
opkomst is en een minimum aanwezigheidspercentage van 80% wordt gehaald. Dat houdt in 
dat er minimaal 56 trainingen bezocht moeten worden. Spelers hebben de plicht zich af te 
melden zich bij de trainer, als ze niet kunnen trainen.  

• Selectiespelers doen mee aan het enkelspel bij het voorjaarstoernooi, clubkampioenschappen 
en de WTK. Tevens komen ze voor Vormer uit in de competitie en doen mee aan minimaal 2 
open toernooien.  

• Bereid zijn om mee te helpen aan 1 activiteit door JC of TC georganiseerd.  
  
Consequenties en sancties  
Nieuw in 2018 is dat we het strafsysteem m.b.t. de gestelde voorwaarden hebben omgedraaid in een 
beloningsysteem. Het bedrag voor selectietrainingen voor 2018 is vastgesteld op €435, echter 
wanneer je niet hebt voldaan aan alle gestelde eisen zal er in totaal €535 worden afgeschreven. Je 
hebt zelf in de hand of je de volledige korting ontvangt en dus totaal €435 betaald. Dit gebeurt door 
de onderstaande verdeelsleutel. 
 

- Competitie:  €25   -       Clubkampioenschappen:  €25 
- WTK:   €25   -       2 Open toernooien: €25 

 

Rekenvoorbeeld: Heb je in 2018 niet deelgenomen aan de WTK zal je totaal €435 + €25 = €460 
betalen in 2018. Dit wordt verrekend in de laatste afschrijving van de lesgelden die in 3 termijnen 
wordt uitgevoerd. Het opleggen van sancties gebeurd altijd in overleg tussen de TC en de trainers. 
Per speler/geval wordt bekeken welke redenen ten grondslag liggen aan het niet voldoen aan de 
voorwaarden en of dit de speler verwijtbaar is. Niet voldoen aan de selectie eisen kan naast de 
financiële consequentie er ook voor zorgen dat je uit de selectie zult moeten.  

 
Verklaring speler  
Ik verklaar de bovenstaande voorwaarden in dit contract gelezen en begrepen te hebben en ga 
hiermee akkoord, evenals de eventuele consequenties wanneer ik niet aan de voorwaarden voldoe.  
 
  

Naam speler: Handtekening speler: Datum: 

…………………. 
 

……………………………… 
 

………………… 
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Bijlage: Evaluatieformulier  
  

Naam speler:    ……………………………………………………………………………  

Datum: ……………………………………………………………………………  

  

Deelname competitie. Welk team en klasse.    

Deelgenomen of geholpen met activiteit 

georganiseerd door vereniging.   
  

Speelsterkte / rating. 
Eindejaar rating Enkel 2017:  

Eindejaar rating Dubbel 2017: 

Gespeelde toernooien: Onderdeel: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


