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1. Aanleiding
De aanleiding van dit beleidsplan is het overdragen van het voorzitterschap van de jeugdcommissie.

Per september 2021 nemen Iris Swinkels en Timo Tax dit over van Frank van der Sterren. Frank blijft

commissielid van de jeugdcie (en bestuurslid), Iris wordt afgevaardigde vanuit het bestuur wat

betreft jeugdzaken.

2. Visie en Missie
HTC Horst wil de tennissport promoten voor de Horster jeugd en haar kerkdorpen (die geen

tennisvereniging hebben), voor alle jeugdleden een passend aanbod leveren qua training, competitie

en activiteiten, ongeacht niveau (zowel prestatief als recreatief), zonder daarbij onderscheid te

maken tussen individuele spelers. HTC Horst stelt het tennisplezier voorop en biedt een prettige

omgeving voor de jeugd om te tennissen, waarbij er ruimte is voor prestatief tennis (denk hierbij aan

het aanbieden van trainingen aan de fanatiekere jeugdleden in kleinere groepen vanuit Personal

Tennis of via deelname aan het instroomprogramma van de KNLTB ). HTC Horst ziet tennis als een

teamsport en promoot dit op deze wijze naar haar jeugdleden: als je lid bent van HTC Horst zit je niet

alleen op tennisles, maar zit je op tennis.

3. Uitgangssituatie en doelstellingen

3.1 Uitgangssituatie

Na een daling van het aantal jeugdleden in de periode vóór 2014, is het jeugdledenbestand daarna

steeds licht groeiend of gelijk geweest. Hieronder volgt de trend van het aantal jeugdleden van de

afgelopen jaren bij HTC Horst. Het kalenderjaar 2014 (+11),  2016 (+13) en 2020 (+5) waren voor HTC

goede jaren wat betreft een toename van het aantal jeugdleden.

Januari 2014: 45 jeugdleden

Januari 2015: 56 jeugdleden

Januari 2016: 57 jeugdleden

Januari 2017: 70 jeugdleden

Januari 2018: 71 jeugdleden

Januari 2019: 70 jeugdleden

Januari 2020: 71 jeugdleden

Januari 2021: 76 jeugdleden

Als de KNLTB het bij tennis over jeugd heeft, gaat het over spelers t/m 17 jaar. Om te voorkomen dat

jonge senioren in de leeftijd van 18 en 19 jaar gaan zweven tussen een jeugd- en een volwassen

lidmaatschap, hanteren wij het jeugdtarief van een totaalpakket (zie punt 4) t/m 19 jaar. Dit heeft als

doel deze leden, die in de studerende leeftijd zitten, beter en langer te behouden en ze niet direct los

te laten als ze 18 jaar worden. We hebben vooral grote groepen jeugd in groen en geel: ons de



afgelopen jaren richten op werving en vervolgens op behoud van deze jeugdleden heeft bijgedragen

aan dit aantal.

3.2 Doelstellingen en speerpunten

Voor de komende vijf jaar hebben we een aantal doelstellingen opgesteld. Te weten:

- De eenduidige communicatie zoals deze er nu ligt behouden en uitbreiden naar een manier

dat ouders en jeugdleden weten waar ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen: een

duidelijke taakverdeling binnen de jeugdcommissie is hierbij van belang.

- Het vergroten van ouderbetrokkenheid, door ouders meer mee te nemen in de organisatie

en uitvoering van clubactiviteiten, maar ook bij het spelen van wedstrijdtennis.

- Clubbinding en teambeleving een betere plek geven bij het spelen van wedstrijden (en evt.

toernooien en andere activiteiten), waarbij ook de rol en de betrokkenheid van de trainer

van belang is. Heldere afspraken in de toekomst met de tennistrainers over een concrete

invulling hiervan is hierbij van belang, door bijv. het toevoegen van duidelijke taakuren.

- Een groei creëren in aantal jeugdleden naar een ledental van circa 100 jeugdleden. Dit is ca.

20% van het totale ledenbestand dat op dit moment rond de 450 leden ligt. Bij deze stijging

is het een uitdaging een evenredige leeftijdsspreiding na te streven.

- Naast het recreatieve doel van de tennissport, de jeugd meer ruimte en kansen bieden op

het gebied van prestatief tennis dankzij kwalitatief goede trainingen en een ruim aanbod van

wedstrijdtennis.

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

2. Het creëren en uitdragen van de belevenis van tennis als een teamsport

3. Het aanbieden van totaalpakketten, tegen een aantrekkelijk tarief

Ad1) De groep jeugdleden loopt uiteen van 5 t/m 19 jaar (als je op 1 januari van het nieuwe jaar nog

19 bent, val je onder het totaalpakket van een jeugdlid) en van beginnende tot prestatieve speler. 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 ervoor te zorgen dat

ieder jeugdlid gemotiveerd blijft en een plezierige tijd heeft, wordt het aanbod van activiteiten op de

verschillende subgroepen afgestemd.

Ad 2) 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 behoud van jeugdleden is voor

tennisverenigingen één van de grootste uitdagingen. Een derde van de jeugdleden haakt na twee jaar

af. Het sociale element van sporten is, zeker voor jeugdleden, uitermate belangrijk. Het is daarom

van belang om ons met tennis niet te richten op het individuele aspect, maar op het creëren van

dezelfde beleving als van een teamsport.

Ad 3) 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. Twee proeflessen voorafgaand een lidmaatschap zijn

mogelijk. Door het inzetten van gediplomeerde trainers is de tennissport wat betreft contributie een



wat duurdere sport ten opzichte van andere sporten, echter door er een aantrekkelijk totaalpakket

van te maken spelen we hierop in.

4. Aanbod aan jeugdspelers

4.1 Leeftijdsindeling vanuit de KNLTB

De tennissport is voor de jeugd opgebouwd vanuit verschillende kleuren. Dit is gekoppeld aan het

competitieaanbod van de KNLTB. In iedere kleur wordt er gespeeld met een andere bal,

puntentelling en veldgrootte. Afhankelijk van de leeftijd en het speelniveau wordt een jeugdlid

ingedeeld in één van de volgende kleuren, vanuit het principe ‘Tenniskids’ genaamd:

De geboortejaren in bovenstaande tabel gelden vanaf 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. Zie

Tenniskids competitie | Verenigingen (centrecourt.nl) voor meer informatie.

Jeugdspelers van 11 t/m 17 jaar vormen het niveau geel. De leeftijdscategorieën hierbij zijn t/m 12

jaar, 11 t/m 14 jaar en 13 t/m 17 jaar. Zie Junioren Competitie | Verenigingen (centrecourt.nl) voor

meer informatie. De leeftijd 17 t/m 19 jaar nemen wij ook mee in het pakketsysteem.

4.2 Totaalpakketten jeugd

De contributiestructuur zit zo in elkaar, dat zowel de jeugdtraining (32 weken), de begeleidings-

groepjes, de contributie als de deelname aan de competitie hierin verwerkt is. Getracht wordt om

middels een aantrekkelijk tarief het gehele jaar door training aan te bieden aan onze jeugdleden.

Deze opzet is mogelijk dankzij een bijdrage uit sponsoring voor elk jeugdlid. Daarnaast ontvangt ieder

nieuw jeugdlid een welkomstgeschenk van HTC, in de vorm van een eerste tennisracket en een setje

ballen.

Binnen de contributiestructuur bieden wij twee totaalpakketten aan, waarin verschillende kosten zijn

opgenomen. De inning van deze pakketten wordt gedaan door HTC (via een automatische incasso).

Pakket Inhoud Kosten (2021)

Totaalpakket A Contributie, het hele jaar toegang tot onze banen dankzij het
tennispasje, 1x per week training, competitiedeelname,
begeleidingsgroepjes en andere interne activiteiten

€210,- per kind
per jaar

https://centrecourt.nl/media/nf5jncca/telling-jeugd.pdf?ts=637587526650370000
https://centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/jeugd/tenniskids-competitie/
https://centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/jeugd/junioren-competitie/


Totaalpakket B Contributie, het hele jaar toegang tot onze banen dankzij het
tennispasje, 2x per week training, competitiedeelname,
begeleidingsgroepjes en andere interne activiteiten

€375,- per kind
per jaar

Het totaalpakket kan worden afgenomen tot en met de leeftijd van 19 jaar (als je op 1 januari van het

nieuwe jaar nog 19 bent) en stellen we jaarlijks vast. Hieronder vermelden we een aantal

voorwaarden:

● Er is geen restitutie mogelijk van het totaalbedrag bij het eerder afmelden van trainingen.

Het pasje blijft de rest van dat jaar gewoon geldig, waardoor men de rest van het jaar

gewoon toegang blijft houden tot de banen. De dan nog te maken trainingskosten zijn voor

eigen rekening.

● Bij proeflessen: in de maand dat je een proefles aanvraagt, start het (mogelijke)

lidmaatschap op de eerste dag van de maand. Een voorbeeld: volgt men op 24 mei een

proefles en kiest men vervolgens een paar weken later voor een lidmaatschap, dan start het

lidmaatschap per 1 mei van dat jaar.

● Het lidmaatschapsjaar loopt per kalenderjaar (januari t/m december).

5. Groei in aantal jeugdleden

5.1 Werving

Een groei in het aantal jeugdleden is met name in rood en oranje nodig om te voorkomen dat het

aantal jeugdleden gaat afnemen. De grote groep (huidige) groen- en geelspelers is een resultaat van

georganiseerde wervingsactiviteiten uit het verleden, waarna met deze groep is ingezet op behoud

(dankzij o.a. clubverbindende activiteiten zoals een tennisweek, begeleidingsgroepjes en andere

interne activiteiten). Een mooie spreiding in leeftijden van onze jeugdleden vergemakkelijkt het

maken van trainingsgroepen en competitieteams.

5.2 Behoud

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

of te behouden, het clubgevoel te promoten en om op die manier het verloop laag te houden. Deze

activiteiten kunnen zowel tennis-specifiek zijn of niet-tennis specifiek zijn. Doorgaans zijn deze

activiteiten onderdeel van het lidmaatschapspakket en toegankelijk voor alle leden. Bij een aantal

van deze activiteiten is er een eigen bijdrage nodig. Bij het inzetten op behoud van onze jeugdleden

zijn we al goed op weg als we ons blijven inzetten op het gebied van een gevarieerd

activiteitenaanbod, gedegen trainingen, een goede communicatie met ouders en ons richten op het

‘wij-gevoel’ binnen onze vereniging: jeugd op onze tennisvereniging zit niet op tennisles maar op

tennis.

Zie punt 6 voor al eerder georganiseerde activiteiten en mogelijke aanbevelingen richting de

toekomst.



6. Activiteiten en doelstellingen

6.1 Trainingen

De tennistrainingen bij ons op de club worden sinds 2016 verzorgd door Personal Tennis. De lescyclus

bestaat in 2021 uit 32 weken. Naast eenmaal clubtraining is het ook mogelijk om 2 of zelfs 3 maal per

week te trainen. Persoonlijke wensen kunnen bij Personal Tennis aangegeven worden.

De meest gangbare trainingsdagen zijn de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 16:00

en 21:00. We werken met een totaalpakket bij HTC Horst. Dit houdt in dat de kosten van de

trainingen zijn meegenomen in de kosten van een totaalpakket.

Als potentieel nieuw lid is het mogelijk om twee gratis proeflessen te volgen. De tennisschool zorgt

dat hij of zij bij leeftijdsgenootjes de proeflessen kan volgen en op een laagdrempelige manier kennis

kan maken met tennis. Een leenracket is aanwezig. Inschrijven hiervoor kan rechtstreeks via Personal

Tennis of via het e-mailadres van de jeugdcie.  Mocht er na de proeflessen een lidmaatschap worden

afgenomen, wordt er een welkomstpakket (een tennisracket en een setje tennisballen) aangeboden

vanuit HTC.

6.2 Competities

Als je lid bent van onze tennisclub, word je ook ingedeeld in een competitieteam. Het spelen van

competitie hoort bij je lidmaatschap. HTC vindt het belangrijk dat elk kind (ook als je een nieuw

jeugdlid bent) naast het vrijspelen en het trainen deelneemt aan de competitie.  Het bevordert

(meestal) het plezier in de tennissport en je doet wedstrijdervaring op. Om die reden worden alle

kinderen automatisch geplaatst in een team. Mocht men geen competitie willen en/of kunnen

spelen, kan dit schriftelijk aangegeven worden via het mailadres van de jeugdcie. Zowel in het voor-

als in het najaar worden er teams opgegeven bij de KNLTB. Uitgangspunt bij het indelen hierbij is de

niveaubepaling van de trainers en de grootte van de teams (van ongeveer zes personen). De

functionaris Tenniskids (rood/oranje/groen) en de competitieleider jeugd (geel) 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, in samenspraak met de aanvoerder van het team.

6.3 Toernooien

Voor onze jeugd zijn zowel interne als externe toernooien mogelijk. Intern valt te denken aan de

clubkampioenschappen of een toernooi vanuit een bepaald thema. Ook is het mogelijk in de regio

deel te nemen aan toernooien. We willen jeugdleden stimuleren om mee te doen aan deze

regiotoernooien. Streven is dat ook trainers onze jeugdleden hiervoor stimuleren. Omdat we tennis

meer als een teamsport benaderen, streven we ernaar om bij toernooien met meerdere kinderen in

te schrijven, zodat ze ook ‘gezamenlijk’ deelnemen. Jeugdtoernooien zijn te raadplegen via de

omgeving van mijnKNLTB (via de website of de app).

http://www.personaltennis.nl/


6.4 Interne en externe activiteiten

Naast de trainingen, competitie en toernooien organiseert HTC Horst 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.

Veel activiteiten worden nu georganiseerd voor alle jeugd. Het afgelopen jaar hebben we ook

gerichter activiteiten georganiseerd, naar de behoefte van de verschillende leeftijdsgroepen en

niveaus. Voor bijv. 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. We streven er naar om alle

interne en externe activiteiten (m.u.v. de tennisweek) gratis te houden voor de jeugdleden.

Hieronder een opsomming van een (mogelijke) kalender, inclusief doel en doelgroep:

Activiteit Periode Werving Binding Behoud Doelgroep

Drie Dorpen
wintertoernooi

November t/m
februari

x x Iedereen

Begeleidingsgroepjes Hele jaar, buiten
vakanties

x x x Iedereen

Vriendjesmaand April (evt. ook in
september)

x Niet-
leden

KNLTB competitie
voorjaar (tenniskids en
junioren)

April-mei (uitloop
juni)

x x Iedereen

KNLTB competitie najaar
(tenniskids en junioren)

September - oktober
(uitloop november)

x x Iedereen

Activiteit oudere
jeugdleden (‘keetavond’)

Na afloop van
competitie

x x Vanaf 13
jaar

Libema Open kidsday Juni x Iedereen

Tennisweek Eerste week
zomervakantie

x x x

Clubkampioenschappen Laatste weekend
zomervakantie

x x

Winteractiviteit
(dropping, speurtocht,
o.i.d.)

December x x



De uitstapjes (zoals bijv. Libema Open kidsday) 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.

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.

7. Organisatie

7.1 Jeugdcommissie

De jeugdcommissie kent een aantal vaste taken en posten:

- Voorzitter, tevens contactpersoon naar bestuur en/of bestuurslid

- Toernooien

- Begeleidingsgroepjes

- Activiteiten (o.a. Tennisweek)

- Competitie (functionaris tenniskids en competitieleider jeugd)

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

- PR: (website, flyers, social media, etc.)

7.2 Communicatie

Doelstellingen communicatie: aansluiten bij algemene doelstellingen en hierbij ondersteuning

bieden. Dit betekent concreet:

- Heldere communicatie binnen de club; naar jeugdleden, ouders, alle leden binnen HTC Horst

en tussen commissieleden en trainers (interne communicatie). De jeugdcie hanteert een

eigen mailadres: jeugd@htchorst.nl. Tevens werkt de jeugdcie met Google Drive, waarin de

cloud handige documenten met elkaar gedeeld en opgeslagen worden.

- Behouden jeugdleden (interne communicatie)

- Werven van nieuwe jeugdleden (externe communicatie)

Er zijn dus verschillende doelgroepen voor communicatie op te noemen:

- Jeugdleden (in verschillende leeftijden en niveaus)

- Ouders jeugdleden

- Seniorenleden

- Potentiële jeugdleden (en hun ouders)

- Gemeentebestuurder/ambtenaren sportzaken gemeente Horst aan de Maas

- Stichting Dynamiek Scholengroep en BSO’s gemeente Horst aan de Maas

- KNLTB (accountmanager)

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 aanspreekvorm  is zo persoonlijk, enthousiast en informeel mogelijk.

mailto:jeugd@htchorst.nl


Communicatiemiddelen:

- Website: www.htchorst.nl

- E-mailadres jeugd: jeugd@htchorst.nl

- Welkomstmail (en eventueel informatieavond) nieuwe jeugdleden

- Nieuwsbrief HTC: contact hierover kan gelegd worden met PR-commissie HTC. Jeugd is een

duidelijk onderdeel van de club en dient daarom terug te komen. Een terugkerende rubriek

met foto’s van nieuwe jeugdleden is hier een voorbeeld van.

- Social media: HTC heeft een facebookpagina. 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.

8. Financiën
1. Jaarlijks stellen we de kosten van de totaalpakketten opnieuw vast, in overleg met de

penningmeester (en het bestuur). De kosten van de individuele componenten kunnen

namelijk wijzigen (bijvoorbeeld aanpassing contributie n.a.v. ALV, wijziging tarief trainers

alsmede de korting die HTC Horst geeft op het totaal).

2. De begroting van de jeugd maakt onderdeel uit van de totale begroting van HTC. Aan het

eind van het jaar wordt een kostenoverzicht opgesteld en een nieuwe begroting gemaakt

voor het daaropvolgende jaar. Dit wordt gecommuniceerd met de penningmeester.

3. Bij alles dat met jeugd te maken heeft, streven we ernaar om huidige sponsoren voorrang te

geven op uitgaven die we doen. Denk aan een barbecue, kleding, attenties, etc.

9. Succesindicatoren en aanbevelingen
● We hebben wel eens bediscussieerd of een andere cyclus dan de huidige (per kalenderjaar)

handiger is bij de start van een nieuw tennisseizoen. Men zou er ook voor kunnen kiezen het

nieuwe seizoen in september (gelijk aan start schooljaar) te laten starten. Verandering van

cyclus zou op dit moment  invloed hebben op alle clubs en trainers binnen Personal Tennis.

Uiteindelijk is dit een bouwsteen in de planning vanuit PT, waar op dit moment niet van

afgeweken kan worden.

● Begeleidingsgroepjes: het laatste jaar viel de opkomst tegen. Streven zou toch zijn om het

om de week (dus twee keer per maand) te laten plaatsvinden, mits er voldoende vrijwilligers

zijn natuurlijk. Mogelijkheden voor frisse wind: contact opnemen met tennisschool en

hiermee de koppeling leggen (wat doen ze in de trainingen?), nog eens benadrukken bij

ouders dat begeleidingsgroepjes in de prijs van het totaalpakket zit inbegrepen,

thema-avonden organiseren (tennis afwisselen met niet-tennisgerelateerde avonden),

afwisseling spelvormen.

● Zorg voor een gevarieerd activiteitenaanbod en denk in thema’s. Mogelijke

tennistoernooitjes zijn: vriendje/vriendinnetjetoernooi, ouder-/kindtoernooi,

wijk/straattoernooi.

● Trainers zijn er niet alleen voor het verzorgen van de trainingen: houd het contact warm met

de huidige trainers en vraag ze mee te denken in de organisatie, laat ze actief betrokken zijn

bij de competitieweken en de clubkampioenschappen en andere activiteiten. Dit kan er

alleen maar voor zorgen dat de jeugdleden zich nog meer verbonden voelen bij HTC.

http://www.htchorst.nl
mailto:jeugd@htchorst.nl


● Ledenwerving kan een heel grote kostenpost zijn in de begroting. De KNLTB voorziet hierin

door het aanbod van Tenniskids @ school. Dit is een welkome manier om jeugd in Horst (en

eventueel omstreken) op een laagdrempelige manier kennis te laten maken op school met

de tennissport, zonder dat er veel kosten bij komen kijken. Zie hiervoor:

stappenplan-tenniskidsschool.pdf (centrecourt.nl). Contact opnemen met Jos Lindner

hierover is mogelijk.

Ook samenwerking met Sport aan de Maas kan hierin meegenomen worden (denk aan de

sportcarrousel in 2018). Na een ledenwervingsactiviteit is de opvolging heel belangrijk (dus

het niet alleen bij de activiteit houden, maar waar kan men terecht als men vragen heeft of

geïnteresseerd is lid te worden?)

● Om minder druk te leggen op jeugdcie kan het van belang zijn om een pool van

ouders/vrijwilligers te organiseren die mee willen helpen in de organisatie en/of begeleiding

van activiteiten en toernooien. Inzetten op het actief betrekken van ouders bij activiteiten

kan een win-winsituatie opleveren.

● In 2019 hebben we voor het laatst een info-uurtje gehouden. Destijds zijn we ermee gestopt

omdat de aanwezigheid van ouders tegenviel. Nu er veel nieuwe jeugdleden in de tussentijd

bij zijn gekomen, is het de overweging waard dit uurtje weer in het leven te roepen. Dit heeft

meerdere doelen: betrokkenheid en interesse van ouders in de club peilen, gezichten achter

de jeugdcie zien, vragen die leven mondeling bespreken, informatievoorziening actief in

stand houden

● Hoekje jeugdleden op club In de kantine: hebben we het wel eens over gehad maar is nooit

concreet gerealiseerd. Wel hebben we een aantal jaar terug buiten een speelhoek voor de

jeugd ingericht (met speeltoestel). Binnen is er nog geen concrete voorziening. Voor 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.

● De KNLTB helpt graag in de vorm van de accountmanager mee met bovenstaande, maar ook

zeker met andere zaken die op welk moment dan ook aan de orde zijn. Schroom niet contact

op te nemen met de accountmanager van onze regio voor vragen en advies.

10. Proces in totstandkoming van beleidsplan
Om dit beleidsplan succesvol te kunnen uitrollen en implementeren zijn de volgende

randvoorwaarden van toepassing:

1. Voldoende commissieleden en ouders die mee willen helpen tijdens de activiteiten,

competitie en toernooien.

2. Middelen: voldoende geldelijke middelen (zie financiën) en faciliteiten.

Dit Jeugdbeleidsplan is tot stand gekomen door een samenwerking tussen jeugdcie, het bestuur van

HTC Horst en de tennisschool (de trainers). Het beleidsplan komt ter inzage tijdens de ALV van HTC

(en eventueel doorgestuurd naar ouders) in 2022 en wordt vervolgens, indien nodig, verder

aangescherpt dan wel aangepast. De definitieve versie wordt op de website van HTC geplaatst.

https://www.centrecourt.nl/media/l50bpr51/stappenplan-tenniskidsschool.pdf

