Jeugdvisie 2011
JeugdVisie TC Lovendegem
Tennis CLub Lovendegem (hierna TCL) is een sportvereniging die tot doel heeft de sport in het
algemeen en de tennissport in het bijzonder te promoten door zowel een recreatief als
competitief tennisaanbod te bieden.
Wat de jeugdwerking betreft hanteren we bij TCL de volgende visie en regels om zo veel
mogelijk zaken in goede banen te leiden:

Algemeen:
De bedoeling van de jeugdwerking bestaat bij TCL uit twee belangrijke aspecten:
1. Kinderen een gezond en plezant tijdverdrijf aanbieden, waarin ze hun motorische en
sociale vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen.
2. Kinderen opleiden tot volwassen tennissers m.a.w. hen geduldig klaarstomen (op technisch,
tactisch, fysisch en mentaal vlak) voor het volwassen tennis. Kinderen kunnen dan doorstromen
naar de competitieploegen of later op recreatieve manier de tennissport verder beoefenen.

Visie van de club
De spelertjes staan in dit alles centraal. Het is de bedoeling dat ze vooral plezier beleven aan de
uitoefening van hun sport terwijl we toch ook de nadruk leggen op de ontwikkeling van elk van
hen. We proberen dit te doen door:
• Kwalitatieve lessen aanbieden op verschillende niveau’s
• Steun en vertrouwen geven
o Supporteren (aanmoedigen, positieve coaching)
o Luisteren en bereikbaar zijn
• Geen druk naar resultaat
o Speelgelegenheid bieden op de meest passende momenten
o Niet verplichten om zich in te schrijven voor interclubcompetitie
• Wat moeten de spelers kunnen en op welke leeftijd?
(op basis van de psychologische, psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling van de speler).
We proberen hier zoveel mogelijk de door de VTV voorgestelde “KidsTennis” filosofie te
hanteren. Meer info op www.kidstennis.be
o Indeling volgens leeftijd maar ook volgens niveau in de volgende groepen:

•
•
•
•
•
•

Wit
Blauw
Rood
Oranje
Groen
Geel

Lessen/trainingen
o Uitdagend: aangepast aan het niveau van de groep
o Gevarieerd: alle aspecten van het tennis moeten aan bod komen
o Doelgericht: wedstrijdvormen, oefenvormen gekozen i.f.v. een basisvaardigheid of een
spelprobleem.
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• Trainers/lesgevers
TCL zorgt ervoor, samen met Tennisschool Attak dat de jeugdlessen en trainingen wordt geleid
door meerdere trainers/lesgevers waarvan minstens één gekwalificeerde. De trainer/lesgever
zal:
o de technische kwaliteiten van de jongeren verbeteren.
o de zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren bevorderen.
o hen leren zich te integreren in een groep, net zoals in de maatschappij.
o de jongeren motiveren tot initiatief, zelfstandigheid, spontaniteit en creativiteit.
o het doorzettingsvermogen aanscherpen.
o op tijd zoeken van een vervanger en dit ook tijdig doorgeven aan de jeugdverantwoordelijke.
o op tijd de jeugdverantwoordelijke verwittigen indien een activiteit niet doorgaat.
o bij uitnodiging aanwezigheid op de vergaderingen van het bestuur.
o regelmatig volgen van bijscholingen.
• Recreatieve tennisactiviteiten
TCL zal in de mate van het mogelijke de volgende recreatieve tennisactiviteiten aan de jongeren
aanbieden:
o clubtornooi
o ontmoetingen met andere clubs
o alternatieve tornooien (familietornooi, verkleedtornooi, …)
o laddertornooi
o vrij begeleid tennissen
o nevenactiviteiten (zwemmen,clubfeest,…)

• Competitieve tennisactiviteiten
o TCL zal op basis van de ingeschreven jeugdspelers voldoende ploegen inschrijven in de
interclubcompetitie georganiseerd door VTV.
o Organisatie van een kindertoer. We moedigen al onze jeugdleden aan om hieraan deel te
nemen.
° Promoten deelname in een kindertoer, tienertoer en volkswagentour o.a door gezamelijke
inschrijvingen en begeleiding
• Lidgelden
TCL zorgt ervoor dat de drempel voor jongeren en hun ouders om zich bij onze club aan te
sluiten op financieel gebied zo laag mogelijk wordt gehouden. Daarom genieten de jeugdleden
van speciale kortingen ook voor tennislessen gegeven door Attak.

175€

Gezinstarief
Geldig voor gezinnen met kinderen
onder de 18 jaar

40€

Jeugd nog geen 18 jaar op 1/01/2011

25€

Kinderen nog geen 14 jaar op 1/01/2011

Gratis

Kinderen nog geen 9 jaar op 1/01/2011
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Leefregels
De algemene regels zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement zijn hier van toepassing.
Daarbovenop proberen we onze jeugdleden de volgende regels na te doen leven:
o Roken, druggebruik en alcoholmisbruik gaat niet samen met een goede sportieve
prestatie en wordt ten stelligste afgeraden.
o We brengen onze jeugd respect bij: voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter, de
trainers, de begeleiders, de ouders, de supporters, … maar ook voor de accommodatie en de
uitrusting.
o De jeugdspelers moeten trachten familie, studie en sport op een zo goed mogelijke
manier te combineren. Indien de combinatie studie – sport op een degelijke manier wordt
aangepakt, kan dit zelfs bijdragen tot betere schoolresultaten (“mens sana in corpore sano”).
o Fairplay wordt steeds hoog in het vaandel gedragen.

De jeugdverantwoordelijke:
Een belangrijke persoon in de uitbouw en de opvolging van het jeugdsportplan van TCL is de
jeugdverantwoordelijke samen met het jeugdbestuur. Hij/zij heeft de volgende taken:
• Coördineert alle jeugdactiviteiten van de club. Hij/zij kan sommige activiteiten (bvb.
administratieve aangelegenheden) ook delegeren naar andere leden of ouders.
• Coördineert eventuele initiatielessen in de scholen, …
• Is lid van het bestuur en verdedigt daar de belangen van de jeugd.
 Coördineert communicatie via website, mailing en clubblad.
 Is contactpersoon met VTV en tennisschool ATTAK.
• Ziet erop toe dat de “leefregels” van de club ook bij de jeugd worden gerespecteerd.
• Superviseert en beheert het jeugdfonds.

De ouders:
Naast de spelertjes zelf en alle personen binnen de club zijn ook de ouders een belangrijke
groep. De ouders plaatsen hun kinderen meerdere uren per week onder de hoede van de
vereniging waardoor zij zich engageren om de filosofie en de visie van de club te volgen. Van de
ouders wordt dan ook verwacht dat zij hun steentje bijdragen om de in boven vermelde
doelstellingen te verwezenlijken door het verlenen van logistieke en mentale ondersteuning.
Dit gebeurt vooral door:
o De trainer/lesgever te respecteren in zijn complexe taak.
o Hun kinderen te steunen in hun sportieve activiteit en bij te dragen aan hun maatschappelijke
ontplooiing.
o Respect te tonen voor de tegenstanders en de scheidsrechters.
o Deel te nemen aan sportieve en extrasportieve organisaties van de vereniging.
o Gedeeltelijk in te staan voor de verplaatsingen bij uitwedstrijden.
o Aandacht te besteden aan eetgewoonten en lichaamshygiëne en door hun kinderen voldoende
rust op te leggen.
Zoals al eerder aangehaald, is voor de ouders eveneens een belangrijke rol weggelegd bij het
optreden van de club tegen wangedrag, roken, druggebruik en alcoholmisbruik.
Met het bovenstaande beleidsplan wil TCL bereiken dat alle betrokkenen zich binnen de club
goed voelen en samenwerken aan één project.
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