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INLEIDING 
 
 
LTC Vleuten de Meern, hierna als LTC aangeduid, bevindt zich door de ontwikkeling van Leidsche 
Rijn in een sterk groeiende gemeente. Het maximaal aantal leden is gebonden aan het aantal 
tennisbanen en de maximale bezettingsgraad per baan is bereikt. Hierdoor kan de vereniging niet alle 
verzoeken voor lidmaatschap honoreren en is sprake van een wachtlijst. LTC telt ongeveer 1450 
leden en behoort daarmee tot de grotere verenigingen van de regio. 
 
Er wordt intensief van de tennisfaciliteiten gebruik gemaakt, zowel overdag als ’s avonds, zowel vrij als 
via aangeboden trainingsmogelijkheden en tevens speelt een substantieel deel van de leden in 
verschillende aangeboden competitievormen. Daarnaast worden regelmatig evenementen 
georganiseerd voor de verschillende doelgroepen. De hoge baanbezetting ervaart men zowel positief 
(gezellige, drukke, actieve vereniging), als negatief (beperkte mogelijkheden vrij spelen). 
 
Het hoogste competitieteams van LTC komen uit in een lagere competitieklasse als, vergelijkbare, 
verenigingen in de regio terwijl de grootte en aanwezige potentie aan jeugdspelers hier geen 
aanleiding toe geven. Een van de doelen van het beleidsplan 2013-2018 is het verhogen van het 
competitieniveau, onder de voorwaarde van gelijkblijvende, huidige, recreatieve mogelijkheden. 
 
De technische commissie, hierna TC, draagt zorg voor het aanbieden c.q. organiseren van  trainingen 
en competitie voor de verschillende doelgroepen aan binnen de gestelde kaders van het beleidsplan. 
Daar de omstandigheden die invloed uitoefenen op de inhoud van het beleidsplan aan verandering 
onderhevig zijn dient het beleidsplan gezien te worden als een dynamisch richtingbepalend document 
wat kaders aangeeft langs welke weg getracht wordt het doel te bereiken. Dit beleidsplan zal inspelen 
op toekomstige ontwikkelingen en zal waar nodig worden aangepast.  
 
Dit document heeft ten doel alle leden van LTC te informeren en zal derhalve gepubliceerd worden op 
de website van LTC. 
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1  Doelstellingen beleid 2013 - 2018 

 
 

 Aanbieden reguliere trainingsmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen overeenkomstig 
bestaande opzet 

 Werken aan de hand van trainingsjaarplan en de daarin benoemde acties met als doel de 
aangeboden kwaliteit van trainingen te borgen c.q. verbeteren  

 Behoud aanbod huidige competitiesoorten en breid waar mogelijk/gewenst het  competitieaanbod 
voor de verschillende doelgroepen uit 

 Binnen 5 jaar competitie spelen met hoogste team(s) op 2
e
 klasse (gemengd/heren zondag) 

 Realiseren van een transparant, eenduidig beleid hetgeen op heldere wijze kenbaar gemaakt zal 
worden aan betrokkenen. 
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2  Organisatie 

Uitgangspunten organisatie voor verkrijgen werkbare organisatie, door:  

 
 Een duidelijke taak- en rolverdeling te maken tussen de verschillende vrijwilligers en andere 

betrokkenen 

 Het uitbesteden van de inschrijving en de indeling van alle reguliere lesgroepen aan een 
professionele, externe partij die (een deel) van het lesaanbod zal verzorgen 

 Een selectietrainer aan te stellen die verantwoordelijk is voor het selectiebeleid en uitvoering van 
het jaarplan waarmee de trainers gaan werken  

 

2.2  Organigram 

 

 

Voorzitter TC 

Voert navolgende taken uit: 

 Zit vergaderingen van TC voor 

 Vertegenwoordigt TC in bestuur 

 Stelt jaarlijks begroting op en stemt deze af met/biedt deze ter goedkeuring aan  bij het bestuur 

 Bewaakt goedgekeurde budget  
 

Secretaris TC/secretaris Competitiezaken 

Voert navolgende taken uit: 

 Notuleert TC vergaderingen 

 Notuleert overleg trainers 

 Notuleert TC overleg met trainers 

 Ondersteunt TC lid competitiezaken bij inschrijving competitiespelers, competitieteams, 
teamcaptainsavond en voert communicatie richting competitieteams en spelers 

 Zorgt voor publiceren van benodigde informatie ten aanzien van de op de website en het 
onderhouden van deze 

 Voert het beheer van met mailadres van de TC, zijnde algemeenTC@ltc-vdm.nl, stuurt gestelde 
vragen naar verantwoordelijken binnen de TC en ziet toe op afhandeling c.q. beantwoording van 
de vragen 

VOORZITTER  
TC 

TC LID 
Competitiezaken 

Secretaris 

OVERIG 
BESTUUR 

Selectietrainer 

   

TC LID 
Trainingszaken 

Clubtrainer Coördinator 
Reguliere Training  

 

Trainers 
Reguliere Training 

 
   

 

  
Admin  &  Communicatie 

Competitie Jeugd 

  
Admin  &  Communicatie 
Competitie Senioren VCL’s 

TC LID 
Selectiezaken 

Secretaris 
Competitie Zaken 

mailto:algemeenTC@ltc-vdm.nl
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 Voert het beheer van het emailadres betreffende seniorencompetitie, zijnde 
seniorencompetitie@ltc-vdm.nl, en draagt zorg voor beantwoording/afhandeling van de vragen 
i.o.m. TC-lid competitiezaken 

 Voert het beheer van het emailadres betreffende juniorencompetitie, zijnde 
juniorencompetitie@ltc-vdm.nl, en draagt zorg voor beantwoording/afhandeling van de vragen 
i.o.m. TC-lid competitiezaken 

 Draagt zorg voor het invoeren van geplande competitiewedstrijden en aanvangstijden in de hiertoe 
benodigde systemen en stemt dit af met TC-lid competitiezaken 

 Draagt zorg voor het publiceren/beschikbaar zijn van de baanschema’s in het clubhuis en voor 
VCL’s  

TC lid Trainingszaken 

Voert navolgende taken uit: 

 Ziet toe op de uitvoering van het vast-/opgestelde trainingsbeleid en stuurt indien nodig bij 

 Stemt met coördinator reguliere training en selectietrainer benodigde trainingsfaciliteiten af en 
draagt zorg voor het beschikbaarheid en inkoop van faciliteiten w.o. indoor/outdoor baancapaciteit, 
ballen, etc. 

 Stelt tevredenheid omtrent training vast en bespreekt deze met betrokken trainers. 

 Stemt met betrokken trainers jaarplan af en ziet toe op realiseren van gestelde doelen 

 Aanspreekpunt voor de trainers (niet selectie) 

 Overbrengen van het technisch beleid en/of acties uit jaarplan bij LTC aan overige trainers 

 Verantwoordelijk voor inkoop (trainings-) materialen en indoor- baancapaciteit overeenkomstig 
benodigd/goedgekeurd deelbudget TC hiertoe. 

TC lid Selectiezaken 

Voert navolgende taken uit: 

 Stemt met selectietrainer selectiebeleid af en ziet toe op uitvoering. 

 Draagt, in overleg met selectietrainer, zorg voor ontwikkeling van selectiejaarplan en 
uitvoering/invulling van deze 

 Stemt met selectietrainer omvang, samenstelling en mutaties selectie af en ziet toe op 
uitvoering/invulling van het beleid hieromtrent 

 Primair aanspreekpunt voor selectietrainer, secundair voor selectiespelers 

 Stemt benodigde indoor baancapaciteit en materialen af met selectietrainer en TC lid 
trainingszaken 

 Verantwoordelijk voor selectiebudget en vult deze, in overleg met selectietrainer, in 

 Overbrengen van het technisch beleid en/of acties uit jaarplan bij LTC aan selectietrainer 

 Voert het beheer van het emailadres betreffende selectietraining, zijnde selectietraining@ltc-
vdm.nl, en draagt zorg voor beantwoording/afhandeling van de vragen i.o.m. de selectietrainer 
en/of andere TC-leden.  

TC lid Competitiezaken 

Voert navolgende taken uit: 

 Ziet toe c.q. is verantwoordelijk voor op invulling/uitvoering van het opgestelde en 
 goedgekeurde competitiebeleid.  

 Draagt zorg voor/organiseert  inschrijving competitiespelers jeugd & senioren 

 Draagt zorg voor/organiseert en/of ziet toe op correcte indeling/inschrijving teams voor jeugd- & 
seniorencompetitie 

 Draagt zorg voor/organiseert en/of ziet toe op organiseren van teamcaptainsavond voor aanvang 
competitie voor verstrekken benodigde informatie, formulieren en benodigde ballen 

 Verantwoordelijk voor beschikbaar/aanwezig zijn van voldoende ballen voor competitie en andere 
benodigde materialen 

 Verantwoordelijk voor het (doen) innen van competitiebijdragen en aan teams verstrekte ballen 

 Draagt zorg voor/organiseert de indeling c.q. aanwezigheid van gastheren/dames op het park 
tijdens competitiewedstrijden in het weekend (VCL’s). 

 Verantwoordelijk voor het (doen) opleiden/instrueren van gastheren/dames (VCL’s)  

 Draagt zorg voor/organiseert productie baanschema’s  

 Draagt zorg voor het vastleggen/blokken van benodigde banen voor competitie. 

mailto:seniorencompetitie@ltc-vdm.nl
mailto:juniorencompetitie@ltc-vdm.nl
mailto:selectietraining@ltc-vdm.nl
mailto:selectietraining@ltc-vdm.nl
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Coördinator reguliere trainingen 

Voert navolgende taken uit: 

 Draagt zorg voor inschrijving en indeling van alle reguliere trainingen (mini’s, jeugd, senioren en 
privé training) waarbij trainingsgroepen qua leeftijd, niveau zijn afgestemd en niet ingevulde 
trainingsplekken in groepen tot minimum beperkt zijn   

 Verzorgt inschrijvingen voor de lessen in Plan My Sport 

 Draagt zorg voor voldoende trainers voor de reguliere groepen binnen de afgestemde kaders 

 Stemt met verantwoordelijk TC-lid voor reservering/inkoop benodigde baancapaciteit 
(indoor/outdoor) af 

 Verzorgt communicatie richting leden voor inschrijving voor les, indeling en handelt knelpunten in 
trainingsindeling leden af 

 Voert te incasseren bedragen in het systeem t.b.v. de betaling en biedt deze aan ter goedkeuring 
aan TC-lid Trainingszaken en penningmeester 

 Draagt zorg voor de communicatie van alle reguliere jeugdtrainingen en is daarvoor het 
aanspreekpunt voor de leden via jeugdtraining@ltc-vdm.nl  

 Draagt zorg voor de communicatie van alle reguliere seniorentrainingen en is daarvoor het 
aanspreekpunt voor de leden via seniorentraining@ltc-vdm.nl  

 Verantwoordelijk voor uitvoeren van acties voortvloeiende uit jaarplan en/of beleidsplan   

 Zorgt voor communicatie van het jaarplan en acties welke hieruit voortvloeien aan de reguliere 
trainers. 

Selectietrainer 

Voert navolgende taken uit: 

 Draagt gevraagd en/of ongevraagd bij aan het ontwikkelen en bewaken van het technisch 
meerjarenbeleid van LTC in overleg met TC-lid Competitiezaken en/of TC 

 Zorgt in samenspraak met overige trainers voor een goede afstemming tussen de verschillende 
trainingen (regulier en selectie) 

 Draagt in samenspraak met overige trainers en TC-leden selectiezaken en trainingszaken voor 
opstellen jaarplan  

 Verantwoordelijk voor uitvoeren van acties voortvloeiende uit jaarplan, selectieplan en/of 
beleidsplan 

 Indelen van en training geven aan de selectie trainingsgroepen bij LTC 

 Indelen van selectiespelers in competitieteams bij LTC 

 Begeleiden van competitieteams (met name selectie) bij LTC 

 Toernooiadvies geven aan selectiespelers van LTC 

 Het volgen van de progressie/resultaten van de selectiespelers van LTC 

 Plannen en voorzitten van de trainersvergaderingen van LTC 

 Is het aanspreekpunt voor alle selectiezaken via selectie@ltc-vdm.nl  

Clubtrainer 

De clubtrainer is in vaste dienst bij LTC en wordt hiërarchisch aangestuurd door het bestuur 

(lijnverantwoordelijkheid). De TC leden trainingszaken en competitiezaken zijn  tennisinhoudelijk het 

aanspreekpunt voor de clubtrainer (functionele verantwoordelijkheid). 

VCL’s 

Voor de competitie zaterdag en zondag is er de gehele competitiedag een VCL (Verenigings 

Competitie Leider) aanwezig , overige competitiedagen is hij/zij bereikbaar en hoeft niet  lijfelijk 

aanwezig te zijn. De VCL heeft de verantwoordelijk het in goede banen leiden van de competitie. (zie 

ook taakomschrijving VCL beschreven in competitiereglement KNLTB). 
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Besluitvoming TC 

Voor besluitvorming binnen de TC worden de navolgende (rand)voorwaarden gehanteerd: 

 Besluiten betrekking hebbende op niet-operationele zaken worden uitsluitend genomen tijdens 

TC-vergadering en voorgelegd aan het bestuur indien wenselijk/noodzakelijk 

 Een besluit t.a.v. niet-operationele zaken wordt genomen op basis van gelijkwaardigheid van 

stemmen, voorwaarde is aanwezigheid volledige TC en te nemen besluit is gedocumenteerd 

voorbereid door alle betrokkenen. In geval door onderbezetting TC leidt tot een blokkering van een 

te nemen besluit zal het te nemen besluit ter besluitvorming worden voorgelegd aan het bestuur 

van LTC  

 Een te nemen besluit wordt door verantwoordelijk TC-lid voor zijn specifieke aandachtsveld 

voorbereid en ter stemming ingebracht 

 Besluiten op operationeel gebied worden genomen door TC-lid welke verantwoordelijk is voor 

desbetreffend specifiek aandachtsgebied en afgestemd met overige TC-leden 

 Besluiten op operationeel gebied behoeven geen specifieke behandeling tijdens TC-overleg en 

kunnen door verantwoordelijk TC-lid op ieder daartoe noodzakelijk moment genomen worden 

 De TC vergadert in beginsel eens per maand, indien noodzakelijk kan frequentie worden 

aangepast.    
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3 Training 

 

LTC biedt haar leden de mogelijkheid tot het volgen van training. Door intensief gebruik van de 
geboden trainingsfaciliteiten en het gestelde baangebruik (zie 3.3) is het niet mogelijk alle aanvragen 
op gewenste tijdstippen te kunnen honoreren, dit doet zich voornamelijk voor in de avonduren. Door 
de gekozen baansoort is het mogelijk nagenoeg het gehele jaar lessen outdoor aan te bieden en in te 
vullen waardoor training in financieel opzicht voor eenieder haalbaar(der) is/blijft.  
 
3.1 Uitgangspunten trainingsbeleid 

 Continueren van aanbod reguliere training en training voor mini’s 

 Borgen van en/of streven naar homogene groepen in tennisniveau 

 Optimalisatie van kwaliteit en afstemming van de verschillende trainingen/trainers middels 
hanteren jaarplan 

 Verbeteren van de kwaliteit en aanbod van de selectietrainingen (zie hoofdstuk 5) 

 Introductie nieuwe vormen groepssamenstelling waardoor maximaal aantal leden geplaatst kan 
worden voor training. 

 In volgende lesperiode bij voorrang leden plaatsen die ingeschreven hebben voor les doch door 
overtekening en/of niet beschikbaar zijn passende groep geen les hebben kunnen volgen (mits de 
aangegeven beschikbaarheid en passende groep overeenstemmen) 

 
In bijlage 2 & 3 zijn de trainingsreglementen bijgevoegd. 

 
3.2 Aanbod 
 
Minitennis  

 Toegankelijk voor:   jeugdleden op wachtlijst LTC 

 Leeftijd:    4 t/m 6 jaar  

 Grootte lesgroep:   8  

 Lesduur:    50 minuten  

 Aantal banen tijdens les:  1 

 Aantal trainers:   1 

 Locatie:    zomer: outdoor (LTC), winter indoor (Oudenrijnhal)/  
outdoor (LTC) 

 Frequentie:    1 keer per week 

 Maximaal aantal groepen:  zomer: 5, winter: 4  
 

Jeugd reguliere training 

 Toegankelijk voor:   jeugdleden van LTC 

 Leeftijd:    7 t/m 17 jaar 

 Grootte lesgroep:    8   

 Lesduur:     50 minuten 

 Aantal banen tijdens les:  2 

 Aantal trainers:   1 

 Locatie:    zomer: outdoor (LTC), winter: indoor (Oudenrijnhal naar  
gelang beschikbaarheid)/ outdoor (LTC) 

 Frequentie:    1 of 2 keer per week 
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Senioren reguliere training  

 Toegankelijk voor:   seniorleden van LTC 

 Leeftijd:    vanaf 18 jaar 

 Lesgrootte groep:   4 of 5 (aan te geven bij inschrijving) 

 Lesduur:    50 minuten 

 Aantal banen tijdens les:  1 

 Aantal trainers:   1 trainer 

 Locatie:    zomer: outdoor (LTC), winter: indoor (Oudenrijnhal, naar  
gelang beschikbaarheid)/ outdoor (LTC) 

 Frequentie:    1 keer per week 

Selectietraining 

 Toegankelijk voor:   hiertoe geselecteerde junior-/seniorleden 

 Leeftijd:    vanaf 12 jaar 

 Lesgrootte groep:   8 (indien mogelijk) 

 Lesduur:    zomer: 100 minuten, winter: 90 minuten (indoor)/ 60  
minuten (outdoor) 

 Aantal banen tijdens les:  2 

 Aantal trainers:   1 

 Locatie:    zomer: outdoor (LTC), winter: indoor (nader te bepalen  
op basis van beschikbaarheid)/ outdoor (LTC) 

 Frequentie:    2 keer per week 

 Additionele informatie:  zie hoofdstuk 5. 

Privétraining  

 Toegankelijk voor:   jeugd- & seniorenleden 

 Leeftijd:    vanaf 7 jaar 

 Lesgrootte groep:   1 of 2 

 Lesduur:    50 minuten (indoor 60 minuten) 

 Aantal banen bij les:  1 

 Aantal trainers:   1 

 Locatie:    zomer: outdoor (LTC), winter indoor ( Oudenrijnhal, naar  
gelang beschikbaarheid)/ outdoor (LTC) 

 Frequentie:    1 keer per week 

 Additionele informatie:  Indeling privélessen na indeling andere trainingsvormen, 
honoreren aanvraag uitsluitend bij beschikbaarheid  
benodigde (baan)capaciteit en trainer. 

Competitietraining 

 Toegankelijk voor:    jeugd-, senioren- en selectieteams welke deel nemen  
aan voorjaarscompetitie 

 Leeftijd:    vanaf 12 jaar 

 Lesgrootte groep:    2 teams 

 Lesduur:    60 minuten 

 Aantal banen bij les:  2 

 Aantal trainers:   1 

 Locatie:    outdoor (LTC) 

 Frequentie:    2 keer voor start voorjaarscompetitie (weersafhankelijk) 

 Additionele informatie:  kennismaking teamleden en/of op elkaar ingespeeld  
raken. 
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Conditietraining (optioneel) 

 Toegankelijk voor:   hiertoe geselecteerde junior-/seniorleden 

 Leeftijd:    vanaf 12 jaar 

 Lesgrootte groep:   8 (indien mogelijk) 

 Lesduur:    zomer: 50 minuten, winter: 50 minuten  

 Aantal banen tijdens les:  2 

 Aantal trainers:   1 

 Locatie:    zomer: outdoor (LTC), winter: outdoor (LTC) 

 Frequentie:    1 keer per week of 1 keer per 2 weken 

 Additionele informatie:  zie hoofdstuk 5. 

 
3.3 Baangebruik 

Om leden en/of doelgroepen van LTC in staat te stellen gebruik te maken van de tennisfaciliteiten 
wordt onderstaande schema voor baangebruik voor les gehanteerd; 

 

 maandag dinsdag woensdag Donderdag vrijdag 

8:40 - 13:00 uur n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. 2 

13:00 - 15:40 uur n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. 6 

15:40 - 19:20 uur 6 6 6 6 6 

19:20 - 22:40 uur 3 3 3 3 3 

Hiervan kan worden afgeweken na overleg met en goedkeuring door het bestuur. 

3.4 Trainers 

Voor het verzorgen van de bovengenoemde trainingen wordt gebruik gemaakt van: 

 Clubtrainer 

 Selectietrainer 

 Tennisschool 
 
Voor invulling van de beschikbare capaciteit wordt in eerste lijn en als basis de beschikbare uren van 
de clubtrainer tot het maximum benut, daarna zullen de uren ingevuld worden door de selectietrainer 
en/of tennisschool. Ten aanzien van de ureninvulling van de selectietrainer en tennisschool  wordt 
door LTC gewerkt met een garantie-uren stelsel waarbij selectietrainer en tennisschool op jaarbasis 
en gespecificeerd naar zomer/winterperiode een gegarandeerd aantal uren wordt toegewezen.   
 
3.5 Subsidiebeleid 

 minitennis (zomer)    ± 10% subsidie   

 jeugdtraining (zomer)   ± 10% subsidie 

 senioren training (zomer/winter)   0% subsidie/ wordt kostendekkend aangeboden  

 privétraining (zomer/winter)   0% subsidie/ wordt kostendekkend aangeboden  

 selectietraining     gedifferentieerd, zie hoofdstuk 5, subsidie beleid  

selectie 
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4 Competitie 

Door LTC worden verschillende vormen van competitie aangeboden. Naast de competitievormen 
welke door de KNLTB worden aangeboden, organiseert LTC ook interne competities die toegankelijk 
zijn voor haar leden, de evenementencommissie draagt zorg voor organisatie van deze interne 
competities. De competitie, die onder auspiciën van de KNLTB wordt verzorgd, heeft tot doel 
clubteams hun krachten te laten meten met teams van andere verenigingen. De belangstelling van 
leden om deel te nemen aan KNLTB-competitie (zaterdag/zondag) overstijgt de beschikbare 
baancapaciteit waardoor niet alle teams en/of leden geplaatst kunnen worden voor deelname aan de 
competitie.   
 
Sinds september 2013 is de opzet van de jeugdcompetitie in lijn gebracht met de tenniskids 
methodiek van de KNLTB. In bijlage 4, 5 en 6 zijn verschillende competitie richtlijnen bijgevoegd. 
 
4.1 Uitgangspunten beleid 

 Maximaal aantal leden plaatsen in een passende competitie soort en team 

 Leden die minimaal 1 keer bij LTC trainen kunnen in aanmerking komen voor plaatsing in een 
selectieteam 

 Indeling en plaatsing van leden en/of teams door trainers (in overleg met TC) op basis van 
vastgestelde criteria per competitiesoort (zie bijlage 1 alsmede hoofdstuk 4.3) 

 Indeling en plaatsing jeugdleden overeenkomstig tenniskids methodiek van KNLTB  

 Instroom jeugd in seniorencompetitie (zondag) indien benodigd niveau bereikt is, beoordeling 
hiervan door trainer(s) 

 Monitoren aangeboden andere/nieuwe competitievormen en beoordelen op 
haalbaarheid/inpasbaarheid en aansluiting bij wens leden en bij geschiktheid inpassen van 
deze 

 
4.2 Uitgangspunten baangebruik 

Het aantal teams dat geplaatst kan worden in competitieverband is afhankelijk van het aantal 
beschikbare banen. Voor bepaling van aantal in te delen competitieteams worden volgende regels 
gehanteerd: 
 
Voorjaarscompetitie 

 Zaterdag:  alle banen beschikbaar voor competitie, geen ruimte voor vrij spelen. 

 Zondag:   1 baan beschikbaar voor vrij spelen, bij slecht weer vervallen vrij 
bespeelbare banen, alle bespeelbare banen ingezet voor de competitie 

 Woensdagmiddag: 11 banen beschikbaar voor competitie, overige banen beschikbaar voor 
les/training. Geen vrij bespeelbare banen beschikbaar 

 Overige dagen: 2 banen beschikbaar voor vrij spelen, bij slecht weer vervallen vrij  
bespeelbare banen, alle bespeelbare banen ingezet voor de competitie 

 
Najaarscompetitie 

 Competitie dagen: 2 banen beschikbaar voor vrij spelen, bij slecht weer vervallen vrij  
bespeelbare banen, alle bespeelbare banen ingezet voor de competitie 

 
4.3 Plaatsing van teams 

Voor plaatsing van teams wordt de onderstaande volgorde in acht genomen 

Zondag 

 Selectieteams senioren 

 Selectieteams jeugd 

 Seniorenteams met teamrechten (samenstelling minimaal 80% gelijk aan voorgaand seizoen) 

 Jeugdteams t/m 17 landelijk 

 Seniorenteams zonder teamrechten 

 Jeugdteams regionaal t/m 14 jaar ( bij resterende ruimte) 
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Zaterdag 

 Jeugdteams (minimaal 4).  

 Seniorenteams met teamrechten (samenstelling minimaal 80% gelijk aan voorgaand seizoen) 

 Seniorenteams zonder teamrechten 
 
Indien aantal teaminschrijvingen beschikbare capaciteit te boven gaat zal worden  geloot tussen de 
overige (nieuwe) teams zonder teamrechten en/of teams die niet meer aan de 80% regel voldoen.  
 
Woensdagmiddag 

 Jeugdteams tot een maximaal aantal van 10, in geval van een groter aantal inschrijven dan het 
genoemde getal wordt op basis van loting de plaatsing bepaald. 

 
Overige dagen 

 Seniorenteams tot het maximaal toegestane baangebruik van 11 banen, , in geval van een groter 
aantal inschrijven dan het genoemde getal wordt op basis van loting de plaatsing bepaald. 

 
Worldtour 

 Voor het opleiden van jonge leden (tot 12 jaar) maakt LTC gebruik van de tennismethodiek van 
Tenniskids, deze methodiek wordt door de KNLTB aan de verenigingen aangeboden en 
ondersteunt. De gehanteerde methodiek maakt gebruik van kleurgroepen (rood/oranje/groen), op 
basis van deze kleurgroepen wordt de grootte van het speelveld aangepast om het spelelement 
optimaal tot haar recht te laten komen. De gehanteerde kleurcodes zijn gekoppeld aan de leeftijd 
van de speler en de vorderingen i.r.t. de leeftijd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.tenniskids.nl.  De inschrijving voor de, aan genoemde kleurcodes (oranje/rood) gekoppelde, 
Worldtour wordt gedaan op individuele basis, bij over-inschrijving wordt datum van inschrijving 
gehanteerd voor toewijzing plaatsing. 

 
Regeling bij uitloting & aanvulling 80% regel 
 

 Indien een team op zaterdag of zondag (voorjaarscompetitie) wordt uitgeloot en zich het jaar erop 
wederom aanmeldt (minimale teambezetting voor 80% gelijk aan teamsamenstelling voorgaand 
jaar) hebben zij in geval van loting voorrang op andere teams die voor loting in aanmerking 
komen, garantie omtrent plaatsing kan niet worden gegeven. 

 Teams die voor deelname aan voorjaarscompetitie zijn uitgeloot hebben voorrang bij indeling in de 
najaarscompetitie, indien een team heeft deelgenomen aan de najaarscompetitie  dan kunnen hier 
geen rechten aan ontleend worden voor plaatsing bij de daaropvolgende voorjaarscompetitie. 

 In geval er structureel meerdere teams worden uitgeloot zal bekeken worden of deelname aan de 
vrijdagavond- en/of zaterdagavondcompetitie van de KNLTB opportuun is. Helaas kan niet worden 
gegarandeerd dat het jaar erop geplaatst wordt c.q. kan worden. 

 Er is sprake van teamrechten indien een team aan voorgaande (voorjaars-)competitie heeft 
deelgenomen  en de minimale teambezetting van desbetreffend team voor minimaal 80% in 
dezelfde samenstelling zich opgeeft voor het daaropvolgende jaar. Indien hieraan wordt voldaan 
heeft het desbetreffende team een plaatsingsrecht hetgeen boven de plaatsing van nieuwe teams 
gaat. Indien een team niet aan de gesteld regel voldoet/kan voldoen, doch het niet plaatsen van 
het team tot gevolg heeft dat een klasse wordt verloren, kan door de TC alsnog worden besloten 
het desbetreffende team te plaatsen voor behoudt van de klasse.  

http://www.tenniskids.nl/
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5 Selectiebeleid 
 
5.1 Doelstelling 
 
LTC heeft de ambitie uitgesproken om het prestatieniveau waarop onze teams competitie spelen op 
een hoger plan te brengen zonder te willen verwoorden in een topclub met bijbehorende 
“topsportcultuur” en is de ambitie van LTC is als volgt verwoord: 
 

 “LTC Vleuten De Meern wil minimaal op hetzelfde niveau spelen als vergelijkbare 

tennisverenigingen in onze regio: dat is 2
e
 klasse gemengd/heren op zondag” 

De doelstelling is om in 2018 de volgende klasse-indeling van competitieteams (gemengd en/of heren) 
op zondag te hebben gerealiseerd: 
 

 2
e
 klasse gemengd en/of 1

e
 klasse heren 

 3
e
 klasse gemengd en/of 2

e
 klasse heren 

 4
e
 klasse gemengd en/of 3

e
 klasse heren 

 5
e
 klasse gemengd 

 
Bovenstaande doelstelling zal naar verwachting het onderstaande tot gevolg hebben: 

 Langdurig(er) binden en behouden prestatieve spelers voor de vereniging 

 Vergroten toestroom goede, prestatieve, spelers uit de regio 

 Wijziging balans recreatief-prestatief tennis 

 Vergroten doorgroeiperspectief jeugdleden 
 
Realisatie doelstelling 

 
Om de doelstelling te kunnen bereiken zullen de volgende instrumenten worden ingezet: 
 Hanteren selectiebeleid en selectiejaarplan 

 Trainer specifiek toegewezen aan en verantwoordelijk voor selectie 

 Vergroten beschikbare trainingsfaciliteiten voor selectiespelers 

 Verzorgen van additionele training in de vorm van conditietraining 

 Samenstellen selectie uit eigen jeugd/senioren, aangevuld met aanvulling van buiten vereniging 
indien kwaliteit onvoldoende binnen vereniging aanwezig is/blijkt. Voorwaarde is dat toestroom 
onder gelijke voorwaarden als bestaande selectiespelers valt en zich zelf aanmeld. 

 Financiële tegemoetkoming is kosten in de vorm van subsidie 

 Begeleiding selectiespelers, op beperkte schaal, tijdens competitie en/of toernooien door  
selectietrainer en/of andere senior selectiespeler(s) 

 Ondersteuning van selectietrainer door spelers uit hogere topselectie bij training jongere 
selectiespelers 

 Organisatie selectie-/wedstrijddagen voor selectiespelers  

 Introductie “Buddy-systeem” waarbij een oudere selectiespeler een jongere selectiespeler 
toegewezen krijgt ter coaching/ondersteuning en sparringpartner. 
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5.2 Selectiecriteria 

 

De selectietrainer bepaalt twee keer per jaar (in overleg met en/of op voordracht van de overige 

trainers) welke personen tot de selectie zullen toetreden dan wel afvallen en geen deel meer uitmaken 

van de selectie. Selectie vindt plaats op onderstaande criteria: 

 Potentie om bij te dragen aan realisatie doelstelling zoals omschreven onder 5.1. 

 Speelsterkte c.q. tennisniveau i.r.t. leeftijd. 

 Geboekte progressie en/of potentie hiertoe 

 Ambitie 

 Mentaliteit, waaronder sportief/correct gedrag 

 Motivatie 

 Teamspeler 

 Open staan voor verenigingsbelang 

 Bereid zijn om ten minste 2 keer per week bij LTC selectietraining te volgen tijdens zomer en 
winter, indien een te selecteren speler aantoonbaar elders tennisles afneemt kan dit, in overleg 
met en na goedkeuring van selectietrainer en TC, worden teruggebracht tot 1 keer per week 
selectietraining. 

 
Indien niet, niet volledig of niet meer wordt voldaan aan de selectiecriteria zal de desbetreffende 
speler per eerstvolgend einde van een zomer- of winterperiode uit de selectie stromen hetgeen ter 
beoordeling van de selectie en de TC is. 
 
5.3 Subsidievoorwaarden 
 
Voor de selectie beschikt de Technische Commissie over een selectiebudget hetgeen jaarlijks 
opnieuw wordt vastgesteld en in beginsel tot subsidiëring van training.  Selectiespelers kunnen in 
aanmerking komen voor subsidie indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vastgelegd in een 
spelerscontract (bijlage 8). 
 
De hoogte van de uit te keren/aan te wenden subsidie is afhankelijk van: 
Beschikbare budget 
Competitieniveau speler (zie kader met situatie 2018) 
Omvang totale selectie 

 
De selectiespelers worden geacht voor deze subsidie een inspanning/tegenprestatie te leveren, dit 
omvat:  
 

 Deelname aan competitie in selectieteam uitkomende voor LTC  

 Twee keer per week aan selectietraining (zomer & winter) bij LTC deelnemen 

 Minimaal 80% aanwezigheid bij trainingen 

 Minimaal deelname aan twee open toernooien in single-categorie op/bij ander park 

 Goed gemotiveerd te zijn bij trainingen en tijdens wedstrijden 

 Deelname wedstrijddagen welke voor selectie georganiseerd worden 

 Bereid bijdrage te leveren aan “Buddy-systeem” 

 Deelname aan open en onderling  jeugd- en/of seniorentoernooi van LTC 

 Op verzoek bijdrage leveren aan begeleiding tenniskids of ondersteuning trainer(s) bij tennisles 

 Op verzoek fungeren als mentor bij door de TC en/of trainers georganiseerde prestatieve 

activiteiten 

 Bereid te zijn om op verzoek deel te nemen aan sponsoractiviteiten 

 

Indien niet, niet meer of niet volledig wordt voldaan aan de selectiecriteria zal de desbetreffende 

speler per eerstvolgend einde van een zomer of winterperiode de selectie verlaten, hiermee komt de 

subsidie gerelateerd aan het verblijf in de selectie te vervallen. 
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5.4 Opzet selectietrainingen 
 
De trainingen worden opgezet en uitgevoerd conform het trainingprogramma dat door de 
selectietrainer is vastgesteld en wordt uitgevoerd  overeenkomstig bepalingen zoals weergegeven 
onder punt 3.2 (aanbod) en wordt op vaste dagen aangeboden. 

 De selectiespelers worden ingedeeld in 2 categorieën: 

Topselectie 

Spelers (jeugd en seniorleden) van de hoogste teams op zondag van de senioren competitie 
De training, competitietraining, indeling en begeleiding tijdens competitie door selectietrainer  
Definitieve teamindeling wordt door selectietrainer in februari aan spelers kenbaar gemaakt. 
 

Na te streven situatie 2018 

De topselectie zal bestaan uit ongeveer 24 personen (niveau 2,3 of 4) die spelen in de eerste 4 

zondagteams (gemengd en/of heren) 

Selectie 

Jeugdspelers die de potentie hebben om door te groeien naar de topselectie. 
Betreft spelers die competitie spelen in de hoogste jeugdteams op zondag en/of in de lagere klassen 
van de zondag gemengd seniorencompetitie. De jongere selectiespelers spelen op zaterdag en/of op 
woensdagmiddag t/m 12 jaar competitie (Tenniskids Groen). 
Training door selectietrainer. 
 

Na te streven situatie 2018 

De selectie zal ieder jaar opnieuw worden vastgesteld en kan uit een variabel aantal spelers bestaan 

met een maximum van 24. De speelsterkte varieert van 5 t/m 8. 

Kweekvijver 

Naast de selectie wordt jaarlijks een aantal jonge kinderen (Worldtour groen 10-12 jaar) 

uitgenodigd/aangemoedigd om 2 keer per week volgen van  training (50 minuten) met als doel om al 

op jonge leeftijd getalenteerde kinderen voor te bereiden op de selectie. Er wordt naar gestreefd om 

deze kinderen 1 keer bij de selectietrainer en 1 keer bij de clubtrainer te trainen. 

Worldtour 

Voor het opleiden van jonge leden (tot 12 jaar) maakt LTC gebruik van de tennismethodiek van 

Tenniskids, deze methodiek wordt door de KNLTB aan de verenigingen aangeboden en benodigde 

ondersteuning gegeven. De gehanteerde methodiek maakt gebruik van kleurgroepen 

(rood/oranje/groen), op basis van deze kleurgroepen wordt de grootte van het speelveld aangepast 

om het spelelement optimaal tot haar recht te laten komen. De gehanteerde kleurcodes zijn gekoppeld 

aan de leeftijd van de speler en de vorderingen i.r.t. de leeftijd. Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar www.tenniskids.nl. 

 

Na te streven situatie 2018 

Doelstelling verdeling subsidie op selectietrainingen 

Spelers topselectie 
2

e
 klasse  100% 

3
e
 klasse  75% 

4
e 
klasse 50% 

Spelers selectie 
Alle spelers 25% 

 
 

http://www.tenniskids.nl/
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Bijlagen 
- Overzicht van de belangrijkste competitie soorten 
- Trainingsreglement jeugd 2013 
- Trainingsreglement senioren 2013 
- Richtlijnen jeugdcompetitie 2013 
- Richtlijnen senioren competitie 2013 
- Richtlijnen najaarscompetitie 2013 
- Voorbeeld Jaarplanning selectie 

- Voorbeeld spelerscontract 
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Bijlage 1 
 
Overzicht van de belangrijkste door LTC aangeboden KNLTB competitie soorten 

Woensdagmiddagcompetitie t/m 10 of t/m 12 jaar  

Deze competitie is bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten. Voor veel kinderen is het hun 
eerste kennismaking met het spelen van wedstrijden. De competitie is een mix van prestatie en 
recreatie waarbij de (eerste) teams op spelniveau worden ingedeeld. Inschrijving op individuele basis, 
indeling door trainers (in overleg met de TC) waarbij het spelniveau, spelplezier en inzet tijdens 
trainingenbelangrijke factoren zijn. Over het algemeen lukt het om alle kinderen die zich hebben 
aangemeld te plaatsen. 

Zaterdagcompetitie t/m 14 en t/m 17 

Deze competitie is een mix van prestatie en recreatie en is geschikt voor junioren die (nog) niet het 
spelniveau hebben van de landelijke variant op de zondag. Inschrijving individueel, bij de indeling 
wordt rekening gehouden met het spelniveau en het sociale aspect. Over het algemeen lukt het om 
alle kinderen die zich hiervoor aanmelden te plaatsen. 

Zondag landelijk t/m 17  

Bij deze competitie ligt de nadruk op het prestatieve element. De teams worden door de KNLTB 
ingedeeld in klassen op basis van de gemiddelde teamranking. Deze competitie is met name geschikt 
voor junioren die competitief zijn ingesteld. 
Inschrijving op individuele basis en de teams worden ingedeeld door de TC en de trainers op basis 
van spelniveau, sportiviteit en inzet (zowel in trainingen als in wedstrijden), deelname aan toernooien 
en beschikbaarheid. Hierbij geldt dat het spelniveau zwaarder weegt dan de overige criteria. 

Zondag regionaal t/m 14 

Deze competitie is een mix van prestatie en recreatie en is geschikt voor junioren die (nog) niet het 
spelniveau hebben van de landelijke variant op zondag. Inschrijving is individueel, bij de indeling wordt 
rekening gehouden met het spelniveau en het sociale aspect. Omdat deze competitie ook op zaterdag 
wordt aangeboden (waar dan ook ruimte voor gemaakt wordt), biedt LTC deze vorm alleen aan indien 
er ruimte over is op zondag. 

Senioren competitie zondag landelijk 

Bij deze vormen van competitie ligt de nadruk op het prestatieve element en hieraan nemen dan over 
het algemeen ook de sterkste spelers van de club deel. LTC streeft er naar om ten minste 1 gemengd 
team in de 2e klasse te hebben en daaronder een goede opbouw. 
Inschrijving op individuele basis en de teams worden ingedeeld door de selectietrainer op basis van 
spelniveau, sportiviteit en inzet (zowel in trainingen als in wedstrijden), deelname aan toernooien en 
beschikbaarheid. Hierbij geldt dat spelniveau zwaarder weegt dan de overige criteria. 
N.B. Bij de lagere teams is deze vorm van competitie een mix van prestatie en recreatie en zal bij de 
indeling rekening gehouden worden met zowel het spelniveau als het sociale aspect. Ook hier geldt: 
inschrijving op individuele basis. 

Senioren competitie zaterdag regionaal 

Deze competitie is een mix van prestatie en recreatie waarbij het accent bij de hogere teams (richtlijn: 
vanaf speelsterkte 5) meer op de prestatie ligt dan bij de lagere teams. De competitie is echter minder 
prestatiegericht dan de landelijke zondagcompetitie. 
Omdat LTC hier met name het recreatieve aspect van belang vindt, is inschrijving voor deze 
competitie mogelijk per team. Ook individuele inschrijvingen zijn mogelijk, deze worden gebruikt om 
incomplete teams aan te vullen of nieuwe teams te formeren.  
Bij de landelijke voorjaarscompetitie ligt het accent op het prestatieve element. De hogere 
zaterdagteams worden ingedeeld op sterkte en bij de lagere teams ligt het accent meer op het 
recreatieve element. 
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Senioren competitie, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Op deze dagen staat het sportief-recreatieve tennis centraal. De inschrijving bij voorkeur in een zelf 
samengesteld team. Individueel inschrijven is ook mogelijk, deze worden zo veel mogelijk geplaatst in 
een team of anders op de reservelijst. 
 
Op de dinsdag en donderdag spelen er alleen damesteams. Op vrijdag heren- als ook gemengde 
teams, doch de leeftijdscategorie is 50+. Normaal gesproken is er op deze dagen nog genoeg ruimte 
om teams te plaatsen. Het aantal personen per team is minimaal vier. 

Vrijdagavond- en najaarscompetitie 

De vrijdagavond- en najaarscompetitie zijn bij uitstek recreatief. Voor degenen die uitgeloot worden 
voor de voorjaarscompetitie worden al alternatieven georganiseerd, maar deze mogelijkheden worden 
verder uitgebreid richting een interne voorjaars- en wintercompetitie.  
 
Meer info zie www.knltb.nl
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Bijlage 2 

Algemeen reglement jeugdtrainingen LTC Vleuten De Meern 

 

1. Zodra de inschrijving voor de training geopend wordt, ontvangen alle leden hiervan bericht via e-mail (het mailadres dat bij 
de ledenadministratie bekend is wordt hiervoor gebruikt). Alle inschrijvingen voor training kunnen gedaan worden via het 
systeem Plan My Sport via de LTC website. Ben je te laat met inschrijven voor les, dan kom je op de reservelijst, mocht er 
alsnog een geschikte plek vrijkomen dan krijg je hiervan bericht.  

2. Bij teveel inschrijvingen wordt er  op volgorde van aanmelding ingedeeld 

3. Privélessen worden ingepland nadat alle groepstrainingen zijn ingedeeld en alleen indien hier voldoende baancapaciteit 
voor is. 

4. Men moet lid zijn van de club om in de zomer les te krijgen, uitzondering zijn de mini’s, dat zijn kinderen tot en met 6 jaar.  

5. In de winter is het mogelijk om zonder lid te zijn, als trainingslid, een open plaats in te vullen. Hierdoor word je echter niet op 
de wachtlijst geplaatst, dus het biedt geen garantie voor continuïteit in de zomer.  

6. Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar biedt LTC minitennis aan.(8 kinderen op 1 baan) 

Je hoeft voor minitennis nog geen lid van de vereniging te zijn maar je moet wel op de wachtlijst staan. Ouders/verzorgers 
dienen hun kind(eren) zelf aan te melden als aspirant lid van LTC alvorens in te schrijven voor minitennis. Kinderen van 6 
die minitennis volgen en op de wachtlijst staan worden vóór het nieuwe seizoen waarin zij 7 jaar worden benaderd door de 
ledenadministratie of zij lid willen worden  

7. De trainers bepalen de samenstelling van de groepen op basis van niveau en beschikbaarheid. Indien mogelijk houden zij 
met name bij de jongere kinderen rekening met de opgegeven vriendjes en vriendinnetjes. De selectiegroepen worden door 
de trainers ingedeeld op basis van niveau en beschikbaarheid. Hier wordt geen rekening gehouden met eventuele 
voorkeuren. 

8. De trainingsgroepen bestaan uit maximaal 8 kinderen op 2 banen. 

9. Ouders/kinderen hebben voor de definitieve bekendmaking van de groepsindelingen geen inzage in de 
inschrijvingen/groepsindelingen.  

10. Is de trainer verhinderd dan wordt eerst bekeken of deze les gegeven kan worden door een andere trainer, lukt dit niet dan 
wordt de  les ingehaald of terugbetaald 

11.  Er wordt geen lesgeld terugbetaald in geval van blessures e.d., in overleg met de trainer kan men zelf vervanging zoeken 
en het lesgeld onderling verrekenen. In bijzondere gevallen kan een restitutie verzoek worden ingediend bij het bestuur.  

12. Bij terugtrekking na bekendmaking van de groepsindeling is men verplicht om 50%  van het lesgeld te betalen, tenzij men is 
ingedeeld op een tijdstip waarvan men aangegeven heeft niet beschikbaar te zijn. In dat geval kan men zich terugtrekken 
zonder verplichting tot betaling van het lesgeld. 

 

 

De tennislessen van LTC Vleuten De Meern 
 

In de zomer zijn de eerste twee lessen die uitvallen vanwege weersomstandigheden voor eigen risico, in de winter alleen de 
eerste les. De rest van de uitgevallen lessen worden ingehaald.  

De lessen die buiten het eigen risico vallen en niet ingehaald kunnen worden om wat voor reden dan ook, worden 
terugbetaald. Privétrainingen in de winter/zomer worden altijd ingehaald.  

Niet alle dagen van de week hebben hetzelfde aantal lessen, dit wordt zowel in de winter als in de zomer naar rato 
verrekend met het lesgeld.  

Ben je verhinderd voor een training, geef dit dan bij voorkeur door aan de trainer via een sms en anders aan de afdeling 
jeugdtrainingen, via  jeugdtraining@ltc-vdm.nl 

De trainers zijn gedurende de lessen telefonisch niet bereikbaar.  

Het is niet wenselijk om de trainers tijdens hun werk te benaderen voor een gesprek. 
Wil je iets met een trainer bespreken, maak dit dan kenbaar door een mail te sturen naar de afdeling jeugdtrainingen, 
jeugdtraining@ltc-vdm.nl,  

Twijfel je of een les doorgaat bel dan naar het clubhuis 030-6662243.  



Beleids plan LTC 2013 - 2018  21           

Bijlage 3 

Algemeen reglement senioren training LTC Vleuten De Meern 

 

Zodra de inschrijving voor de training geopend wordt, ontvangen alle leden hiervan bericht via e-mail (het mailadres dat bij 
de ledenadministratie bekend is wordt hiervoor gebruikt). Alle inschrijvingen voor training kunnen gedaan worden via het 
systeem Plan My Sport via de LTC website. Ben je te laat met inschrijven voor les, dan kom je op de reservelijst, mocht er 
alsnog een geschikte plek vrijkomen dan krijg je hiervan bericht.  

Bij teveel inschrijvingen wordt er  op volgorde van aanmelding ingedeeld. 

Privélessen worden ingepland nadat alle groepstrainingen zijn ingedeeld en alleen indien hier voldoende baancapaciteit 
voor is. 

Men moet lid zijn van de club om aan lessen deel te nemen. In de winter is het mogelijk om zonder lid te zijn, als trainingslid 
een open plaats in te vullen. Hierdoor word je echter niet op de wachtlijst geplaatst, dus het biedt geen garantie voor 
continuïteit in de zomer.  

Op het inschrijfformulier kan een voorkeur opgegeven worden voor de samenstelling van de groep, en het tijdstip van de 
training . De TC en trainers behouden zich echter het recht voor om hiervan af te wijken. De trainers bepalen de 
samenstelling van de groepen op basis van niveau, aangegeven voorkeuren en beschikbaarheid. 

De trainingsgroepen bestaan uit maximaal 4 volwassenen op 1 baan. 

Men heeft voor de definitieve bekendmaking van de groepsindelingen geen inzage in de inschrijvingen/groepsindelingen.  

Is de trainer verhinderd dan wordt eerst bekeken of deze les gegeven kan worden door een andere trainer, lukt dit niet dan 
wordt de  les ingehaald of terugbetaald. 

Er wordt geen lesgeld terugbetaald in geval van blessures e.d., in overleg met de trainer kan men zelf vervanging zoeken en 
het lesgeld onderling verrekenen. In bijzondere gevallen kan een restitutie verzoek worden ingediend bij het bestuur.  

Bij terugtrekking na bekendmaking van de groepsindeling is men verplicht om 50%  van het lesgeld te betalen, tenzij men is 
ingedeeld op een tijdstip waarvan men aangegeven heeft niet beschikbaar te zijn. In dat geval kan men zich terugtrekken 
zonder verplichting tot betaling van het lesgeld. 

 

 

De tennislessen van LTC Vleuten De Meern 
 

In de zomer zijn de eerste twee lessen die uitvallen vanwege weersomstandigheden voor eigen risico, in de winter alleen de 
eerste les. De rest van de uitgevallen lessen worden ingehaald.  

De lessen die buiten het eigen risico vallen en niet ingehaald kunnen worden om wat voor reden dan ook, worden 
terugbetaald. Privétrainingen in de winter/zomer worden altijd ingehaald.  

Niet alle dagen van de week hebben hetzelfde aantal lessen, dit wordt zowel in de winter als in de zomer naar rato 
verrekend met het lesgeld.  

Ben je verhinderd voor een training, geef dit dan bij voorkeur door aan de trainer via een sms en anders aan de afdeling 
seniorentrainingen, via  seniorentraining@ltc-vdm.nl 

De trainers zijn gedurende de lessen telefonisch niet bereikbaar.  

Het is niet wenselijk om de trainers tijdens hun werk te benaderen voor een gesprek. 

Wil je iets met een trainer bespreken, maak dit dan kenbaar door een mail te sturen naar de afdeling seniorentrainingen, 
seniorentraining@ltc-vdm.nl,  

Twijfel je of een les doorgaat bel dan naar het clubhuis 030-6662243.  
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Bijlage 4 
 
Richtlijnen jeugdcompetitie 2015 
 
Basisschooljeugd: woensdagmiddag 

• Jongensteam t/m 10 jaar of t/m 12 jaar 
• Meisjesteams t/m 10 jaar of t/m 12 jaar 
• Gemengd team t/m 10 jaar of t/m 12 jaar 
 
Er wordt afwisselend thuis en uit gespeeld in teams van minimaal 4 kinderen. Zowel de jongensteams 
als de meisjesteams spelen 4 singel partijen en 2 dubbel partijen. De gemengde teams spelen 1 
meisjes singel, 1 jongens singel, 1 gemengd dubbel, 1 meisjes dubbel en 1 jongens dubbel.  
 

Nieuwe telling woensdagmiddag 

N.a.v. de positieve reacties op het hanteren van een aangepaste telling tijdens de vervolgwedstrijden 
van de woensdagjeugd is besloten deze telling (de officiële korte sets telling) in 2012 direct vanaf de 
1e speeldag te gaan gebruiken. De officiële korte sets telling is als volgt: elke set tot en met 4 games, 
2 games verschil en bij 4-4 wordt er een normale 7-punten tie-break gespeeld. Een setstand van 4-3 is 
daarmee NIET meer mogelijk, er moeten dan worden doorgespeeld en de set kan eindigen in 5-3 of 5-
4 waarbij er op 4-4 een tie-break wordt gespeeld. 

Herindeling woensdagmiddagcompetitie 

De teams worden zoveel mogelijk ingedeeld in poules van 4 teams. Na 3 speeldagen (een halve 
competitie) worden de tussenstanden opgemaakt en worden de teams opgesplitst en opnieuw 
ingedeeld. De teams die na 3 speeldagen de bovenste 2 plaatsen innemen (de nummers 1 en 2 van 
elke poule) verhuizen naar de A poules. De nummers 3 en 4 van elke poule verhuizen naar de B 
poules. De doelstelling hiervan is om de competitie voor de woensdagmiddagteams spannender te 
maken. De kampioenen van de A poules gaan in hun eigen district uiteindelijk door naar het 
vervolgschema voor het Utrechts kampioenschap. 

Leeftijdsbepaling 

Leeftijd t/m 10 jaar, leeftijdsgrens is 31 december van het desbetreffende competitiejaar, oftewel 
spelers moeten het hele jaar 10 jaar of jonger zijn, oftewel spelers mogen op 31 december van het 
desbetreffende competitiejaar niet 11 jaar of ouder zijn. 

Leeftijd t/m 12 jaar, leeftijdsgrens is 30 september van het desbetreffende competitiejaar, oftewel 
spelers mogen op 30 september van het desbetreffende competitiejaar niet 13 jaar of ouder zijn. 

Zaterdag- en zondagcompetitie 

Jongensteam t/m 14 jaar of t/m 17 jaar 

Meisjesteam t/m 14 jaar of t/m 17 jaar 

Gemengd team t/m 14 jaar of t/m 17 jaar 

Wanneer de kinderen de leeftijd van 13 jaar bereiken en naar het voortgezet onderwijs gaan, is spelen 
op woensdag niet meer mogelijk. Zij stromen dan door naar de zaterdagochtend of de zondag. Er 
wordt ’s morgens tussen 08.30 en 10.00 uur begonnen en er worden volledige sets gespeeld tot 6 
games. Deze teams worden op speelsterkte ingedeeld door de TC en de trainers. 

Bij de landelijke competitie op zondag (t/m 17 jaar) ligt de nadruk meer op prestatie dan bij de 
zaterdag districtscompetitie. De teams worden door de KNLTB ingedeeld in klassen op basis van de 
gemiddelde teamranking. Deze competitie is daardoor geschikt voor de sterkere junioren die 
competitief zijn ingesteld. Het hangt dus van het niveau af of kinderen op zaterdag of zondag worden 
ingedeeld. 
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Jeugd t/m 14 jaar: jeugdspelers die op 31 december van het betreffende competitiejaar nog geen 15 
jaar zijn.  

Jeugd t/m 17 jaar: jeugdspelers die op 31 december van het betreffende competitiejaar nog geen 18 
jaar zijn. 

 Voor beide competities geldt dat de kosten afhankelijk zijn van het aantal thuiswedstrijden zoals deze 
door de KNLTB ingedeeld worden. Per speeldag moeten er nieuwe ballen worden gebruikt, die door 
de deelnemers worden betaald. Na afloop van de competitie worden deze ballen onder de 
deelnemers in het team verdeeld. Om een indicatie te geven, bij 4 thuiswedstrijden ben je ongeveer 
120 euro per team kwijt op de zaterdag/zondag en ongeveer 60 euro per team op de 
woensdagmiddag. 

 

Nog enkele belangrijke punten 

De samenstelling van de competitieteams voor de gehele jeugd wordt bepaald door de trainers (in  
overleg met de Technische Commissie). 
Honorering van deelname of voorkeur kan niet gegarandeerd worden. Wij streven er naar om  
iedereen in te delen die zich heeft aangemeld 
Selectiekinderen worden geacht voor LTC competitie te spelen. 
De woensdagcompetitie bestaat uit 6 speelweken en de zaterdag/zondag competitie bestaat uit 7  
speelweken. De meivakantie valt ook in deze periode, gelieve hier rekening mee te houden. 
Van ouders wordt verwacht dat zij per toerbeurt naar uitwedstrijden rijden. 
Indien ouders aangewezen worden als captain kunnen zij deze taak op zich nemen of na overleg  
binnen het team iemand anders tot captain benoemen. 
Inschrijving sluit op 31 oktober 24.00 uur. Na deze tijd binnengekomen inschrijvingen kunnen we  
plaatsing niet garanderen en kom je automatisch op de reservelijst. 
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Bijlage 5 

Richtlijnen VOORJAARSCOMPETITIE 2014 SENIOREN 

 

U kunt weer inschrijven voor de voorjaarscompetitie. U kunt dit doen via het inschrijfformulier. 
(www.ltc-vdm.nl).  
Het uitgangspunt van  L.T.C. Vleuten de Meern is, dat leden uitkomen in een competitiesoort, die het 
best bij hem of haar past. Het aantal teams, dat geplaatst kan worden, is afhankelijk van het aantal 
beschikbare banen. In de praktijk blijkt het helaas niet mogelijk om alle aanmeldingen te plaatsen. 
 
Dit jaar zijn er 2 inschrijfformulieren: 
Formulier 1 voor regio Midden (District Utrecht-Gelderland) betreft dinsdag- donderdag -vrijdag- 
zaterdag en zondag(alleen 25+ gemengd) 
Regio Midden zondag gemengd 25+ is voor ons een nieuwe competitievorm en is bij uitstek geschikt 
voor de senioren gemengd 35+ teams welke altijd Landelijk (=zondag)speelden en nu minder ver 
willen reizen. (aantal wedstrijden zijn gelijk aan de Landelijk gemengd 35+). 
Formulier 2 voor zondag Perry KNLTB Landelijke competitie . 
 
Hieronder volgen de richtlijnen voor de verschillende seniorencompetitiesoorten: 
 
Dinsdag, donderdag en vrijdag 

Op deze dagen staat het sportief-recreatieve tennis centraal.  
Inschrijving bij voorkeur in een zelf samengesteld team. Individueel inschrijven is ook mogelijk.  
U wordt dan, indien mogelijk, geplaatst in een team of op de reservelijst. 
Op de dinsdag en donderdag spelen er alleen damesteams.  
Op vrijdag kunnen wij zowel heren- alsook gemengde teams plaatsen, doch de leeftijdscategorie is  
50+. Normaal gesproken is er op deze dagen nog genoeg ruimte om teams te plaatsen. Minimaal 4 
 spelers per team doch 6 spelers per team is aanbevolen. 
 
Zaterdag 
De competitie op zaterdag is een mix van prestatie en recreatie. 
Op zaterdag kunnen alleen seniorleden (leden vanaf 17 jaar) zich inschrijven. Ook  hiervoor geldt, dat  
de voorkeur uitgaat naar z.g. prefabteams  (zelf samengestelde teams), individuele inschrijving is ook  
mogelijk, u wordt dan, indien mogelijk, toegevoegd aan een team of op de reservelijst geplaatst. 
Een team bestaat uit zes personen (gemengde teams drie dames/drie heren, herenteams zes heren,  
damesteams zes dames). De TC zal spelers toevoegen aan een prefabteam, als het aantal  
opgegeven spelers minder is dan zes. 
De teamvolgorde wordt op basis van gemiddelde teamranking vastgesteld volgens de  KNLTB  
richtlijnen. Een team kan daardoor helaas geen rechten ontlenen aan het feit, dat zij voorgaand jaar  
gepromoveerd zijn. Wel zullen wij het eerste jaar na promotie proberen het team in de hogere  
(verworven) klasse te laten uitkomen. 
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Zondag 
Op zondag kunnen seniorenleden (vanaf 17 jaar) en sterke jeugdspelers zich inschrijven. 
Op zondag wordt ruimte geboden aan spelers/teams, die in een meer prestatief verband op een wat  
hoger niveau spelen, dit omdat de KNLTB deze competitievorm alleen op zondag  aanbiedt.  
Inschrijving hiervoor is individueel, de trainers (in overleg met de TC) zullen deze teams samenstellen,  
waarbij speelsterkte een belangrijke factor is. Daarnaast is er op zondag in beperkte mate ruimte voor  
de meer recreatief ingestelde teams. In eerste instantie wordt deze ruimte ingevuld met die teams, die  
voorgaande jaren ook  gespeeld hebben. Dit alleen indien voldoende personen (minimaal zes) in het  
betreffende team blijven spelen. Als er niet voldoende ruimte is om deze teams te plaatsen, zal tussen  
deze teams geloot worden. Na plaatsing van deze teams zullen, bij voldoende ruimte, nieuwe teams  
worden geplaatst. Ook hier geldt dat iedereen zich individueel moet inschrijven. 
Omdat er meer aanmeldingen zijn dan geplaatst kunnen worden, gaat onze voorkeur uit  naar  
volledige teams. Zondag gemengd 17+ bestaat uit acht spelers; vier dames en vier heren. Zondag  
gemengd  25+/35+ drie dames en drie heren, damesteams zes dames en de herenteams zes heren. 
Teamvolgorde wordt vastgesteld op basis van gemiddelde team-ranking volgens de KNLTB-richtlijnen. 
 Een team kan geen rechten ontlenen aan het feit, dat zij het afgelopen jaar gepromoveerd zijn. Wel  
zullen wij het eerste jaar na promotie proberen het team te laten uitkomen in de door promotie  
verkregen klasse. 
 
Algemeen 
De competitie- en toernooiuitslagen van dit jaar zijn meegeteld in de individuele speel sterktes  
(Dynamisch Speelsterkte Systeem). Voor de inschrijving van de voorjaarscompetitie seizoen geldt  
speelsterkte, die begin november door de KNLTB bekend wordt gemaakt en deze is bindend.  
Iedereen kan deze zelf opzoeken op de website van de KNLTB:   www.mijnknltb.nl 
Uiteindelijke reservespelers komen op een reservelijst. 
Bij de KNLTB zullen wij het maximaal aantal teams, dat we kwijt kunnen, aanvragen. Dit houdt in, dat  
ieder team minimaal één baan ter beschikking heeft en mogelijk een wissel baan.  
Indien een team in gebreke blijft en niet verschijnt op een competitiedag zal de boete, die door de  
KNLTB wordt opgelegd, door de teamleden moeten worden betaald. Inschrijving is mogelijk tot 1  
November, te laat ontvangen inschrijvingen worden op de reservelijst geplaatst. 
TC en trainers houden ten alle tijden het recht om bij uitzondering van bovengenoemde regels af te  
wijken. 
In december/januari zullen wij de definitieve teams via publicatie op onze verenigingswebsite  bekend  
maken. 
 
Eigen bijdrage 
Voor het spelen van competitie wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze bestaat uit de kosten van de 
ballen (die u na het spelen van de competitiewedstrijd mag behouden) en het inschrijfgeld van de 
KNLTB. 
 
Inschrijfmogelijkheden 
 
Competitiesoorten 
 
KNLTB Landelijk    Regio Midden Utrecht/Gelderland 
Gemengd zondag 17+  Gemengd 25+ zondag 
Gemengd zondag 35+  Gemengd 17+ zaterdag 
Heren 17+ Zondag  Gemengd 35+ zaterdag 
Heren 35+ zondag  Heren 17+ zaterdag 
Dames 17+ zondag  Heren 35+ zaterdag 
    Dames 17+ zaterdag 
    Heren dubbel 50+ vrijdag 
    Gemengd dubbel 50+ vrijdag 
    Dames dubbel 17+ donderdag 
    Dames 17+ dinsdag 
      
Voor meer informatie competitie KNLTB: www.knltb.nl 
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Bijlage 6 
 
Informatie regionale najaarscompetitie senioren 17+ en 35+ en 50+ 

 
Het is mogelijk in te schrijven voor deelname aan de najaarscompetitie van District Utrecht.  
 

Klasse Speeldag Aanvangstijd 

 

17+   Zaterdag 10.00-13.30 uur 

35+ Zaterdag 10.00-13.30 uur 

50+ Vrijdag 10.00 uur 

 
Overige items 

 De najaarscompetitie bestaat alleen uit dubbelpartijen 

 Maximaal aantal te plaatsen teams op zaterdag: 20 

 Deelnemers dienen in bezit te zijn van geldige KNLTB-pas 

 Competitiebijdrage € 35,= per team plus bijkomende kosten voor ballen 

 Inschrijving middels uitnodiging per mail in PMS, individueel en/of teamverband, bij individuele 
inschrijving word door TC/trainers teams samengesteld, de individuele leden welke niet geplaatst 
kunnen worden komen op de reservelijst. De TC houdt het recht op basis van beschikbare 
inschrijvingen de teams in te delen.  
 

Samenstelling teams: 

 Gemengd : minstens 3 dames en 3 heren 

 Dames  : minstens 6 dames 

 Heren : minstens 6 heren. 
 
Aantal partijen per wedstrijd: 
Gemengd : 1 damesdubbel, 1 herendubbel, 2 gemengd dubbels 
Dames  : 4 damesdubbels 
Heren  : 4 herendubbels 
 
Duur van de partij 
Aantal sets en puntentelling: 2 gewonnen sets waarbij eventuele beslissende 3

e
 set als een gewone 

tiebreak (7-punten tiebreak) wordt gespeeld. Elke gewonnen partij levert 1 wedstrijdpunt op. 
 
Soort competitie: 
Gemengd/Heren/Dames 50+ vrijdagochtend 
Inschrijven gebeurd in een open klasse. Indeling wordt gemaakt o.b.v. sterktes en reisafstanden 
 
Gemengd/Heren/Dames 17+ en 35+ zaterdag 
Hoofdklasse teamgemiddelde  kleiner dan 10, geen speelsterktebeperking  
1e klasse teamgemiddelde gelijk aan 10 of hoger maar kleiner dan 12, speelsterktebeperking max 4  
2e klasse teamgemiddelde gelijk aan 12 of hoger maar kleiner dan 14, speelsterktebeperking max 5  
3e klasse teamgemiddelde gelijk aan 14 of hoger maar kleiner dan 16, speelsterktebeperking max 6  
4e klasse teamgemiddelde gelijk aan 16 of hoger, speelsterktebeperking max 7 
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Bijlage 7 
 

Voorbeeld Jaarplanning selectie activiteiten  
 

Wanneer Wat Voor wie 

3e zondag van januari Wedstrijddag*  selectie spelers + andere sterke 
spelers op uitnodiging 

Eind januari  Oudergesprekken (10 min) Selectie spelers + ouders 

Februari ABN AMRO toernooi 
(bijvoorbeeld met groep jeugd 
naar kids day) 

Jeugd + ouders 

3
e
 zondag van februari  Wedstrijddag selectie spelers + andere sterke 

spelers op uitnodiging 

Februari / maart Uitwisseling  Hoogste competitieteams 

Eind maart Competitietraining Alle jeugd en selectie 
competitieteams  

Eind maart Oudermiddag / avond Ouders van (jeugd) spelers 

April / mei / juni Competitie Alle competitieteams 

Juni (voor of tijdens open 
senioren toernooi) 

Evaluatie competitie  Alle selectiespelers. Gesprek 
met TC en selectietrainer. Bij de 
jongere jeugd (basisschool) 
wordt ook een ouder 
uitgenodigd. 

Week 25 (15 t/m 23 juni) (Toernooibegeleiding) LTC 
open senioren toernooi 

Selectiespelers vanaf +/- 14 
jaar 

3
e
 zondag van juni  Selectie dag / Wedstrijddag selectie spelers + andere sterke 

spelers op uitnodiging 

Week 27 (29 juni t/m 7 juli) (Toernooibegeleiding) LTC 
open jeugd toernooi 

Jeugd wedstrijdspelers 

Week 30 (22 t/m 28 juli) Trainingsweek (’s ochtends 
trainen) 

Selectie die meespelen aan een 
open toernooi 

Week 30 (22 t/m 28 juli) Toernooibegeleiding Breukelen Selectie die één van deze 
toernooien speelt 

Week 30 (22 t/m 28 juli)  Toernooibegeleiding Bosch en 
Duin (indien andere trainer ook 
beschikbaar is) 

Senioren selectie of selectie 
vanaf +/- 14 jaar 

Week 35 (25 t/m 31 aug) Jeugd clubkampioenschappen Alle jeugd van LTC 

Week 35 / 36 (28 aug t/m 8 
sep) 

Senioren 
clubkampioenschappen 

Alle senioren van LTC 

3e zondag van september  Wedstrijddag selectie spelers + andere sterke 
spelers op uitnodiging 

Week 44 (eind oktober) Slagenanalyses uitdelen en 
bespreken 

Selectie spelers 

3e zondag van november  Wedstrijddag selectie spelers + andere sterke 
spelers op uitnodiging 

 
* De wedstrijd dagen zijn in principe buiten. In de winterperiode (januari, februari en november) zal 
geprobeerd worden om binnen banen te huren, als dit lukt zal een kostendekkende eigen bijdrage 
gevraagd worden van ongeveer € 15 per persoon (voor 2 uur tennis). 
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Bijlage 8 
 
Voorbeeld spelerscontract selectie 
 

 

 Door speler in te vullen 

Naam selectiespeler:  

Adres:  

Straat:  

Plaats:  

Telefoonnummer speler:  

Bondsnummer:  

Eindejaarsranking 2014  

Actual ranking  

 
 
In deze overeenkomst treedt de Technische Commissie van LTC (verder genoemd TC) op namens 
het bestuur van LTC. De TC wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de TC en/of TC-lid 
selectiezaken. 
In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verplichtingen van de TC en van de 
selectiespeler/speelster. Deze overeenkomst is geldig vanaf het moment dat deze door zowel de 
selectiespeler/speelster en TC is ondertekend tot het moment dat deze overeenkomst door één der 
partijen wordt opgezegd. 
 
Verplichtingen TC 

 De TC verplicht zich om de speler/speelster die deze overeenkomst is aangegaan in te delen voor 
winter- & zomertraining samen met andere spelers/speelsters die een dergelijk contract zijn 
aangegaan. 

 De TC c.q. de selectietrainer zal de speler/speelster indelen voor deelname aan competitie in een 
passend team en competitie behorende bij leeftijd en niveau. 

 De TC verplicht zich om voor de zomervakantie gesprekken te voeren met de speler/speelster 
waarin voortgang, ontwikkeling, evaluatie toernooiprogramma en doelstellingen van 
speler/speelster en vereniging voor volgend jaar aan bod komen. Tevens zullen afspraken worden 
gemaakt aan welke toernooien speler/speelster zal deelnemen. 

 Uitgangspunt voor dit gesprek is de visie zoals vastgelegd in het beleidsplan van meest recente 
datum. 

 Organiseert minimaal twee selectie(mid)dagen in voor- en najaar. 

 Wanneer een speler/speelster niet meer in aanmerking komt voor selectie dan zal dit door de TC 
en/of selectietrainer voor 1 september kenbaar worden gemaakt, per 1 oktober zal de 
desbetreffende speler/speelster geen deel meer uitmaken van de selectie. 

 LTC verplicht zich zorg te dragen voor het beschikbaar hebben en houden van voldoende 
baancapaciteit (indoor/outdoor) voor training. 

 
Verplichtingen speler/speelster 

 Een speler/speelster die deel uitmaakt van de selectie van LTC en hier het eerste jaar traint/speelt 
zal zich voor de duur van minimaal 2 jaar binden aan LTC. 

 De speler/speelster zal aan minimaal 80% van  het aantal trainingen actief deelnemen en inzet 
tonen. Wanneer een speler onverhoopt niet kan worden getraind dan meldt hij/zij zich met opgaaf 
van reden af bij de selectietrainer. 

 Spelers/speelsters die ook elders trainen nemen minimaal één keer per week deel aan de training 
bij LTC, in dit geval vervalt echter het recht op het gesubsidieerde deel van de training. In de 
winter is deelname aan de indoor-selectietraining verplicht. 

 De speler/speelster verplicht zich tot het spelen van de voorjaarscompetitie voor LTC. 

 De speler/speelster heeft minimaal één keer per jaar een gesprek met de TC of een afgevaardigde 
van deze. 

 De speler/speelster zal gedurende de looptijd van de overeenkomst per selectiejaar deelnemen 
aan minimaal 2 open KNLTB-toernooien welke worden gespeeld op een ander park (onderdeel: 
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single), tevens zal de speler/speelster jaarlijks deelnemen aan het open en onderling jeugd en/of 
seniorentoernooi van LTC. 

 De speler neemt deel aan de georganiseerde selectie(mid)dagen. 

 De speler/speelster is bereid deel te nemen aan benoemde activiteiten voor begeleiding van 
jongere (jeugd)spelers. 

 De speler/speelster zal direct melding maken, aan selectietrainer en/of TC, indien zich 
omstandigheden voordoen waardoor niet kan worden voldaan aan de voorwaarden. 

 In geval een speler/speelster het volgende jaar geen deel meer kan/wil uitmaken van de selectie 
en/of niet aan de gestelde voorwaarden  kan (gaan) voldoen, dan zal hij/zij dit voor 1 september 
van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.  

 
Het niet nakomen van bovengenoemde afspraken heeft tot gevolg dat de TC het recht heeft 
toegezegde vergoedingen niet uit te keren en/of verleende subsidie terug te vorderen bij het niet 
spelen van competitie voor LTC indien vooraf geen geldige reden hiertoe is opgegeven. 
 
 

Voor akkoord TC, Voor akkoord selectietrainer: 
 
 

Voor akkoord speler/speelster:  
 
 
 

Datum: Datum: Datum: 

Naam: Naam: Naam 

 
 
 

 


