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Samenstelling Jeugdcommissie 

De samenstelling van de jeugdcommissie is dit jaar behoorlijk veranderd. In januari is Rachel 

Gans toegetreden tot de jeugdcommissie. Joost Hazes is afgetreden als voorzitter. Maria 

Bellis heeft zijn plaats ingenomen en zal voortaan bij de bestuursvergadering aanschuiven om 

de jeugd te vertegenwoordigen. Wij danken Joost voor zijn inzet van de afgelopen jaren. In 

september is de jeugdcommissie uitgebreid met Vanessa en Tamara Mes. Beiden zelf ook lid 

van onze vereniging. Zij hebben jonge kinderen die ook tennissen. Daarnaast heeft een groot 

aantal ouders aangegeven te willen helpen bij het organiseren van diverse evenementen die de 

jeugdcommissie organiseert. 

Inmiddels is ook Ellen Blom gestopt met de organisatie van de najaarscompetitie. Ook wij 

danken haar hartelijk voor al het werk dat zij verzet heeft om deze competitie altijd in goede 

banen te leiden. 

De organisatie van de gehele competitie ligt nu in handen van Maria Bellis. Mede door de 

inzet van Vanessa en Tamara zijn de gespeelde competitie dagen in september succesvol 

verlopen. 

Ook een aantal jeugdleden is weer actief geweest voor onze vereniging. Met name tijdens de 

Sportstages in de zomervakantie hebben zij er aan bijgedragen dat deze week een succes is 

geworden. 

 

Ontwikkelingen 

Afgelopen jaar is veel tijd gestoken om de communicatie naar de leden toe te verbeteren. Met 

name de jeugdpagina van de website is onder handen genomen door Mirjam en Rachel. 

Overzichtelijker en sneller bij de juiste informatie komen, waar je naar op zoek bent als je lid 

wilt worden bij onze vereniging, was een van de doelen. Daarbij is het aanmeldproces onder 

de loep genomen. Doel is om het voor de trainers makkelijker te maken om proeflessen af te 

spreken en dat nieuwe leden zich makkelijk en snel kunnen inschrijven.  

Er is een evenementen kalender gemaakt, die we graag al hadden willen delen. Helaas is 

Corona de grote spelbreker. We bekijken per maand wat we kunnen organiseren. 

Ook dit jaar is de jeugd weer gesponsord door Royal Coster Diamonds en ASKO 

Schoonmaak- en bedrijfsdiensten. Wij zijn ontzettend blij met deze financiële steun. Uiteraard 

hartelijk dank! 

 

Aantal jeugdleden 

Het aantal jeugdleden is met een fractie omhoog gegaan. 148 in 2019 naar 157 in 2020. De 

groep VT-ers  is enorm gestegen. Corona zorgde voor een grote toeloop van de jongste jeugd 

nog voor de zomervakantie. Ook in het najaar hebben zich nog een aantal kinderen aangemeld 

voor een proefles. Een aantal van hen moet zich nog aanmelden om lid te worden. 



Activiteiten 

Corona heeft het afgelopen jaar uiteraard behoorlijk zijn stempel gedrukt op wat wij 

uiteindelijk hebben kunnen organiseren voor onze jeugdleden.  

In januari is nog wel het pannekoekenpannentoernooi georganiseerd. Onder leiding van 

Xander Spong heeft een aantal leden van het eerste gemengde team, voor zo’n twintig 

enthousiaste jeugdleden een leuke en sportieve avond verzorgd. Tennissen en pannekoeken 

eten.  

De pasdagen voor de clubkleding konden nog doorgaan. Maar daarna werd het stil op de 

banen van LTC Startbaan. Alle bestelde clubkleding is uiteindelijk bij iedereen langsgebracht. 

De voorjaarscompetitie werd verschoven naar het najaar. 

De trainingen voor de jeugd mochten vanaf 1 mei weer worden hervat. Het park werd 

coronaproof ingericht. Looproutes, desinfectiemiddel en de kinderen brengen tot aan de poort. 

Een bijzondere tijd.  De gemiste lessen zijn nog voor de zomervakantie allemaal ingehaald.  

In de eerste week van de zomervakantie hebben de Sportstages plaatsgevonden. Mede door 

Corona een groot succes. Een groot compliment aan de trainers, Wim, Manuel en Xander, 

Erwin Roorda, geestelijk vader Hans Onverwagt en een tiental enthousiaste jeugdleden. Zij 

hebben ervoor gezorgd dat ruim 50 kinderen een gezellige en bovenal sportieve week hebben 

doorgebracht op Park Startbaan. Dank ook aan de deelnemende andere  sportverenigingen en 

Sponsor ASKO Schoonmaak- en bedrijfsdiensten. Helaas hebben Erwin en Hans aangegeven 

dit niet nogmaals te willen organiseren. Het bestuur heeft aangegeven dat de Sportstages 2021 

wel door moeten gaan. We zijn op zoek naar 2 enthousiaste vrijwilligers die deze week 

wederom tot een succes kunnen maken. 

Net na de zomervakantie konden we de clubkampioenschappen organiseren. Weliswaar in een 

aangepaste verkorte vorm. Er hebben in totaal zo’n 50 kinderen aan meegedaan. 

Voortbordurend op de ingezette trend om senioren en junioren meer met elkaar te laten 

samenvloeien binnen de vereniging is er ook weer een Party-mix georganiseerd. 

Half september ging de verschoven voorjaarscompetitie van start. De vele coronamaatregelen 

maakten het er niet makkelijker op. Maar uiteindelijk hebben de Rode en Oranje teams al hun 

wedstrijden kunnen spelen. Voor de groene en gele competitie teams zijn er uiteindelijk 2 

speeldagen niet gespeeld.  

De jeugdtrainingen op de binnenbanen konden vanaf 1 oktober van start, echter vanaf 18 

december was het niet meer toegestaan om binnen te sporten. Ook het Pietentennis en  

Oliebollentoernooi zijn derhalve afgelast. 

De jeugdcommissie hoopt dat we in 2021 weer als vanouds leuke dingen mogen organiseren 

bij onze vereniging. 

 

Namens de Jeugdcommissie, 

Maria Bellis 

 


