Nederlands Jeugdtennis verslavend leuk maken
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In maart is gestart om jeugdtennis
verslavend leuk te maken. Verschillende
groepen werken op dit moment aan
diverse onderdelen van het proces. Uniek
is dat de drie aandachtsgebieden
Breedtetennis, Wedstrijdtennis en
Toptennis intensief samenwerken om het
jeugdtennis in de leeftijdsgroep t/m 12
jaar door te ontwikkelen. In september
2013 zullen de veranderingen ingevoerd
worden.
Meelezen en meepraten
De aanpak is anders dan u van de KNLTB
gewend bent. Het is volledig te volgen via
internet. Via Facebook is het mogelijk op
de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen. Iedereen kan dit hier
meelezen. Hier is geen facebookaccount
voor nodig. Meepraten kan alleen als de
facebookpagina wordt 'geliked'. Ook voor
mensen die twitter gebruiken is het
mogelijk direct op de hoogte te blijven van
het laatste nieuws. Volgen kan via
@tenniskidsnl. Inhoudelijk worden
bepaalde onderwerpen via
blogposts uitgebreider uitgelegd. Iedereen
kan de blogposts hier lezen.
Verspreid het nieuws
Hoe meer mensen (bestuursleden,
trainers, jeugdcommissieleden) op de
hoogte zijn van de ontwikkelingen op dit
gebied hoe beter. Dit zijn vijf dingen die u
nu al kunt doen om jeugdtennis
verslavend leuk te maken. Alleen samen
kunnen we van jeugdtennis een geweldig
sterk product maken.
1. Stuur de informatie (links naar
Facebook, twitter, blog) door per e-mail
naar uw contacten.
2. Zorg dat uw vereniging het filmpje op
de verenigingswebsite plaatst met daarbij
de link naar het Facebook en de blog.
3. Heeft u een facebookaccount? Like dan
de pagina en reageer op de berichten.
Hierdoor zal het nieuws zich verspreiden
onder steeds meer mensen.

4. Hebt u Twitter? Volg ons dan op
@tenniskidsnl en retweet onze berichten
5. Spreek met zoveel mogelijk mensen
over dit proces en de onderwerpen. Zet
bijv. het onderwerp regelmatig op de
agenda van uw commissie-, of
bestuursvergadering.

Hans Jooren Lid van Verdienste
Tijdens de Utrechtse districtsvergadering
van 30 mei jl. werd districtsvoorzitter Hans
Jooren bij zijn afscheid onderscheiden als
Lid van Verdienste van het district. Hans
zittingstermijn van tien jaar zat erop,
waardoor hij moest terug treden. De
nieuwe districtsvoorzitter, Rob Mooiman,
roemde uitvoerig Hans’ verdiensten en
bijdragen binnen en buiten het district.
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Davis Cup NederlandZwitserland
Het Westerpark te Amsterdam zal van 14
t/m 16 september het strijdtoneel zijn voor
de Davis Cup ontmoeting tussen
Nederland en Zwitserland. Een stadion
met een capaciteit van 6000 stoelen én
een gravelbaan zal aldaar gebouwd
worden. In deze play-off ronde kan
promotie naar de Wereldgroep
afgedwongen worden. Kaarten kopen?
Klik hier

Finales kampioenschappen van
de jeugd competities
Ze komen er weer aan, de diverse finales
van de woensdagmiddag jeugd, alsmede
van de zaterdag en zondag junioren
competities 2012 van regio Midden. Alle
finalewedstrijden beginnen om 10 uur en
u bent van harte welkom.
District Gelderland
23 juni: zaterdag junioren t/m 14 en t/m 17
jaar, park TV Spitsbergen te Veenendaal.
23 juni: woensdagmiddag jeugd t/m 10 en
t/m 12 jaar, park LTC De Kei te
Lichtenvoorde.
Hier staan de vervolgschema’s.
District Utrecht
23 juni: zaterdag junioren t/m 14 en t/m 17
jaar, park LTV Vianen.
30 juni: woensdagmiddag jeugd t/m 10 en
t/m 12 jaar, park LTC Vleuten de Meern te
Vleuten.
Hier staan de vervolgschema’s.
Regionale kampioenschappen
24 juni: zondag junioren t/m 14 jaar, park
PVDV te Utrecht.
Hier staan de vervolgschema’s.

Clusterbijeenkomsten
Voor de tweede helft van dit jaar staan de
volgende clusterbijeenkomsten nog op het
programma.
District Gelderland
8 oktober: Doetinchem
22 oktober: Nijmegen.
District Utrecht
17 september: Zuid Utrecht
24 september: Heuvelrug
1 oktober: Midden Utrecht.
Uw secretariaat krijgt steeds bijtijds voor
de betreffende bijeenkomst een
uitnodiging via e-mail. Bent u toegewezen
aan een bepaalde locatie, maar wilt u een
andere vergadering bijwonen, neem dan
contact op met het regiokantoor.

Bezoek Clubkoers
Op de themasite Clubkoers treft u veel
hulpmiddelen aan om uw vereniging te
revitaliseren. Deze website biedt u een
bron van inspiratie. U leest verhalen van
verenigingen die voor dezelfde
uitdagingen staan en u krijgt tips van
experts met jarenlange ervaring. U werkt
uw plannen online uit en leest
ervaringen van andere verenigingen.
Clubkoers begeleidt u bovendien bij het
invullen van online stappenplannen,
waardoor u gemakkelijk een op maat
gesneden traject creëert om bijvoorbeeld
een algemeen beleidsplan op te stellen.
Onderwerpen als:
* verenigingsanalyse
* verenigingsbeleid
* vrijwilligers
* accommodatie
* geld werven
* ledenwerving en –behoud
* samenwerking
* jeugdbeleid.
Per onderdeel kunt u kiezen voor “meer
weten”, “aan de slag” en “good practices”.

U kunt nog inschrijven voor:
- rood-oranje najaarscompetitie (sluit
1 juli)
- najaarscompetitie voor junioren en
senioren (idem)
- startbijeenkomst Tenniskids op 23
augustus te Papendal.

In memoriam Albert Reijerse
Op 28 april jl. overleed onverwacht Albert
Reijerse. Meer dan tien jaar was hij lid
van de Utrechtse districtscommissie
Wedstrijdtennis en bekleedde de functie
van districtscompetitieleider. In die
hoedanigheid een vaak gezien persoon
op veel tennisparken. Een gemotiveerd en
gepassioneerd vrijwilliger, die veel van
zijn tijd en energie ter beschikking heeft
gesteld aan tennissend Utrecht. Wij zijn
hem daarvoor bijzondere dank
verschuldigd en zullen met groot respect
aan hem blijven denken.

Regio Midden
juni 2012
Koninklijke
Nederlandse Lawn
Tennis Bond
Regiokantoor Midden
Postbus 150
3900 AD Veenendaal
Koningsschot 32
3905 PS Veenendaal
www.knltb.nl
Telefoon:
088-1302710
E-mail:
regio.midden@knltb.nl
Twitter:
@KNLTBmidden

Regio Midden
juni 2012

Competitiedata 2012 (wijzigingen voorbehouden)
Voorjaarscompetitie
wknr

di

wo

do

vr

vr

za

4.4

5.4

6.4

6.4

7.4

mini
14

Zomeravond

Najaarscompetitie

zo

zo

ma

vr

vr

za

zo

regio

landelijk

Gel.

50+

18+

mini 18+/35+ jeugd

9.4(ma) 9.4(ma)

16.5

17.9

14.9

14.9

15.9

16.9

15

10.4

11.4

12.4

13.4

13.4

14.4

15.4

15.4

23.5

24.9

21.9

21.9

22.9

23.9

16

17.4

18.4

19.4

20.4

20.4

21.4

22.4

22.4

30.5

1.10

28.9

28.9

29.9

30.9

17

24.4

26.4

27.4

27.4

28.4

29.4

6.6

8.10

5.10

6.10

7.10

6.5

13.6

15.10 12.10

13.10

14.10

18
19

8.5

9.5

20

15.5

16.5

21

22.5

23.5

22

29.5

10.5

11.5

11.5

18.5
24.5

Koninklijke
Nederlandse Lawn
Tennis Bond
Regiokantoor Midden
Postbus 150
3900 AD Veenendaal
Koningsschot 32
3905 PS Veenendaal

12.5

13.5

13.5

20.6

22.10 19.10

20.10

21.10

19.5

20.5

20.5

27.6

29.10 26.10

27.10

28.10

2.6

3.6

3.6

Telefoon:
088-1302710
E-mail:
regio.midden@knltb.nl

www.knltb.nl

25.5

31.5
inhalen

1.5

25.4

3.5

4.5

1.5

5.5

6.5

17.5

17.5

30.5

17.5

1.6

25.5

17.5

17.5

28.5

7.6

8.6

1.6

26.5

28.5

10.6

9.6

10.6

29.5

LandsKampioenschappen voor RegioKampioenen (LK voor RK): 16 juni (1e ronde) en 23 en 24 juni (finaleweekend).

Districtsbestuur Gelderland
Albert ten Have: voorzitter, Martin van Usen: vice-voorzitter/Algemene Zaken, Dirk Nijpjes: secretarispenningmeester, vacature: Bondsjeugdopleiding, Petra Banken: Tennisstimulering, Ferd Vrijmoed:
Wedstrijdtennis.
Districtsbestuur Utrecht
Rob Mooiman: voorzitter, vacature: secretaris- penningmeester, Janneke Stoeltie: Algemene Zaken,
Peter Bake: Bondsjeugdopleiding, Gonnie van der Horst-Wenselaar: Tennisstimulering,
Riet Sagius-van Amerongen: Wedstrijdtennis.
Ledenraad Gelderland
Steven Bannink, Wim ten Bosch, Loud Hafkenscheid, Ruud Jager, Loek Kuijpers.
Ledenraad Utrecht
Adriaan van Assem, Cor Bavinck, Corine van Dun, Marcel Griffioen, Aart Molenkamp, Jan Voorhagen.
KNLTB regio Midden
Regiomanager: Paul Carels (tel. 088-1302711, p.carels@knltb.nl). Coördinator Tennisstimulering: Sabine van
Nistelrooij (tel. 088-1302713, s.vannistelrooij@knltb.nl). Coördinator Verenigingen: Marco van Holten (tel.
088-1302715, m.vanholten@knltb.nl). Coördinator Wedstrijdtennis: Dave Blom (tel. 088-1302710,
d.blom@knltb.nl). Projectcoördinator Lokale Samenwerking: Martijn Hemelaar (tel. 088-1302714,
m.hemelaar@knltb.nl). Secretariaat: Dyhna Koch. Actuele informatie, ook van uw district, is te vinden op
www.knltb.nl. Deze Nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd naar het verenigingssecretariaat en de
districtsfunctionarissen, maar staat ook op beide districtspagina's van de KNLTB website.
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