WELKOM
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“EEN NIEUWE START”
•2

Onze plaats in de club (ORGANIGRAM)


15‟

Voorstelling hoofdtrainer en kidscoördinator

Ons werkveld (KERN-AANDACHTSGEBIEDEN) 15‟



Wat doen we?
Definities

Onze identiteit (MISSIE)



15‟

Gedragen door KERNWAARDEN
Wat willen we bereiken of VISIE?
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•3

ORGANIGRAM JEUGDWERKING

1. Jeugdwerking (JW)
2. Jeugdactiviteiten-commissie (JAC)
3. Jeugdcommissie (JC)
4. Jeugd Technische commissie (JTC)
5. KidsTennis commissie (KTC)

Vragenronde & Pauze
•4



Vragenronde
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Definities niveau van speler?
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1.

KidsTennisser: alle kinderen van 4-12 jaar

2.

TienerTennisser (recreant): alle kinderen
vanaf 12 jaar die < 5 open toernooien
spelen (incl. IC)

3.

Competitiespeler: alle kinderen die
>5 open toernooien spelen (incl. IC)

4.

Selectiespeler: alle kinderen die door vtv
geselecteerd zijn

Wat doen wij?

(kernaandachtsgebieden)
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1.

Lessen voor 4 tot 12 j volgens het KT concept

2.

KinderTour & Interne tennisactiviteiten

3.

Nevenactiviteiten (5-18j)

4.

Lessen voor de recreanten

5.

Training voor de competitiespelers
(max. 2 x/w Tennis en 1x /week Conditie)

6.

Begeleiding IC & VW Tour 3,4,5
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Buiten onze aandachtsgebied?
•7

Wat niet!
1.

Training van selectiespelers +8 jaar

2.

Training van spelers die meer wensen te trainen dan 2 x Tennis en
1 x Conditie per week

Waarom?



Omdat deze jeugdvisie past in de visie van het hoofdbestuur
Omdat onze infrastructuur/accommodatie niet toereikend is om
andere doelstellingen te ambiëren

Wat doen we ermee?
Doorverwijzen naar een club zoals Tennisdel, Boneput, GTT

Vragenronde & Pauze
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Vragenronde
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Wie zijn we?
•9



WIJ zijn een TEAM met een HART voor jongeren



Wij willen SCOREN via TENNIS en NEVENACTIVITEITEN



Wij LEIDEN door VOORBEELD en met VAKKENNIS



Wij ENGAGEREN ons om de jongeren een + ATTITUDE
en een GEZONDE WINNAARSMENTALITEIT aan te leren



Wij tonen steeds RESPECT in onze omgang zowel in WOORD als in DAAD

Wat willen we bereiken?
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Een visie = een toekomstideaal maar wel één die voortvloeit uit onze Missie!

Leden



deel uitmaken van de tofste KidsTennisClub
genieten van efficiënte Werkingsstructuren
Kader




deel uitmaken van een uitzonderlijke Team
belangrijke bijdrage leveren aan alle ClubLeden

Koninklijke Winterslag TennisClub
‘Een rolmodel zijn in het KidsTennisLandschap’
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Wat willen we bereiken?
•11

10/2011 (volgend jaar)


JEUGDLEDENBESTAND
Nu 113 kinderen
 Naar 130 kinderen die les volgen (+15%)




JEUGDWERKING
Nu 2 ouders
 Naar 5 ouders die zich engageren in de TPG (2% van de ouders)




JEUGDLESKADER (gediplomeerd én bijgeschoold)
Van 1 initiator (Niels), 1 instructeur B (Alvaro) en 2 trainers B (Walter en Steven)
 Naar 3 extra initiators (Kevin, Dries, Phillipe) en 1extra instructeur B (Niels)
 Van 1 actieve Birgit naar 2 extra actieve aspirant initiators (bv. Jorien, Sanne)


.

Wat willen we bereiken?
•12

10/2012


JEUGDLEDENBESTAND
van 130 kinderen
 naar150 die les volgen (+15%)




JEUGDWERKING


Een gediplomeerde jeugdcoördinator



van 5 ouders naar 7 ouders die zich engageren in de TPG (2,5% van de ouders)
Label „Jeugdvriendelijk Tennisclub‟





JEUGDLESKADER
van 3 naar 4 initiators (Kubra, Kevin, Dries, Phillipe)
 van 3 actieve naar 5 actieve aspirant initiators (Birgit, Jorien, Sanne, Stefano, …)


6

Wat willen we bereiken?
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10/2015


JEUGDLEDENBESTAND
Naar 200 die les volgen (+15%)





JEUGDWERKING
Naar 16 ouders die zich engageren in TPG (4% van de ouders)
 Label „KidsTennis School‟




JEUGDLESKADER
Naar 2 extra initiators en 1extra instructeur B



Totaal: 10 aspirant initiators - 6 initiators - 3 instructeur B - 1 trainer B – 1CT*


Andere


Gastheer worden van de opleiding initiator en instructeur B van de VTV

(*) Conditietrainer
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HERDEFINITIE VAN ONZE JEUGDWERKING

„KWTC IS DIK OK!‟

“Parvus numero, magnus merito”
(gering in aantal, groots in daden)
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VRAGENRONDE
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•Wij danken u voor uw aandacht!
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