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1. Aanleiding 
De aanleiding voor de totstandkoming van dit jeugdbeleidsplan is de ontbinding JTS Smesh en 

opzetten van een nieuw Jeugdbeleid binnen T.C. Skinlo. 

2. Visie en missie 
T.C. Skinlo wil de tennissport promoten voor de Schijndelse jeugd en voor ALLE jeugdleden een 

passend aanbod leveren qua training, competitie en evenementen, ongeacht niveau (zowel 

prestatief als recreatief), zonder daarbij onderscheid te maken tussen individuele spelers. T.C. 

Skinlo stelt het tennisplezier voorop en biedt een prettige omgeving voor de jeugd om te 

tennissen. T.C. Skinlo wil ook tennis meer als teamsport gaan promoten en inregelen. 

3. Uitgangssituatie en Doelstellingen 

3.1 Uitgangssituatie  

In de afgelopen jaren is het ledenaantal binnen JTS Smesh afgenomen,  gelijke trend houdend 

met het landelijke beeld bij de KNLTB: 

 

In het laatste jaar is het ledenaantal constant gebleven, mede als resultaat van actief  werving en 

behoudsbeleid. Peildatum ledenaantal is 1 januari van het weergegeven jaar. 
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De KNLTB geeft in onderstaand plaatje aan wat redenen tot verloop zijn bij kinderen: 

 

De activiteiten beschreven in dit beleidsplan sluiten aan bij de genoemde uitdagingen in 

bovenstaand figuur en heeft tot doel om weer te gaan groeien bij de jeugd. Een actief beleid 

hierop heeft bewezen dat het werkt! 

3.2 Kwantitatieve doelstelling 

T.C. Skinlo heeft zich tot doel gesteld om  te groeien in aantal jeugd leden naar een ledental van 

circa 160 leden. Dit is circa 20% van het totale ledenbestand en dat is in lijn met de KNLTB 

benchmark, en dit is dus, zeker voor een actieve club als T.C. Skinlo, realistisch.  

3.3 Speerpunten  

Om deze doelstellingen te realiseren hebben we een aantal belangrijke speerpunten 

geformuleerd: 

1) een aanbod aan activiteiten dat afgestemd is op de diverse leeftijdsgroepen en 

tennisniveaus; 
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2) het creëren en uitdragen van de belevenis van tennis als een ‘teamsport’; 

3) het aanbieden van totaalpakketten, waarvan de totaalprijs concurrerend  is met andere 

sporten. 

 

Deze speerpunten worden jaarlijks verder uitgewerkt in een jaarplan, om zo accenten te kunnen 

verleggen. 

 

Ad1) Een aanbod aan activiteiten dat afgestemd is op de diverse leeftijdsgroepen en tennisniveaus 

De groep Jeugdleden loopt uiteen van 4 t/m 17 jaar (in het jaar dat een kind 18 wordt, wordt het 

senior lid) en van beginnende tot prestatieve speler. De groep van 18-21 zal aandacht krijgen op 

individueel niveau, om zo de mogelijkheid te hebben deze groep een aanbod op maat te maken. 

De diversiteit binnen jeugdleden is groot, wat betekent dat er veel verschillende ‘subgroepen’ 

binnen de jeugd zijn. Elke subgroep heeft zo zijn eigen behoeften, wensen en ideeën. Om er voor 

te zorgen dat ieder jeugdlid gemotiveerd blijft en een plezierige tijd heeft, worden het aanbod van  

activiteiten op de verschillende subgroepen afgestemd.  

  

Ad 2) Het creëren en uitdragen van de belevenis van tennis als een ‘teamsport’ 

Een van de meest gehoorde redenen waarom kinderen voor een andere sport kiezen (of stoppen 

met tennis) is omdat ze kiezen voor een teamsport. Het sociale element van sporten is, zeker voor 

jeugdleden, uitermate belangrijk. Het is daarom van belang om met tennis niet te richten op het 

individuele aspect maar het creëren van eenzelfde beleving als van een teamsport. 

 

Ad 3) Aanbieden van totaalpakketten, die concurrerend zijn met andere sporten 

Tennis is een technische sport. Je kunt pas aan een spelvorm meedoen als je de basistechnieken 

onder de knie hebt. Het is daarom van belang dat instromende jeugdleden naast het lid worden 

ook direct trainingen gaan volgen. Als jeugdleden dit niet doen, haken ze na een korte periode af. 

 

Door het inzetten van gediplomeerde trainers is de tennissport een dure sport ten opzichte van 

andere sporten. Om tennis niet uit de markt te prijzen dienen de totaalpakketten wel financieel 

haalbaar zijn voor de gezinnen.  In de volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op hoe alle 

activiteiten bijdragen aan bovenstaande doelstellingen en speerpunten. 
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4. Groei in aantal jeugdleden 
Groei in aantal is noodzakelijk om voldoende volume te hebben om bv selectietennis in te regelen, 

maar ook voor recreatieve doelstellingen (wanneer in iedere categorie voldoende kinderen 

tennissen zorgt er tevens voor dat je minder verloop hebt). Het vergemakkelijkt tevens het maken 

trainings- en competitie-indelingen. 

Groei kunnen we verwezenlijken door enerzijds in te zetten op behoud jeugdleden, anderzijds 

door nieuwe leden te werven. 

4.1 Werving 

Wervingsactiviteiten hebben tot doel om nieuwe jeugdleden te winnen voor de club. 

4.2 Behoud 

Deze activiteiten zijn bedoeld voor reeds bestaande jeugdleden om het plezier in tennis te 

verhogen of te behouden en om op die manier het verloop laag te houden. Deze activiteiten 

kunnen zowel tennis-specifiek zijn of niet-tennis specifiek zijn (sociale evenementen etc). 

Doorgaans zijn deze evenementen onderdeel van het lidmaatschapspakket en toegankelijk voor 

alle leden. 

Voorbeelden van specifieke werving en behoud activiteiten 

Huidige projecten  Eventuele opstartende 
projecten 

(Non) tennis events 

Sjors Sportief/ jeugd sport stimulering 
(werving) 

2 keer per jaar 
vriendjes/vriendinnetjes mee 
mogen trainen voor een 
vakantieperiode (werving) 

Dagje uit naar Rosmalen Ordina open 
(behoud) 
 
 

Middelbare scholen 
(werving) 

Basisscholen tennistraining 
gymles (werving) 

Kamp  
Vrijdagavond tot zondagmorgen na 
ontbijt naar huis 
(behoud) 

Tennis gerichte thema dagen: 
- Halloween tennis 

(werving en behoud) 
- Tommy Kids Tour (werving en 

behoud) 
- Pietentoernooi  
- Nieuwjaarstoernooi  
- Ouder/kind toernooi  
- Begeleidingsweek  
- Clubkampioenschappen  
- Clinic senioren 

BSO-Tennis tennistraining in tijd 
van BSO (werving) 

 

 Clinic vriendjes en vriendinnetjes 
van huidige leden (werving) 

 

 Afsluiting Tenniskids diplomadag 
t/m 10 jaar (behoud) 
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5. Activiteiten en doelstellingen  

5.1 Trainingen 

In lijn met de algemene visie en om plaats te bieden aan zowel de puur recreatieve spelers als de 

prestatieve spelers willen we ook trainingen aanbieden die passen bij deze verschillende 

leeftijden, ambities, wensen en niveaus van de kinderen; het gaat dan om trainingen voor de 

recreatief georiënteerde kinderen (“Reguliere Trainingen”) en voor de meer prestatief 

georiënteerde kinderen (“Selectie Trainingen”).  In deze paragraaf staan de belangrijkste punten 

samengevat uit het “trainingsbeleidsplan”. Het volledige trainingsbeleidsplan is inzichtelijk voor 

alle leden. 

Reguliere trainingen 

De reguliere trainingen zijn trainingen voor elk jeugdlid. Ieder jeugdlid kan zich hier 

onvoorwaardelijk voor inschrijven. We bieden de trainingen aan als onderdeel van een 

totaalpakket (lidmaatschap plus trainingen plus competitie), waarvan jaarlijks de kosten worden 

vastgesteld. Professionele trainers geven de trainingen. Een trainingscyclus duurt 36 weken 

(doorgaans startend direct na de zomervakantie). Er zijn geen trainingen in de schoolvakanties. 

De algemene trainingsvoorwaarden van T.C. Skinlo zijn ook van toepassing op de trainingen. 

Recreatieve 
training 
 

Aantal uren Invulling training 

Tenniskids 
 4 t/m 9 jaar 
(richtlijn) 

1 uur training 
Technisch: grondvaardigheden van het 
tennis bijbrengen. 
 
Waarom 1 uur training? 
Gezien de concentratieboog van deze 
leeftijdsgroep is 1 uur technisch trainen 
maximaal.  

 

- Warming-up  
- Voetenwerk  

Oog-hand-voet coördinatie 
- Visualiseren van slagen 
- Wat je visualiseert oefenen 

d.m.v. inspelen of aangooien  
- Drill in een spel vorm of 

puntenvorm  
- Wedstrijd of eindspel 

Regulier  
10 t/m 17jaar 
(richtlijn) 

1 of 1,5 uur training (ADVIES: 1.5 uur) of 
voor intensieve training 2x 1.5 uur 
Technisch, tactisch en mentaal verder 
ontwikkelen 

 
Waarom 1,5 uur training? 
De trainers hebben meer tijd om op een rustige 
manier door de oefenstof heen te gaan 

 
Doelstellingen training: 

1. Meer aandacht voor de jeugd; 
2. Doorstroming en het verschil met de 

selectie trainingsuren zo klein 
mogelijk te houden; 

3. Als een kind uiteindelijk blijkt dat 
hij/zij meer potentie en ambitie heeft 
makkelijker kan aansluiten bij selectie.  

- Warming-up  
- Voetenwerk oog-hand-voet 

coördinatie 
- Visualiseren van slagen 
- Wat je visualiseert, oefenen 

d.m.v. inspelen of aangooien 
- Drill in een spel vorm of 

puntenvorm met mentale 
weerbaarheid als speerpunt 

- Wedstrijd met een duidelijke 
tactische opdracht. 
Toepassen van goede 
houding op de baan en de 
technische uitvoering 
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Drill vormen  
- Technisch: grondvaardigheden van het 

tennis door ontwikkelen. 
- Tactisch: leren hoe de kinderen  het 

beste een punt kunnen spelen 
(opbouwend, aanvallend en scorend): 

-       Mentale weerbaarheid (doorzettings- 
vermogen, omgaan met 
teleurstellingen en houding op de 
baan) 
 

 

Er wordt bewust de mogelijkheid geboden voor niet-selectiespelers om toch twee keer in de 

week te trainen om zo geen groot gat tussen selectie en niet-selectie te creëren. 

Selectietrainingen 

Om een stukje  groei  in niveau te realiseren, wil T.C. Skinlo investeren in de zogenaamde 

selectietrainingen en zorgen dat deze prima naast de recreatieve trainingen kunnen bestaan. De 

selectietrainingen onderscheiden zich op de volgende manier van de recreatieve trainingen zoals 

hierboven beschreven: 

1) Trainer(s) en trainingscoördinator selecteren de spelers en nodigen hen uit voor de 

selectietrainingen. De selectiecriteria, zoals opgenomen in het trainingsbeleidsplan, staan 

verderop in dit document. 

2) De trainingen zijn vanzelfsprekend intensiever dan de reguliere trainingen en hebben ook 

meer focus op wedstrijdtennis en de daarvoor benodigde fysiek en mentale vaardigheden. 

De selectiespelers krijgen extra begeleiding tijdens een aantal toernooien van de 

trainer(s). Hierdoor borgen we het geleerde in trainingen en kunnen we zorgen voor een 

goed aansluiting bij de wedstrijden.. 

3) T.C. Skinlo draagt bij aan de kosten van de selectietrainingen via een restitutie (percentage 

wordt jaarlijks vastgesteld) en zal daarom kritisch zijn in het bepalen welke jeugdlid voor 

de selectie wordt uitgenodigd. De restitutiecriteria staan verderop in dit document. 

4) Deelnemers aan selectietrainingen hebben een aantal verplichtingen om in aanmerking te 

komen voor restitutie. Deze zijn vernoemd verder in dit document. 

Uitgangspunten van de selectiecriteria zijn: 

1) De selectie richt zich enkel en alleen op de betere spelers, die qua niveau, potentie en 

motivatie  zich onderscheiden binnen hun leeftijdscategorie. 

2) Kostenplaatje; hoewel T.C. Skinlo graag investeert in de selectie zit er een stevig 

kostenplaatje aan de selectie. Deze kosten moeten beheersbaar zijn en ook te 

verantwoorden naar de overige leden. 

Er zullen een drietal selectiegroepen worden geformeerd, met de leeftijden als richtlijn: 

- Selectiegroep A: doelgroep jeugd t/m 9 jaar 
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- Selectiegroep B: doelgroep 10 t/m 14 jaar 

- Selectiegroep C: doelgroep 15 t/m 17 jaar. 

Het trainingsbeleidsplan beschrijft de uitgangspunten van bovenstaande selectiegroepen, 

inclusief criteria en de restitutie regelingen die betrekking hebben op de selectie. 

5.2 Competities 

Uitgangspunt bij T.C. Skinlo is dat we alle jeugdleden de mogelijkheid bieden om mee te doen aan 

de KNLTB competities. Het spelen van competitie gebeurt in teams van ongeveer 6 

spelers/speelsters. Het bevordert het plezier in de tennissport en je doet wedstrijdervaring op.  Je 

speelt de wedstrijden tegen kinderen  van ongeveer hetzelfde niveau van verenigingen uit de 

omgeving. 

De KNLTB heeft de tennisniveaus van de jongste jeugd aangegeven in kleuren, conform 

onderstaande tabel (bron: tenniskids 2017). De kleur stemt overeen met de ‘kleur’ van de 

tennisbal.  De ballen gaan naarmate het niveau vordert steeds meer lijken op de normale gele 

tennisbal en ook het speelveld wordt steeds groter. Groen speelt al op een normaal tennisveld, 

maar nog wel met een iets zachtere bal. 

 

Ook de telling is per kleur anders, zodat partijtjes niet te lang duren en het plezier in tennis voorop 

blijft staan.  

In het najaar zijn er 5 speeldagen op zondag en in het voorjaar zijn er 7. 

De competitie voor de jongste jeugd  is momenteel erg in beweging.  De meest recente info is te 

vinden op: 

http://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-competitie 

De competitieleiders van T.C. Skinlo zorgen voor de aanmelding van de teams, dat er banen en 

ballen beschikbaar zijn en dat er barbezetting is. 

Van de ouders verwachten wij dat zij zich per toerbeurt actief inzetten om de competitiedagen in 

goede banen te leiden 

 

5.3 Toernooien  

 

Speerpunten  

http://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-competitie
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Toernooien organiseren voor een brede groep jeugdleden 

Promoten gezamenlijke deelname aan toernooien 

 
Naast het meedoen aan de competitie zijn toernooien een andere mogelijkheid voor 

niveaumeting. T.C. Skinlo richt zich op het organiseren van toernooien voor met name de 

Schijndelse jeugd en de jeugd uit de omliggende gemeenten.  

Voor de komende jaren hebben we niet de intentie om (weer) een K-toernooi (prestatief 

toernooi) te organiseren. Mogelijk dat dit over 5 à 8 jaar wel weer opgepakt kan worden. 

De toernooien die binnen T.C. Skinlo kunnen organiseren, zijn: 

- Clubkampioenschappen 

- Open Jeugdtoernooi (inclusief rood/oranje evenement) 

- Meierijstad kampioenschappen (in de toekomst) 

Natuurlijk kun je ook op hogere niveaus toernooien spelen, de zogenoemde K-toernooien. Deze 

toernooien zijn interessant voor wat meer getalenteerde spelers/speelsters. We promoten deze 

toernooien wel bij jeugdleden. 

In de regio worden diverse toernooien georganiseerd, voor elk niveau. We willen jeugdleden 

stimuleren om mee te doen aan deze regiotoernooien. 

Omdat we tennis meer als een ‘teamsport’ willen benaderen, streven we ernaar om bij toernooien 

met meerdere kinderen in te schrijven, zodat ze ook ‘gezamenlijk’ deelnemen. 

5.4 Interne en externe evenementen 

 

Speerpunten  

Activiteiten gericht op verschillende behoeften van leeftijdsgroepen 

Activiteiten buiten tennis om organiseren 

Deelname aan activiteiten als onderdeel totaalpakket (tenzij anders vermeld) 

Actieve betrokkenheid van ouders 

 

Naast de trainingen, competitie en toernooien organiseert T.C. Skinlo ook diverse extra 

activiteiten die van groot belang zijn als basis voor het werven, binden en behouden van onze 

jeugdleden.  

Daarbij is niet alleen de jongste leeftijdscategorie een belangrijke pijler, maar ook de oudere jeugd 

die begeleid en behouden moet blijven voor een natuurlijke overgang naar de senioren. Extra 



   
 

Jeugdbeleidsplan TC Skinlo 2017-2022 
  
  pag. 11 
 

aandacht moet uitgaan naar de meisjes in de tienerleeftijd, omdat op deze leeftijd meisjes vaker 

een keuze gaan maken voor een teamsport.  

Daarnaast bekijken we de mogelijkheden tot deelname van onze rolstoeltennissers. Vooral bij 

interne toernooien is er een mogelijkheid tot deelname van deze jeugdleden.  

Veel activiteiten worden nu georganiseerd voor alle jeugd, maar we willen naar activiteiten welke 

gericht zijn op de behoefte van de verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. Hierdoor kan voor 

enkele activiteiten prestatieve jeugd worden uitgesloten om deel te nemen.  

Voor bv de leeftijdscategorie van de middelbare schooljeugd is het belangrijk om ook aandacht te 

schenken aan activiteiten buiten tennis. Ook voor de binding met de club.  

Deelname aan deze activiteiten willen we bij deze groep jeugdleden blijven stimuleren. 

Binnen onze regio zijn er contacten gelegd voor uitwisselingsprojecten voor de recreatieve jeugd 

van 14 tot 17 jaar.  

We streven er naar om alle interne en externe activiteiten (m.u.v. de begeleidingsweek) gratis te 

houden voor de jeugdleden. 

Hieronder een opsomming van (mogelijke) activiteiten: 

Interne activiteiten Doelgroep 

Carnavals/ winteractiviteit iedereen 

Pyjamatoernooi iedereen 

Pietentoernooi t/m 8 jaar 

Kersttoernooi iedereen 

Ouder-kind toernooi iedereen 

Clinic  t/m 14 jaar 

Begeleidingsweek (extra kosten) iedereen 

Chill avonden / Funmasters 13  t/m 17 jaar 

 

Externe activiteiten Doelgroep 

Sjors Sportief (voor nieuwe leden) niet-leden 

projecten Eldecollege iedereen 
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activiteiten van de KNLTB iedereen 

nieuwe activiteiten binnen Meierijstad iedereen 

 

De uitstapjes staan mogelijk niet jaarlijks op de agenda vanwege hoge kosten en zijn afhankelijk 

van animo van de jeugdleden. Voor deze activiteiten vragen we mogelijk een financiële bijdrage 

van de ouders. 

 

Uitstapjes Doelgroep 

Tennisuitstapje naar proftoernooi Rosmalen iedereen 

Bezoek aan pretpark iedereen 

Tenniskamp iedereen 

 

Voor het goed kunnen draaien van al deze activiteiten en uitstapjes is een actieve betrokkenheid 

van ouders in het organiseren/meehelpen een must. We gaan daarom ook actief inzetten op een 

grote, actieve betrokkenheid van ouders.  

6. Aanbod aan jeugdspelers 
Zoals in hoofdstuk 3 benoemd, is het van belang dat instromende jeugdleden naast het lid worden 

ook direct trainingen gaan volgen. Als jeugdleden dit niet doen, haken ze over het algemeen na 

een korte periode af. Daarnaast willen we teamsport promoten en daarom krijgen de spelers ook 

het advies te trainen en competitie te spelen.  

 

Ouders ervaren het als niet prettig als ze naast lidmaatschap telkens apart moeten betalen voor 

training, competitie en activiteiten.  Daarom bieden we jeugdleden een totaalpakket met daarin 

lidmaatschap + training + competitie, waarbij deelname aan competitie optioneel is.  

 

Soort Lidmaatschap Training Competitie Evenementen 

Basis √  1 uur per week, 36 
weken 

√  √  

Basis + √  1,5 uur per week, 
36 weken 

√  √  

Intensief √  2 x 1,5 uur per 
week, 36 weken 

√  √  

Selectie √  3 uur per week, 36 
weken 

√  √  
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De optie om lid te worden zonder te trainen blijft bestaan (bv jeugd die met ouders wil 

tennissen, maar wellicht later toch wil trainen).  Dit promoot T.C. Skinlo niet. 

Deelname aan recreatieve activiteiten/evenementen is vrij toegankelijk/gratis voor alle leden. 

De kosten voor de pakketten stellen we jaarlijks vast. Er komt een pakketprijs vastgesteld voor 

kinderen t/m 9 jaar en voor kinderen van 10 t/m 17 jaar. Het lidmaatschapsjaar zal (net als bij 

JTS Smesh) lopen van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daarna. 

  



   
 

Jeugdbeleidsplan TC Skinlo 2017-2022 
  
  pag. 14 
 

7. Organisatie 

7.1 Jeugdcommissie 

 

De Jeugdcommissie bestaat uit de volgende ‘posten': 

- Voorzitter, tevens contactpersoon naar bestuur/neemt indien nodig deel aan 

bestuursvergadering 

- Secretariaat 

- Toernooien 

- Evenementen 

- Competitie 

- Training (als aanspreekpunt; streven naar 1 trainingscoördinator jeugd +  senioren) 

- PR: (website, flyers, kopij kranten etc) 

 

De taken van Ledenadministratie en Penningmeester worden vervuld binnen de reguliere 

vereniging T.C. Skinlo.  Daarnaast is het van groot belang om een pool van ouders/vrijwilligers te 

organiseren die mee willen helpen in de organisatie en/of begeleiding van activiteiten en 

toernooien.  We gaan fors inzetten op het actief betrekken van ouders bij activiteiten. 

7.2 Communicatie 

Doelstellingen communicatie: aansluiten bij algemene doelstellingen en hierbij ondersteuning 

bieden. Dit betekent concreet: 

1) Heldere communicatie binnen de club; naar jeugdleden, ouders, alle leden binnen T.C. 

Skinlo en tussen commissieleden en trainers (interne communicatie) 

2) Behouden jeugdleden (interne communicatie) 

3) Werven van nieuwe jeugdleden (externe communicatie) 

  

Voorzitter

Training Competitie Evenementen Toernooien Communicatie

Ledenadministratie Pool vrijwilligers
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Er zijn dus verschillende doelgroepen voor communicatie op te noemen: 

 Jeugdleden (in verschillende leeftijden en niveaus) T.C. Skinlo 

 Ouders jeugdleden T.C. Skinlo 

 Seniorenleden T.C. Skinlo 

 Potentiële jeugdleden T.C. Skinlo (en hun ouders) 

 Gemeentebestuurder/ambtenaren sportzaken gemeente Meijerijstad (m.b.t. Sjors 

Sportief etc.) 

 Bestuur Basisscholen/BSO’s gemeente Meijerijstad 

 KNLTB 

De communicatie moet maatwerk worden. Iedere doelgroep vraagt om een eigen boodschap en 

benadering. Echter is er wel altijd een gezamenlijke deler hierbij te noemen: we communiceren 

actief. De tone of voice is zo persoonlijk, enthousiast en informeel mogelijk.  Een meer 

gedetailleerd communicatie en PR-plan is beschikbaar. 

Middelen 

 

- Website  

De in te zetten middelen is gevarieerd en per moment en doelgroep afhankelijk. De website van 

T.C. Skinlo staat hierbij wel centraal en wordt veel naar gelinkt.  

- Infographics (meer met beeld werken om dingen uit te leggen) 

 

- Voor vragen apart e-mailadres en what’s app nummer 

Het moet in 1 oogopslag duidelijk zijn bij wie men terecht kan voor vragen.  

- Informatiepakket nieuwe jeugdleden 

Nieuwe jeugdleden krijgen informatie als ze lid worden. Dit dient een overzichtelijk document te 

zijn met info van lidmaatschap, het park, de trainingen, welke contactpersoon etc. Dit kan 

persoonlijk meegegeven worden (bv in een leuk rugzakje met bidon als welkomstgeschenk) 

maar ook digitaal verstuurd te worden aan ouders. Tevens zal een info-avond worden gegeven 

voor nieuwe leden (tegelijk met senioren bij voorkeur). 

-Nieuwsbrief 

Eens per maand geeft de club een nieuwsbrief uit. Jeugd is een duidelijk onderdeel van de club 

en dient daarom terug te komen. Dit kan door de gebruikelijk pen doorgeven of vragen of 

kinderen zelf iets willen schrijven (van de ‘jeugdredactie’). 

-Social media 

De club heeft momenteel een aparteFapagina. Het is prima om deze ook te gebruiken voor 

nieuws voor/over de jeugd.  Instagram en Snapchat is ook populair onder de jeugd. Op termijn 

kunnen we kijken om dit ook in te zetten. Door bijvoorbeeld competitie vorderingen via deze 

kanalen te communiceren, kan men elkaar volgen (binding met andere leden en club). 
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-Hoekje jeugdleden op club 

In het clubhuis is reeds een hoekje gecreëerd met een Playstation. De jeugd is het verder niet zo 

uitnodigend om even te blijven zitten. Wellicht kunnen ze dit hoekje naar behoeven verder 

inrichten zoals ze willen. 

8. Budget en financiële overwegingen 
1) Jaarlijks stellen we de kosten van alle pakketten opnieuw vast. De kosten van de 

individuele componenten kunnen namelijk wijzigen (bijvoorbeeld aanpassing contributie 

n.a.v. ALV, wijziging tarief trainers alsmede de korting die T.C.  Skinlo geeft op het totaal). 

2) De begroting van de jeugd maakt onderdeel uit van de totale begroting van T.C. Skinlo. 

3) We streven er tevens naar om een specifieke sponsor te zoeken voor de jeugd (voor 

bijvoorbeeld kleding en evenementen); dit pakt de sponsorcommissie van T.C. Skinlo op. 

9. Kritische succesfactoren en voorwaarden 

Randvoorwaarden  

Om dit beleidsplan succesvol te kunnen uitrollen en implementeren zijn de volgende 

randvoorwaarden van toepassing: 

1) MENS:  voldoende commissieleden en ouders die mee willen helpen tijdens de 

evenementen, competitie en toernooien.  

2) MIDDELEN: voldoende geldelijke middelen (zie budget) en (trainings-) faciliteiten. 

10.  Proces in totstandkoming beleidsplan 
Dit Jeugdbeleidsplan is tot stand gekomen door een samenwerking tussen jeugdcommissieleden, 

een afvaardiging van het bestuur van T.C. Skinlo en de trainers (en trainersorganisatie). Het 

beleidsplan was ter inzage tijdens en na de ALV 2017 van T.C. Skinlo (8 maart 2017) en werd op 

hoofdlijnen door de aanwezige leden goedgekeurd. Daarna is op 25 maart een klankbordsessie 

met ouders gehouden en de hier gemaakte suggesties zijn meegenomen in deze versie van het 

beleidsplan. 

 


