Jeugdtennis bij TVVS

Jeugdtennis bij de KNLTB

Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Zowel fysiek, mentaal als sociaal. TVVS
draagt hier haar steentje aan bij door als tennisvereniging een actief jeugdprogramma aan te bieden doorspekt
van tennis, plezier en interactie met andere leden.
Het beleid van de jeugdcommissie van TVVS is er kortgezegd op gericht om jeugdleden te ontwikkelen binnen
hun vermogen en op lange termijn te behouden voor het tennis. En dan bij voorkeur binnen onze vereniging. In
deze two-pager geven wij als jeugdcommissie van TVVS een overzicht van onze uitgangspunten voor het aanbod
van het jaarprogramma. Het geeft richting voor de invulling van activiteiten en hoe gaan we om met inkomsten en
uitgaven.

Prestatie

Voor beginnende jeugdleden van 6
– 9 jaar (of die die dit worden in dit
jaar). Op een miniveldje wordt met
lichte rode ballen gespeeld om de
beginselen van de slag, het tellen
en het spelen te oefenen. Binnen de
worldtour is regelmatig op zondag
een laagdrempelige competitie in de
regio.

Als TVVS hebben wij gekozen mee te lopen
in het programma zoals de KNLTB landelijk
uitrolt voor Rood, Oranje, Groen en Geel.

Training

Prestatie is niet weg te denken uit de wereld
van sport, zo ook niet uit onze vereniging.
We bieden een uitdagend
trainingsprogramma, doen mee aan
regionale competities en toernooien. Om het
mogelijk te maken voor iedereen om zich te
verbeteren is er gekozen om een tweede
lesmoment in de week te subsidiëren vanuit
de vereniging.

Rood

De KNLTB heeft een uitgebreid programma
opgesteld voor de ontwikkeling van het
tennisspel en plezier bij kinderen, het
tenniskids programma. www.tenniskids.nl

Plezier

Training staat centraal tussen prestatie en plezier. Zonder
je tennistechniek te ontwikkelen zal je nooit optimaal het
plezier van tennis en de vereniging beleven.
Als TVVS bieden wij een lesprogramma aan in
samenwerking met www.tennispromotor.nl wat elk
jeugdlid in staat stelt om zijn/haar eigen niveau te halen in
het tempo wat het beste bij hem/haar past. Binnen TVVS
richten wij ons in het jeugdtennis op niveau 4 – 9. Wij
staan talent niet in de weg! Wil je meer? We helpen je
graag.

Plezier op en om de baan zorgt voor
verbinding tussen de jeugdleden onderling
maar ook met de senioren. Als je jeugdleden
voor meer komen dan alleen tennis zullen
deze leden makkelijker zijn te behouden voor
de toekomst.
TVVS moet de plek zijn waar je graag komt,
er is altijd wat te doen met als centraal thema
tennis.

Oranje

Groen

8 – 11 jr (of die dit worden in dit
jaar). Het veld is nu driekwart en de
ballen stuiteren als iets sneller en
hoger. Slagtechniek en spelinzicht
worden al wat belangrijker maar dit
is nog steeds uitstekend om in te
stappen. Binnen de worldtour is
regelmatig op zondag een
laagdrempelige competitie in de
regio.

10 – 12 jr (of die dit worden in dit
jaar). Tennis op een heel veld met
ballen die maar net wat minder snel
gaan dan de normale gele bal.
De competitie hiervoor is op
zondagochtend in het voor- en
najaar.

Geel
Hier zijn 2 categorieën: t/m 14 en
t/m 17.
De competitie is op zondag in het
voor- en najaar. Je speelt
volwaardige wedstrijden met de
normale gele bal. De opmaat naar
het seniorentennis.

Trots op TVVS

Inzet van ouders

Wij zijn trots op onze TVVS. Door de inzet van vele
vrijwilligers zijn onze activiteiten goed georganiseerd,
ligt ons park er mooi bij en zijn we gezond
gefinancierd. Dit is niet vanzelfsprekend en hier mag
je met recht trots op zijn.

Uw kind tennist? leuk! Wij organiseren als jeugdcommissie met veel plezier activiteiten voor onze jeugd
maar wij hebben ook uw hulp nodig. Een bardienst, teamcaptain, tellen op de baan bij de kleinsten,
opruimen na de barbecue of meedoen met het kamp. Vele handen maken licht en gezellig werk. Wij zullen
dus een beroep op u doen waar nodig en vragen hiervoor uw begrip. Samen maken we de tennisjeugd van
onze kinderen onvergetelijk en van blijvende waarde voor hun toekomst.

Het uitdragen van de club met kleding en gepast
gedrag past hierbij.

Naast hulp in de organisatie vragen we ook van u dat u de etiquette van de baan respecteert. Bemoei u
zeker vanaf groen niet met de stand of in/uit. Kinderen kunnen heel veel zelf oplossen. In geval van
onenigheid kan iemand van de technische leiding altijd een oplossing bieden!

Werven van nieuwe leden
Aanwas van nieuwe leden is continu belangrijk, zij
zijn de leden van de toekomst. Hier wordt in
geïnvesteerd door middels de Tennispromotor mee
te doen met de schooltennis activiteiten bij onze
naburige scholen Park Stokhorst en Paus Joannes.
Ook wordt de drempel om tennis bij TVVS te
proberen verlaagd door het eerste jaar vrij van
contributie te kunnen spelen.

Behouden van leden

Veiligheid

Werven alleen is niet genoeg, je moet de leden ook
behouden.
Aanbieden van een kwalitatief en gevarieerd
programma tegen een aantrekkelijke prijs.
Speciale aandacht voor oudere jeugd die de
aansluiting moet vinden naar het senioren tennis
door bijvoorbeeld mee te doen bij de clubavond en
het betrekken bij de organisatie.

TVVS is een veilige omgeving voor onze
jeugdleden. We zijn scherp op risico situaties
aangaande pesten, sexueel, alcohol en
drugs.
Daarnaast hebben we Fair Play en Fatsoen
hoog in het vaandel staan. We tellen eerlijk,
schelden niet en gooien ook niet met spullen.
Help ons en jezelf en spreek elkaar erop aan
als er zaken zijn die hier niet in passen!

Communicatie

Kosten

De jeugdcommissie communiceert met de
jeugdleden en hun ouders via www.tvvs.nl,
www.facebook.com/TVVS.Enschede en via E-mail
waarvan E-mail de voorkeur geniet. Zorg er
daarom voor dat het juiste e-mail adres bekend is bij
het secretariaat!

Tennis is best een dure sport, contributie, training, deelname aan toernooien en activiteiten, kleding, racket
en ballen. Zomaar een greep uit de kosten waar je als ouder voor komt te staan. Door een goed
sponsorbeleid van TVVS zijn we in staat de kosten laag te houden en daardoor tennis bij TVVS
laagdrempelig te houden. Kosten voor activiteiten worden op voorhand gecommuniceerd.

Algemene opmerking
Iedereen mag bij ons lid worden en zich inschrijven voor activiteiten. Voorwaardelijke lidmaatschap (bijv. alleen als je competitie speelt ) accepteren wij niet. We doen wel
zo goed mogelijk ons best om gehoor te geven aan wensen.

