BLTC Westerhout
Jeugdbeleid 2018

Achtergrond
Aanleiding
 Het aantal jeugdleden is de laatste jaren terug gelopen, de vereniging wil deze tendens graag
omdraaien en het aantal jeugdleden weer laten groeien.
 De vereniging streeft naar een grotere doorstroming van jeugd naar senioren
 Daarom is het jeugdbeleid voor het komende seizoen aangepast.
Doelstelling
Het doel is meer jeugdleden en een grotere doorstroming naar de senioren. Dit willen we bereiken door
meer jeugdleden vaker te laten tennissen, om op die manier een bredere basis te creëren om onderling
te spelen en te trainen. Hoe doen we dat:
 De trainingen verlengen en meer jeugdspelers vaker indelen.
 Stimuleren van deelname aan competitie/worldtour en aan wedstrijdjes die op vrijdagmiddag worden
georganiseerd.
 Bij de indeling van trainingen zoveel mogelijk rekening houden met wensen van spelers, en in het
kader van teambuilding competitieteams indien mogelijk minimaal een keer per week samen indelen.

Wijzigingen seizoen 2018
 Alle trainingen worden verlengd van 45 naar 60 minuten
 Het onderscheid selectie en niet-selectie wordt aangepast naar onderscheid competitie en nietcompetitie. Bij de indeling van groepen zal wel rekening gehouden worden met het niveau.
 Alle competitie/worldtour spelers worden standaard 2 x ingedeeld voor een training van minimaal 60
minuten
 Alle niet competitiespelers worden standaard 1 x ingedeeld voor een training van 60 minuten
 Naast de vaste training bestaat voor alle jeugdleden (competitie- en niet-competitiespelers) de
mogelijkheid om op basis van inloop extra trainingen te volgen in andere groepen.
 Vanaf mei worden op vrijdagmiddag interne wedstrijdjes georganiseerd waaraan alle jeugdleden
mogen deelnemen, van niet competitiespelers wordt (regelmatige) deelname verwacht.
 De wijzigingen worden voor een deel betaald door de vereniging. Daarnaast zal aan alle jeugdleden
een verplichte eigen bijdrage gevraagd worden van €45.
 Indien je geen gebruik wil maken van de extra geboden mogelijkheden, bestaat de mogelijkheid om
voor een ‘kaal’ lidmaatschap te kiezen waarin geen training is inbegrepen. Het lidmaatschap kost in dat
geval €100 in plaats van €150. Deelname aan training is in dat geval op basis van inschrijving, de kosten
voor 1 uur training in de week bedragen €75,-.

Wat blijft hetzelfde?
 De trainingen zullen worden verzorgd door Frank Janssen en Marieke Klijn
 Bij de indelingen zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van
individuele jeugdleden.

 De trainingsgroepen worden ingedeeld door de trainers in overleg met de jeugdcommissie

Samenvatting jeugdtrainingen BLTC Westerhout 2018
Competitiespelers

Niet-competitiespelers

Voor wie?

Voor wie?

Alle jeugdspelers

Alle jeugdspelers

Voorwaarde

Voorwaarde

Deelname aan de Worldtour, de groene competitie of gele
competitie

Geen deelname aan de Worldtour, de groene competitie of gele
competitie

Faciliteiten
(i) Training:
(a) 2 vaste trainingen per week
- 60 minuten per training
- 16 trainingen
- 7/8 kinderen
(b) 1 extra training per week (op vrijwillige basis)

Faciliteiten
(i) Training:
(a) 1 vaste training per week
- 60 minuten per training
- 16 trainingen
- 6 kinderen aangevuld met kinderen uit andere groepen
(b) 1 extra training per week (vrijwillige basis)

(ii) Vrijwillige deelname aan de Vrijdagmiddagcup

(ii) Verwachte deelname aan de Vrijdagmiddagcup

Kosten naast contributie: EUR 45

Kosten naast contributie: EUR 45

Indien een jeugdlid niet van bovenstaande pakketten gebruik wenst te maken, is het alternatief een ‘kaal’ lidmaatschap van EUR 100 per jaar, waarbij
geen training is ingebrepen. Voor 16 trainingen van 1 uur kan in dat geval als los onderdeel worden ingeschreven tegen een vergoeding van EUR 75.

