Jaarverslag 2018 Jeugdcommissie

Jeugdcompetitie 2018
In zowel het voorjaar als in het najaar van 2018 heeft de Jeugdcommissie van BTC voor de
World Tour enkele teams ingeschreven. Voor de landelijke competitie op zondag een
jongensteam, 2 meisjesteams en een mixteam ingeschreven.
Clubkampioenschappen 2018
De clubkampioenschappen dubbel, mix en enkel hebben we dit jaar in december gehouden. Aan
het begin van het jaar was het doel de clubkampioenschappen rond september/oktober te
houden, maar door een tekort aan begeleiding was dit niet mogelijk. Vooraf hebben we ouders
gevraagd voor ondersteuning, maar daar kwam slechts één reactie op. Er deden in december
slechts 7 kinderen mee, dit is beduidend minder dan in 2016 en 2017. Het is aannemelijk dat de
maand invloed heeft gehad op het aantal inschrijvingen. In 2019 is het streven om de
clubkampioenschappen tegelijk met de senioren te organiseren.
Overige activiteiten 2018
Dit jaar waren er weer de gezellige toernooien om het tennis te promoten en iedereen te laten
spelen met iemand anders dan de vaste partners. Dit waren de volgende toernooien:
- Nieuwjaarstoernooi
- Snerttoernooi
- Bloembollentoenooi
Dit jaar hebben we ook het Pepernotentoernooi gehouden. Dit was met maar liefst 40 duo’s en
Tennispiet een zeer succesvol toernooi. Ook in 2019 zullen deze bovenstaande toernooien
georganiseerd worden.
Aan het begin van de zomervakantie werd door ASTS samen met de jeugdcommissie de
jaarlijkse tennis 3-daagse georganiseerd.
Om nieuwe leden te werven en de club te promoten hebben we, in samenwerking met ASTS, in
winkelcentrum Oosterheem en tijdens Koningsdag met minitennisbaantjes gestaan.
Telborden
Om het voor de jeugd en hun ouders makkelijker te maken, heeft de jeugdcommissie telborden
gemaakt. Op deze borden kunnen de tussenstanden van de games worden bijgehouden.
Jeugdcommissie 2018
De jeugdcommissie bestond dit jaar uit Manfred Rothfusz , Sandra Reumer, Allard Schaap,
Jeroen Balk, Mirjam Rothfusz en Jelle Haanstra.

