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Jeugdbeleidsplan
1. ALGEMEEN JEUGDBELEID

1.1 Inleiding
Omdat de jeugd een belangrijke plaats in neemt binnen onze vereniging, werken we met een apart
jeugdbeleidsplan. Met name binnen de jeugdafdeling is het belangrijk dat zowel spelers, ouders als
begeleiders weten wat er van de vereniging verwacht kan worden en wat er van hen verwacht wordt.
Daarnaast is het van belang dat deze mensen binnen de jeugdafdeling niet zomaar in het diepe worden
gegooid. Wanneer deze mensen hun taken met veel plezier kunnen uitvoeren blijven zij langer actief
binnen de jeugdafdeling.
Om deze duidelijkheid en continuïteit te krijgen is het schrijven van een jeugdbeleidsplan noodzakelijk.
Door het in de praktijk brengen van een eigen beleidsplan kan de jeugd structureel beter opgeleid en
begeleid worden. Dit jeugdbeleidsplan is in seizoen 2004/2005 tot stand gekomen en heeft een
geldigheidsduur van twee jaar. Jaarlijks zal met het dagelijks bestuur de voortgang worden geëvalueerd.

1.2 Inventarisatie van de huidige situatie:
Eerst geven we hieronder een kort overzicht m.b.t. algemene verenigingsinformatie en informatie over de
jeugdafdeling in het bijzonder. Daarnaast wordt met de SWOT-analyse de sterke en zwakke punten van
Litac in kaart gebracht, maar ook de kansen en bedreigingen die van buitenaf komen.

1.3 Algemene verenigingsinformatie
De vereniging, opgericht op 10 juni 1949, maakt deel uit van de afdeling Gelre van de Nederlandse
Tafeltennis Bond (NTTB) en van de Dynamic Tennis Bond Nederland (DTBN). Momenteel heeft Litac ruim
200 leden, 110 tafeltennisspelers en 100 dynamictennisspelers.
Op 9 oktober 1993 werd de eigen accommodatie “De Zandschoppe” officieel geopend. Sindsdien is er
naast de mogelijkheid tot tafeltennissen ook de gelegenheid om dynamictennis te beoefenen.
Het jongste lid van onze vereniging is 7 jaar en het oudste boven de 80.
Voor iedereen staan onze deuren open zowel voor prestatie (competitie en toernooien) als voor recreatie
(de nadruk ligt hier op gezelligheid, sportieve ontspanning, sociale contacten en aangepaste
trainingsvormen). Ook overdag zijn er vele mogelijkheden.
Litac is een zeer actieve vereniging waar jaarlijks veel activiteiten plaatsvinden. Om te voorkomen dat een
kleine vaste kern van vrijwilligers erg veel werk verzet voor de grote groep overige leden, werkt Litac met
veel ondersteunende commissies. Het doel daarbij is om zoveel mogelijk werk te verdelen onder zoveel
mogelijk verschillende leden.
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1.4 Jeugdafdeling
Jongens en meisjes van 6 tot en met 17 jaar kunnen jeugdlid worden.
Op dit moment heeft Litac 38 jeugdleden onderverdeeld in 30 tafeltennissers (waarvan 16
competitiespelende en 14 recreatieve leden) en 7 dynamictennissers.
Momenteel hebben we 3 verschillende groepen tafeltennissers, geselecteerd op leeftijd en/of sterkte.
Daarnaast is er 1 dynamictennisgroep voor de jeugd. Deze groep valt buiten het bereik van de technische
commissie (TC) en dit jeugdbeleidsplan.

1.5 SWOT-analyse
Met de SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van de vereniging in kaart gebracht.
Daarnaast wordt gekeken naar kansen en bedreigingen die zich in de (directe) omgeving voordoen. Aan
de hand van deze analyse kan Litac richting geven aan het te voeren beleid.
Sterke punten van LITAC:
 een kleine gezellige vereniging, waar bijna iedereen elkaar kent;
 er zijn veel verschillende commissies waardoor het (vrijwilligers-) werk goed verdeeld is;
 jonge, betrokken senioren bij Litac, waardoor coaching bij competitiewedstrijden en toernooien
geen probleem hoeft te zijn;
 een eigen trainster voor de jeugd en een beheerder voor de zaal;
 de trainingsgroepen zijn klein waardoor er veel individuele aandacht is;
 iedere speler heeft minimaal 2 keer de mogelijkheid om te trainen (voldoende trainingsfaciliteiten
aanwezig);
 Litac heeft een mooi eigen clubgebouw met eigen kantine;
 de contributie is laag;
 er worden veel nevenactiviteiten georganiseerd voor de jeugd, maar ook voor senioren,
recreanten en dynamictennissers;
 aanbod van 2 verschillende sporten (en daardoor ook verschillende doelgroepen);
 brede basis bij de senioren;
 sterke financiële positie;
 breedtesport georiënteerd (recreanten en competitiespelende leden).
Zwakke punten van LITAC:
 omdat het gaat om een relatief kleine groep jeugd, is het niveauverschil tussen de verschillende
jeugdteams hoog;
 opbouw trainingsgroepen niet goed door het niveauverschil (jeugdleden die eigenlijk nog niet
door kunnen stromen, moeten wel en spelen daardoor te hoog);
 geen trainingsmentaliteit bij senioren om een hoger niveau te bereiken (denk bijvoorbeeld aan
trainen, deelnemen aan toernooien);
 slappe periode in mei en juni qua toernooien en wedstrijden (tafeltennis);
 niveau van de jeugdteams in de huidige competitie;
 ongunstige locatie ten opzichte van rest van het land om samenwerking aan te gaan met spelers
en/of clubs;
 geen / beperkt draagvlak voor topsport (immers, recreatief +);
 te grote zaalbezetting (geen / weinig ruimte om uit te breiden);
 geen trainingsgroep voor senioren, maar wel mogelijkheden om mee te trainen.
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Kansen voor LITAC:
 het aanscherpen van de sterke punten van de vereniging;
 communicatie over goede punten van Litac naar buiten toe;
 voldoende sportbehoefte in Lichtenvoorde;
 toernooitjes voor jeugdleden met vriendjes (vriendjestoernooi in de vorm van 1 lid brengt
meerdere vriendjes mee en die spelen allemaal tegen elkaar);
 beloningsvorm voor het aanbrengen van een nieuw lid (hoeft niet veel te zijn);
 follow-up bij jeugdtoernooien (denk aan nogmaals direct contacten van deelnemers van
pingpongposse o.i.d.);
 reclame-acties voor ledenwerving (aandikken een maand gratis mee trainen (alsof dat iets nieuws
is, maar zo werkt reclame);
 demonstratie door topspeler / topspeler binnen halen voor recreatief spelen;
 samenwerken met andere organisaties, zoals basisscholen, jeugdwerk, azc, buitenschoolse
opvang;
 jeugdleden betrekken bij werving.
Bedreigingen voor LITAC:
 naam en imago tafeltennis regionaal en nationaal slecht;
 veel jeugdleden haken af als ze ongeveer 16 worden;
 bijbaantje en andere bezigheden van de oudere jeugdspelers;
 andere (sport)verenigingen (m.n. voetbal) in Lichtenvoorde

1.6 Algemene verenigingsdoelstelling:
De doelstelling van tafeltennis- en dynamictennisvereniging LITAC is het stimuleren van de tafeltennis- en
dynamictennissport in Lichtenvoorde. Daarvoor biedt Litac in de eigen accommodatie “De Zandschoppe”
mogelijkheden voor zowel prestatief als recreatief sporten, waarbij leden zoveel mogelijk op hun eigen
niveau spelen. Competitie, gezelligheid en sportiviteit gaan daarbij hand in hand. Leden krijgen de
mogelijkheid om zich binnen de vereniging te ontplooien op sportief, organisatorisch en vooral ook sociaal
gebied.

1.7 Specifieke doelstellingen voor het jeugdbeleid:
1. Streven naar een jeugdafdeling van 50 leden in het jaar 2010. Hiervoor is behoud van de huidige
leden en instroom van nieuwe leden nodig.
2. Streven naar een brede en evenwichtige samenstelling van de jeugdgroepen waarin plaats is voor
zowel prestatief als recreatief tafeltennis.
3. Ervoor zorgdragen dat alle spelers op een voor hen geschikt niveau spelen.
4. Betrokkenheid, binding en gezelligheid van de jeugdleden en ouders behouden en vergroten.
5. Zorgdragen voor een goeie doorstroming van de jeugd naar de senioren.

1.8 Organisatie, technisch jeugdbeleid en concrete acties
In onderdeel twee wordt de organisatie van de jeugdafdeling uitgewerkt. Vervolgens wordt in onderdeel
drie bovengenoemde doelstellingen uitgewerkt in technische beleid. Tenslotte wordt in onderdeel vier
afgesloten met concrete acties en de benodigde beheersmaatregelen.
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2.ORGANISATIE JEUGDAFDELING
Voor wat betreft de jeugd zijn de 2 belangrijkste commissies: de technische commissie en de
jeugdactiviteitencommissie (JAC). Daarnaast zijn er de kindertafeltennisfeestcommissie (KTTFC) en
kampcommissie.

2.1 Technische commissie
De technische commissie bestaat op dit moment uit 4 personen:
 bestuurslid T.C. zaken,
 competitieleider senioren,
 competitieleider jeugd,
 de trainster
De T.C. komt ongeveer 6 keer in het jaar bij elkaar en bespreekt onderwerpen die te maken hebben met:
 de trainingsgroepen,
 competitiezaken,
 toernooien,
 andere (technische) zaken die spelen binnen de vereniging.
De twee belangrijke uitgangspunten zijn daarbij:
Spelplezier & Prestatie
Voorop staat dat de spelers plezier beleven tijdens de trainingen en wedstrijden om hen hiermee op een
hoger niveau te krijgen.

2.2 De jeugdactiviteitencommissie
Gezelligheid is bij Litac heel belangrijk. Daarom worden er naast allerlei tafeltennisactiviteiten ook verschillende
andere leuke activiteiten georganiseerd. Dit wordt gedaan door de activiteitencommissie voor de jeugd.
Hierin zitten zowel jeugdleden als senioren. Een aantal activiteiten zijn: bingo, tafeltennismarathon,
smokkeltocht. Daarnaast wordt er ieder jaar een kamp georganiseerd. In de kampcommissie zitten o.a.
ook leden van de activiteitencommissie als ook T.C. leden.

2.3 Kindertafeltennisfeestcommissie
Jaarlijks worden er voor alle scholieren in de gemeente Lichtenvoorde een aantal ‘kennismakingsdagen’
georganiseerd:
 Ping Pong Party, met nadruk op spel- en vaardigheidselementen
 Ping Pong Posse: teamtoernooi
 The Battle: individueel toernooi

2.4 Kampcommissie
Een keer in het jaar, aan het eind van het seizoen wordt er voor de Litac jeugd een kamp georganiseerd.
Dit is een kamp waar de gezelligheid voorop staat en waar samen allerlei (niet tafeltennis-) activiteiten
(o.a. smokkeltocht, bonte avond, sport-en spelletjesdag) worden gedaan.
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3. TECHNISCH JEUGDBELEID
Hieronder geven we een beeld van de in paragraaf 1.7 gestelde doelen en wordt nadere ingegaan op de
instrumenten om deze doelen te realiseren.

3.1 Werving nieuwe leden
Doelstelling 1:
Streven naar een jeugdafdeling van 50 leden in het jaar 2010. Hiervoor is behoud van de huidige leden en
instroom van nieuwe leden nodig.
Het is hierbij van belang aandacht te besteden aan wervingsacties. Er zijn de volgende wervingsinstrumenten te onderscheiden.
3.1.1 Kindertafeltennisfeest
Deze bestaat uit de volgende drie onderdelen:
- PingPongParty (diverse spelvormen)
- The Battle (individueel toernooi voor basisscholieren)
- PingPongPosse (teamtoernooi voor basisscholieren)
3.1.2 Sportlessen
Bijna alle basisscholieren in de groepen 5 tot en met 8 komen jaarlijks voor één of twee sportlessen naar
de Zandschoppe. De trainster van Litac verzorgt dan tafeltennisles.
3.1.3 Overig
Meenemen vriendjes en vriendinnetjes bij rookworstenactie.
Familieleden die meedoen op Litac-dag.
Vriendjes/vriendinnetjestoernooi.
Verjaardagsfeestjes, waarbij gesport wordt.

3.2 Trainingsgroepen
Doelstelling 2:
Streven naar een brede en evenwichtige samenstelling van de jeugdgroepen waarin plaats is voor zowel
prestatief als recreatief tafeltennis.
3.2.1 Algemeen
Litac heeft op dit moment 3 verschillende trainingsgroepen
Deze staan allen, 1 of meerdere keren in de week, onder deskundige leiding van een door de NTTB
gediplomeerde trainer. De groepen zijn:




de A-selectie voor de meer gevorderde, vaak wat oudere jeugdspelers/speelsters en senioren
(vanaf 12 jaar)
de B-selectie voor de iets gevorderde, meestal jonge spelers/speelsters (van 10 tot 12 jaar)
de C-selectie voor de beginnende, allerkleinsten van ongeveer 6 tot 9 jaar

Belangrijk is het dat de spelers/speelsters op tijd door kunnen stromen naar een hogere groep. Als we
denken dat een speler een stapje hoger kan dan zullen we daar niet te lang mee wachten. In eerste
instantie zal het dan gaan om een combinatie van 1 keer trainen bij de C-selectie en 1 keer bij de Bselectie, of 1x B en 1x A-selectie, later zal hij/zij dan voor vast in de hogere groep kunnen komen en zelfs
nog een keer vaker (3x in de week) kunnen trainen.
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Naast de gewone trainingen worden er ook individuele trainingen gegeven. Dit gebeurt in de vorm van
meerballentraining waarin per speler apart gekeken wordt waarop (extra) getraind zal worden.
We houden bij hoe de kinderen zich op tafeltennisgebied ontwikkelen en proberen vervolgens de
trainingen af te stemmen op de verwachte ontwikkeling en capaciteiten van een kind.
3.2.2 De C-selectie
Doelen
In deze groep gaat het om beginnende, jonge spelers waarbij de spelvormen centraal staan. Op een
speelse manier leren ze een aantal basisbegrippen van het tafeltennis kennen (m.n.: basishouding,
voetenwerk, FH contra, FH topspin, coördinatieoefeningen). Er wordt gewerkt met diploma’s waarin
stapsgewijs de oefeningen en spelletjes moeilijker worden. Wedstrijdvormen komen slechts terloops
tijdens het jaar aan de orde.
De ideale groepsgrootte is 6 tot 10 spelers.
3.2.3 De B-selectie
Doelen
Hierin zal al meer in echte oefenvormen training gegeven worden waarbij het recreatieve element een
meer ondergeschikte rol krijgt.
De trainingen zullen intensiever worden en meer technische en tactische aspecten zullen behandeld
worden. Ook zal er per speler gekeken worden welk speltype hij/zij het beste kan ontwikkelen.
In de meeste gevallen zullen de spelers ook deelnemen aan de competitie.
De ideale groepsgrootte is 8 tot 14 spelers
3.2.4 De A-selectie
Doelen
Op een zo hoog mogelijk niveau de tafeltennissport beoefenen.
Er zal zeker 2 keer, met de mogelijkheid tot 3 keer, getraind worden.
In de A-selectie zitten, over het algemeen, de spelers en speelsters die aangeven dat ze prestatief willen
tafeltennissen. Dat houdt in dat ze extra willen trainen, meedoen aan de competitie en toernooien en
hiermee proberen te werken aan een hogere licentie.
De trainingen zullen wat betreft de technische en tactische aspecten uitgebreid worden. Daarnaast wordt
het steeds belangrijker dat de jeugd zelf ook bewust bezig is met het spelletje en leert omgaan met
begrippen als verliezen en winnen. Zij moeten leren hun eigen beperkingen te accepteren. Voorop blijft
echter nog steeds staan dat ze plezier in het spelletje hebben en blijven houden.
Een ander doel is om deze spelers, die vaak al iets ouder zijn, te stimuleren om niet alleen elkaar maar
ook de jongere spelers te coachen. Ook zullen ze meer gevraagd worden om mee te helpen bij bepaalde
activiteiten om ze betrokken te houden bij het clubgebeuren.
Ook is het van belang om ze alvast kennis te laten maken met de senioren en ze alvast tegen senioren te
laten spelen zodat ze kunnen wennen aan het “seniorenspel” en zo de overgang naar de senioren te
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vergemakkelijken. Daarom is het belangrijk te stimuleren dat senioren meetrainen. Tevens betekent dit
een versterking van de trainingsgroepen. De ideale groepsgrootte is 8 tot 16 spelers

3.3 Competitie en toernooien
Doelstelling 3:
Ervoor zorgdragen dat alle spelers op een voor hen geschikt niveau spelen.
3.3.1 Algemeen
Litac neemt deel aan de afdelingscompetitie (afdeling Gelre) en diverse toernooien. Hierin zijn
verschillende niveaus te onderscheiden. Van belang is dat de spelers op een niveau spelen, waarin zij
‘geprikkeld’ worden zichzelf te verbeteren. Dit betekent dat het niveau van de competitie en toernooi niet
veel te laag, maar voor de speler ook niet onhaalbaar hoog dient te zijn. Bij de opgave en indeling dient
hier door de technische commissie zoveel mogelijk rekening mee te worden gehouden.
3.3.2 Competitie
1. Beginnerscompetitie:
Nieuwe leden dienen in principe minimaal een half jaar te spelen in de C-selectie voor zij instromen in de
beginnerscompetitie. Indien zij meer dan 50% van de wedstrijden winnen, is het de bedoeling door te
stromen naar de kadettencompetitie
2. Kadetten- en juniorencompetitie:
Spelers die in de tweede en derdeklas van de kadettencompetitie uitkomen, komen in aanmerking voor de
B-selectie. Voor sterkere en oudere spelers is er de mogelijkheid om in de juniorencompetitie uit te
komen. Bij teamindeling zijn niveau, clickfactor, talent, leeftijd en trainingsopkomst de belangrijkste
criteria.
3. Begeleiding/coaching/rijden:
Voor thuiswedstrijden maakt de jeugdcompetitieleider een schema met begeleiders. Iedere begeleider
coacht maximaal twee teams.
Ouders dienen het vervoer bij uitwedstrijden te verzorgen, waarbij ouders en/of spelers de coaching
verzorgen. Voorafgaand aan de competitie maakt de jeugdcompetitieleider hiervoor een schema. Bij
bijzondere wedstrijden, zoals kampioenswedstrijden, degradatiestrijd of twee Litac-teams naar dezelfde
tegenstander, streeft Litac ernaar een Litac-begeleider/coach in te plannen.
De aangewezen coaches worden mondeling door de trainer geïnstrueerd. De coaches krijgen
aandachtspunten mee en koppelen de resultaten terug.
3.3.3 Toernooien
De technische commissie bepaalt welke spelers uitgenodigd worden voor een bepaald toernooi. In zijn
algemeenheid vindt de technische commissie het van belang deel te nemen aan de volgende toernooien:
1. Ranglijsttoernooien
Deze toernooien zijn bedoeld voor de sterkste, meest talentrijke spelers, waarbij ze tegen de betere
spelers van hun leeftijd kunnen spelen. Voor spelers die deelnemen aan de afdelings- of bondstraining is
deelname aan deze toernooien in principe verplicht.
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2. Jeugdmeerkampen
Voor deze toernooien komen de onder 1 genoemde spelers in aanmerking en daarnaast een aantal
overige spelers uit de A en B selectie.
3. Overige toernooien
Voor deze toernooien staat in principe voor alle jeugdleden deelname open. Voorbeelden van deze
toernooien zijn:
 Gelderse kampioenschappen: eenmaal per jaar
 Clubkampioenschappen: eenmaal per jaar
 Lichtenvoordse kampioenschappen senioren: voor jeugdleden ouder dan 15 jaar
 Uitwisselingen met andere verenigingen, die door technische commissie worden georganiseerd
 Overige toernooien zoals een op te zetten (interne) meicompetitie
Bij alle toernooien en uitwisselingen met andere verenigingen zorgt Litac voor coaching en begeleiding.
De trainer zal deze coaches mondeling instrueren en vragen om terugkoppeling.
De technische commissie vindt het van belang voor de ontwikkeling van met name de onder 1 en 2
genoemde spelers dat ze meedoen aan deze toernooien. Voor de overige spelers is met name spelplezier
een belangrijk aandachtspunt. Daarom streeft de technische commissie ernaar de kosten (inschrijfgeld en
reiskosten) van met name de onder 1 en 2 genoemde toernooien laag te houden.

3.4 Sociale activiteiten
Doelstelling 4:
Betrokkenheid, binding en gezelligheid van de jeugdleden en ouders behouden en vergroten.
Jaarlijks organiseert de Jeugdactiviteitencommissie diverse activiteiten specifiek gericht op de jeugd. De
bedoeling is dat de jeugdleden deze activiteiten zelf bedenken en organiseren.
Daarnaast organiseert de kampcommissie jaarlijks een kamp voor de jeugd.
Verder organiseert de activiteitencommissie senioren jaarlijks een Litac-dag voor alle Litac-leden en hun
directe familie. Op deze dag zijn de ouders en broertjes en zusjes van Litac-spelers uitgenodigd en
worden zij betrokken bij de vereniging.
Tenslotte organiseert de technische commissie jaarlijks een ouderuurtje, waarin uitleg wordt gegeven
over Litac, trainingen en het spelen van competitie en toernooien. Om de betrokkenheid van ouders bij
het tafeltennis te vergroten kan een ouder/jeugdtoernooi dan ook niet ontbreken.

3.5 Overgang senioren
Doelstelling 5:
Zorgdragen voor een goede doorstroming van de jeugd naar de senioren.
De laatste, voor Litac erg belangrijke stap van een jeugdlid is de overgang naar de senioren. Om dit te
vergemakkelijken dient de technische commissie te stimuleren dat:
 (jonge) senioren meetrainen met de jeugd
 senioren jeugdteams begeleiden en coachen
 oudere jeugdleden meedoen met de Lichtenvoordse Tafeltenniskampioenschappen
 (jonge) senioren meehelpen bij recreatieve jeugdactiviteiten
 toernooi jeugd versus senioren
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4 CONCRETE ACTIES KOMENDE TWEE JAAR EN BEHEERSMAATREGELEN
Van de in paragraaf 1.7 genoemde vijf specifieke doelstellingen zijn in onderstaande instrumenten van
beleid en concrete acties schematische weergegeven. Tevens zijn voor de komende twee seizoenen
prestatie-indicatoren geformuleerd.

Nr. Doelstelling

Instrumenten / concrete actie

Prestatie-indicator 05-07

1.

Behoud jeugdleden

Motivatie: aantal opzeggingen

Gymlessen

Alle scholen 1x meetrainen

PingPongParty / The Battle /
PingPongPosse

Deelname: 200 scholieren
Follow up: 5 scholieren die
meetrainen

Streven naar een
jeugdafdeling van
50 leden in het jaar
2010. Hiervoor is
behoud van de
huidige leden en
instroom van
nieuwe leden nodig.

Overig (rookworstenactie, Litac-dag,
Aantal overige activiteiten bij
vriendjes/vriendinnetjestoernooi, disco Litac voor de niet Litac-jeugd:
pingpong en verjaardagsfeestjes)
minimaal 3 per seizoen

2.

3.

Streven naar een
brede en
evenwichtige
samenstelling van
de jeugdgroepen
waarin plaats is voor
zowel prestatief als
recreatief
tafeltennis.

Ervoor zorgdragen
dat alle spelers op
een voor hen
geschikt niveau
spelen.

Trainingen A, B en C-selectie onder
leiding van een gediplomeerd trainer

Opkomst: aantal deelnemers
aan de trainingen per week
minimaal 60

Trainingsweekend

Opkomst: aantal deelnemers
minimaal 16

Meetrainen senioren bij A-selectie

Gemiddeld drie spelers p/w

Tijdige doorstroming talentrijke
jeugdspelers

Ja / nee

Oudere jeugd bij de C-selectie mee
laten helpen

Ja / nee

Stimuleren deelname competitie

Minimaal 1 beginnersteam
Minimaal 5 reguliere teams

Stimuleren deelname aan toernooien

?

Clubkampioenschappen

Deelname minimaal 20 spelers

Meicompetitie (intern) met TT, DT,
conditie en inzetelementen

Ja / nee
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Nr. Doelstelling
4.

5.

Instrumenten / concrete actie

Betrokkenheid,
Activiteiten georganiseerd door JAC
binding en
gezelligheid van de
jeugdleden en
Jaarlijkse jeugdkamp
ouders behouden en
vergroten.
Stimuleren deelname aan Litac-dag

Zorgdragen voor
een goede
doorstroming van
de jeugd naar de
senioren.

Prestatie-indicator 05-07
Minimaal ? activiteiten
Opkomst minimaal: ?%
Wel / niet
Opkomst: aantal jeugdleden

Organisatie jaarlijkse ouderuurtje en
ouder/jeugdtoernooi

Wel / niet

Stimuleren dat (jonge) senioren
meetrainen met de jeugd

Gemiddeld 3 per week

Deelname oudere jeugdleden aan de
Lichtenvoordse Tafeltenniskampioenschappen stimuleren

?

Seniorenleden jeugdteams begeleiden
en coachen

?

(Jonge) senioren mee laten helpen bij
recreatieve jeugdactiviteiten

Wel / niet

Organisatie jaarlijks toernooi jeugd
versus senioren

Wel / niet

Beheersmaatregelen

1 TC overleg
Vindt circa zes maal per jaar plaats met als doel om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen om de
specifieke doelstellingen voor het jeugdbeleid op technisch vlak te kunnen realiseren.
Zaken als indeling van trainingsgroepen, (opkomst, ontwikkelingen en problemen bij) trainingen,
organisatie en deelname aan competitie en toernooien komen hier aan de orde.

2 Overleg met bestuur
Over lopende zaken formeel via voorzitter TC die ook zitting in algemeen bestuur heeft. Verder door de
TC-leden informeel aan de bar.

3 Overleg met overige commissies
Korte lijnen, doordat TC-leden zitting hebben in KTTFC en Kampcommissie. Ook korte lijnen met JAC.
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4 Het vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn nodig voor de begeleiding, training, coaching en vervoer naar competitiewedstrijden en
toernooien. Bovendien zijn vrijwilligers actief als commissieleden.
Voor de thuiswedstrijden streven we er naar voor ieder team een begeleider te regelen.
Voor het vervoer naar uitwedstrijden van de competitiewedstrijden wordt een beroep op de ouders
gedaan. We vragen niet alleen om een aantal keren te rijden maar zouden ook graag zien dat het team
door de ouders begeleid wordt. Hiervoor hebben we een infoboekje.
Er zijn een reeks toernooien waaraan wij deelnemen met de jeugd. Hierbij zal LITAC in de meeste
gevallen voor vervoer en coaching zorgen.
We verwachten van een vrijwilliger dat deze betrouwbaar is en ook het beleid van de vereniging
ondersteunt. Vanzelfsprekend dient ook een vrijwilliger de normen en waarden van de vereniging in acht
te nemen. Meestal vragen we voor de coaching seniorleden of oudere jeugdleden. De technische
commissie is verantwoordelijk voor het aantrekken van leiders, trainers en nieuwe commissieleden.
De vereniging steunt de vrijwilligers daar waar mogelijk.
Voor de verschillende functies zijn taak- en functieomschrijvingen opgesteld en vastgelegd in het
document ‘Litac en haar vrijwilligers’. Vanuit het bestuur is Annie Rieff coördinator vrijwilligerswerk.
Voor alle TC-leden, trainers en begeleiders die wekelijks actief zijn, is er aan het eind van het jaar een
kerstpakket.
Tot slot biedt de vereniging vrijwilligers de mogelijkheid tot het volgen van een jeugdtrainingscursus.

5 Evaluatie jeugdbeleidsplan
Jaarlijks zal de technische commissie de voortgang van het jeugdbeleidsplan evalueren tezamen met het
dagelijks bestuur en bekijken of verbeteracties gewenst zijn. De besproken zaken worden vastlegd in de
notulen van haar vergadering. Deze notulen zullen worden besproken in het algemeen bestuur.

5 SLOT
Als technische commissie heeft het schrijven van dit plan ons geholpen onze gedachten op papier te
zetten en hier nieuwe ideeën aan toe te voegen. Gedurende het succesvolle seizoen 2004-2005 zijn
diverse acties dan ook al in de praktijk gebracht.
Dit jeugdbeleidsplan is beperkt tot de tafeltennissende jeugd. Het is van belang dat dit plan blijft
aansluiten bij het beleid van Litac als geheel en het beleid van de andere groepen binnen Litac. Om dit te
kunnen checken, gezamenlijk beleid en acties te ontwikkelen is periodieke afstemming met ondermeer de
recreantencommissie, dynamictenniscommissie van belang. Deze commissies kunnen we het schrijven
van een beleidsplan aanraden.
Tenslotte verwachten dat dit plan duidelijkheid verschaft over ons jeugdbeleid aan (ouders van)
jeugdleden, seniorenleden, begeleiders en coaches. Opmerkingen hierover horen wij graag. Dit plan is
door ieder lid of ouder van een jeugdlid digitaal op te vragen: roelwieggers@hotmail.com
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