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1. Inleiding 

Dit beleidsplan zal de weg aangeven, die TWC De Contente bereiken wil voor de jeugd van 10-16 jaar.  
 
De ALV heeft het algemene beleidsplan goedgekeurd voor het ontwikkelen van een jeugdbeleid. Dit 
beleidsplan zal voor een periode van 5 jaar van kracht zijn, 2010-2015. Op basis van de jaarlijkse 
evaluatie kan dit beleid bijgesteld worden door het bestuur. Het bestuur legt hiervoor 
verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV).  
 
Sinds enkele jaren heeft TWC De Contente een jeugdgroep. Het aantal jeugdleden is echter, als 
gevolg van doorstroming naar de senioren, sterk teruggelopen.  
 
Het bestuur heeft ten aanzien van jeugdbeleid een positieve grondhouding. Immers, wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Het is echter van groot belang eerst de mogelijkheden voor een consistent 
jeugdbeleid te onderzoeken. Daarom zal geprobeerd worden voor 2010 een en ander verder uit te 
werken en de haalbaarheid van een jeugdbeleid te bepalen.  
 
Hel beleidsplan heeft een meerdelig doel 

1. Opzet om nieuwe leden te werven i.s.m. diverse organisaties die hiervoor hun bijdrage 
kunnen leveren (NFTU, sportcoördinator Eersel, scholen in de gemeente, GGD, etc.) 

2. Inventarisatie onder de leden om zich in te zetten voor de activiteiten 
3. Zicht houden op de wijze waarop de huidige activiteiten worden voorgezet;  
4. Aangeven welke nieuwe activiteiten we in de tijd gefaseerd willen gaan oppakken; 
5. Proberen de activiteiten in kwalitatieve zin te verbeteren; 
6. Een inschatting te kunnen maken over de financiële gevolgen die dat heeft voor de 

vereniging 
 
Allereerst zal binnen TWC De Contente worden geïnventariseerd welke leden betrokken willen zijn 
bij de jeugdbegeleiding, zodat voor verdere planning taken en verantwoordelijkheden gedeeld 
kunnen worden. Vervolgens, is het idee, zal met de sportcoördinator in Eersel een plan gemaakt 
worden om jongeren te interesseren voor de fietssport middels clinics, kennismakingsritten en 
andere voorlichtingsmogelijkheden. Informatie en ervaring bij NFTU en GGD zal meegenomen 
worden in de overwegingen hoe de activiteiten gedegen en verantwoord opgezet kunnen worden. 
 
Op basis van aanmeldingen en interesse zullen we met geïnteresseerden (jongeren en ouders) 
bepalen wat TWC De Contente de jeugd kan en wil bieden. Dit kan in de loop der tijd veranderen; 
afhankelijk van de deelnemers, door hun aantal of mogelijk ook diverse interesse in de fietssport. 
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2. Voorwaarden en Doelstellingen Jeugdafdeling 
 

2.1.  Doelstellingen jeugd 
 
Het aantrekken, begeleiden, en enthousiast maken van jeugd voor de fietssport, door op een vast 
tijdstip in de week jeugdtrainingen aan te bieden in club verband. Op zondagochtenden bestaat de 
mogelijkheid om aan ATB ritten deel te nemen in de regio. Het is naast gezond, ook een manier om 
met veel plezier bij elkaar te komen en met z'n allen deel te nemen aan fietsactiviteiten. Zoals elke 
club en daarom ook bij ons wil TWC De Contente een goed fundament bouwen voor de toekomst. En 
dat betekent het aantrekken van veel jeugd. Zonder jeugd geen toekomst!!!!  
 

2.2.  Voorwaarden 
 
Allereerst zal een inventarisatie nodig zijn binnen de vereniging wie geïnteresseerd is om 
ondersteuning te geven aan de activiteiten voor de jeugd (zie bijlage 1). Het aantal actieve leden zal 
bepalend zijn voor de omvang van de activiteiten. 
 
Vervolgens zal middels een wervingscampagne de interesse onder de jeugd in Eersel 
geïnventariseerd worden. Aansluiting is dan nodig met de aangeboden inzet van onze leden.     
 
De doelgroep is de jeugd uit Eersel en omstreken in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Meer specifiek het 
gaat om de jeugd die recreatief willen mountainbiken en waarbij TWC De Contente dit niet kan 
begeleiden wanneer het jeugdleden betreft die willen deelnemen aan wedstrijden.  
 
Met deze gegevens zullen activiteiten worden opgezet.  Voorwaarde is natuurlijk dat een bepaald 
aantal minimum personen nodig zijn om de activiteiten op te zetten en een minimaal aantal 
jeugdleden om de inzet ook lonend te maken. Dit zal in onderling overleg vastgesteld moeten 
worden. 
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3.  Activiteiten Jeugd 
 

3.1. Gezond sporten  
 
Het informeren van jeugdleden over het belang van voeding, voorbereiding en training. Het opstellen 
van richtlijnen met betrekking tot veiligheid bij het ATB fietsen, zoals informatie over het waarom 
van het dragen van een helm, het volgen van verkeersregels en het gebruik van goede materialen.  
 

3.2. Activiteiten ontwikkeling  
 
Naast de reguliere trainingen ( minimaal 1 keer per week op een nog vast te stellen dag en tijd) zal 
worden getracht om, een keer, of paar keer per seizoen, deel te gaan nemen aan toertochten. Aan 
deze toertochten kan iedere jeugd-ATB-er zich inschrijven. De begeleiding zal een selectie maken aan 
de hand van conditie van eventuele deelnemer. Deze maatregel dient te worden genomen, zodat er 
een uniforme groep ontstaat die in hetzelfde tempo met z'n allen de tocht kunnen gaan realiseren.  
 

In kaart brengen van activiteiten die niet direct gebonden zijn aan het fietsen maar in het verlengde 

goed passen om in verenigingsverband elkaar op een andere wijze te ontmoeten en de onderlinge 

band te versterken. Er zal ter afsluiting van het seizoen een feestdag of avond worden georganiseerd, 

met een eventuele wedstrijd met prijzen die te winnen zijn (mogelijk in combinatie met de clubdag, 

maar misschien ook op een ander moment).  Een ander jaarlijks evenement is het jeugdweekeind. 

 
Gekeken zal worden of er in de toekomst een samenwerkingsverband tot stand kan worden gebracht 
met een fietsclub in Nederland en / of in het buitenland. Dit met het oog om de jeugd de gelegenheid 
te bieden om met andere kinderen in contact te komen en / of, om in een ander gebeid te kunnen 
gaan fietsen. Dit kan dan mogelijk gekoppeld worden aan het jeugdweekeinde. 
 
Het beleid richt zich op de ATB-ers onder de jeugd, wil de jeugd op latere leeftijd ook gaan 
toerfietsen, dan wordt de mogelijkheid geboden om mee te doen aan de reguliere trainingen binnen 
TWC De Contente.  
 

3.3. Interne Monitor  
 
Om de (vrijwillige) jeugdbegeleiders zo goed mogelijk in te zetten voor activiteiten,  zal er een interne 
coördinator worden aangesteld. Deze persoon moet trachten de juiste persoon op de juiste plaats 
neer te zetten.  
 
Met het bestuur zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor de begeleiders om zich te 
ontwikkelen in de begeleiding van de jeugd, te denken valt aan een ATB-Clinics of een Cursus 
jeugdbegeleider.  
 

3.4. Continuïteit van de activiteiten  
 
Het organiseren van evenementen, het begeleiden van jeugd, het deelnemen aan project c.q. 
werkgroepen zijn allemaal zaken waar de kwaliteit van de geleverde inspanning zijn te verbeteren. 
Overdracht van kennis door vrijwilligers en deskundigen kunnen hier vanuit hun praktijkervaring 
maar ook in theorie hieraan een bijdrage leveren. In de planperiode zullen een draaiboek voor de 
trainingen worden uitgewerkt. Voor andere activiteiten zal gekeken worden in hoeverre dit ook 
bijdraagt aan het vastleggen van de organisatie van activiteiten waarbij deze relatief eenvoudig 
overgenomen kunnen worden door andere leden van de club. 
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Ook zal bepaald moeten worden hoe we ieder jaar opnieuw proberen leden te werven op een 
structurele wijze. 
 

3.5. Jeugdbegeleiding en training  
 

Gezocht zal worden of via de kanalen van de NTFU/KNWU deelgenomen zal worden, in planperiode, 

aan een cursus Jeugdbegeleiding. Anderzijds zullen wij ook in de planperiode jaarlijks, via het 

organiseren van thema bijeenkomsten waarvoor ter zake deskundigen worden uitgenodigd, de 

deskundigheid van de vrijwilligers gaan bevorderen door middel van overdracht van praktisch 

bruikbare informatie. Te denken valt aan een ATB-clinic, sleutelavond. Daarnaast is het mogelijk om 
jongeren die een sportopleiding volgen in te schakelen bij onze begeleiding. Dat kan een reguliere 

inzet betekenen maar ook om de kennis en praktische toepassingen van de begeleiders te 

bevorderen 

 

3.6. Informatie uitwisselen  
 
De jeugd kan informatie over TWC De Contente krijgen (of verstrekken aan de redactie)  via de 
nieuwsbrief of website van de club.  
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4. Budget  
 
Het hernieuwd opzetten van een jeugdafdeling binnen TWC De Contente, zal extra kosten met zich 
meebrengen. De kosten zullen de contributie die de leden betalen te boven gaan. De kosten kunnen 
op termijn worden terugverdiend als de jeugdleden naar de junioren/senioren overgaan. Dit houdt 
dus concreet in: nu investeren om het voortbestaan van TWC De Contente te waarborgen.  
 
Jaarlijks budget:  
 
Jeugd:  

Deelname clinics  
Presentjes bij onderlinge competitie (geen wedstrijden!) 

Voeding Feestdag  
Sleutelavond voor ouders / opvoeders  
Materiaal 
 
Begeleiders:  

Trainers opleiding waarvan minimaal 1 persoon een cursus ATB dient te volgen bij NTFU (nu of later) 

Vrijwilligersavond  
 
Financiën zijn gebaseerd op 20 jeugdleden en 8 begeleiders. 
 
Tevens kan opgemerkt worden dat er eventueel gekeken kan worden naar aparte sponsoren voor de 
jeugd, in zoverre dit mogelijk is. Te denken valt aan een aparte sponsor voor de helmen.  
 
Omdat de begeleiders die meegaan op zondagen met de jeugd, een deel van hun vrije tijd opofferen 
voor TWC De Contente, zal worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is, om deze begeleiders voor 
een nultarieflid kunnen worden van de club.  
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5. Activiteiten jaar 1 (2010) 
 

Wat gaan we als TWC de Contente doen in 2010: 

 Jaarprogramma.  
Tot op heden hebben we met de jeugd alleen in de zomerperiode iets gedaan. Nieuw is dat 
er ook voor de jeugd een jaarprogramma komt. In de zomer 1x p/w trainen op dinsdagavond 
en 1 x per 2 weken deelname aan een ATB tocht. In de winter 1 x  p/w trainen op 
zaterdagmiddag en 1 x per 2 weken deelname aan een ATB tocht.  
Het is de bedoeling om effectief te starten per 1 april 2010. Het aanbod van training zal 
samenvallen met de schoolperiodes. 
 
Wat betreft de evenementen (ATB marathon en de Witrijttocht) van TWC De Contente zal 
beoordeeld worden of het mogelijk is om een kidstour op te nemen. Hierbij wordt een tocht 
van maximaal 10 km uitgezet die afgelgd kan worden door kinderen onder begeleiding van 
vrijwiligers van TWC De Contente. 
 

 Maximum aantal deelnemers  
De trainingen en tochten gaan we doen in 2 groepen. Elke groep bestaat uit maximaal 10 
jeugdleden. 
 

 Begeleiding  
Per groep zijn er 2 begeleiders, dit houdt in dat we minimaal 8 begeleiders nodig hebben. De 
begeleiders zijn leden van TWC De Contente. De formule dat ieder jeugdlid begeleidt dient te 
worden door een van de ouders wordt dus losgelaten. Ten aanzien van de trainingen wordt 
door het begeleidingsteam een draaiboek gemaakt. 

 

 Afmeldplicht  
Voor de jeugdleden gaat een afmeldplicht gelden, niet komen trainen dan afmelden.  
 

 Cursus ATB trainer  
Vanuit het begeleidingsteam worden 1 of 2 mensen verzocht een cursus ATB trainer te 
volgen. 

 

 Contributie jeugdleden  
De contributie van de jeugdleden moet fors omhoog omdat een jeugdlid begeleiding krijgt 
vanuit de club en tevens zullen er wat kosten aankomen voor bv trainingshulpmiddelen. 
 

 Overig 
De kinderen worden geacht een deugdelijke en goed functionerende fiets mee te brengen. 
TWC De Contente zal in ieder geval voor het eerste jaar een shirt met korte mouw 
beschikbaar stellen. Overige kleding is aan de jeugdleden om zelf aan te schaffen. De regeling 
voor  kleding kan gewijzigd worden afhankelijk van succes. 
 

 Minimale participatie om van start te kunnen gaan 
Minimaal 8 begeleiders moeten zich opgeven om de jeugd zekerheid te kunnen bieden in de 
begeleiding waarvan 2 een belangrijke coördinerende taak willen vervullen. 
We houden een bandbreedte aan van 10-20 jeugdige deelnemers. 
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Bijlage 1: Inventarisatie onder leden 
 t.b.v. activiteiten bij de jeugd  

 
Naam: 
 
Adres: 
 
Telefoonnummer: 
 
Lid vanaf: 
 
Wat zou je voor TWC De Contente willen doen (aankruisen)? Meerdere antwoorden mag 
 
o Bestuursfunctie, eventueel vermelden specifieke functie  
 
o evenementen, commissie  
 
o administratieve functie, eventueel vermelden specifieke functie  
 
o training (graag heel specifiek aangeven hieronder in welke frequentie je beschikbaar bent!) 
 
o Iets anders: …………………..  
 
Vanaf wanneer ben je beschikbaar voor de activiteiten (zoals bijvoorbeeld het jeugdweekeinde)? 
Beschikbaar vanaf: 
 
Hoeveel tijd wil je aan de werkzaamheden gaan besteden?  
 
Ben je bereid om je van tijd tot tijd in te zetten voor andere klussen?  
 
Om welke reden zou je niets voor de club willen doen?  
 
Aanvullende opmerkingen en ideeën? 
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Bijlage 2: Opzet voor de jeugdtraining 
 
ALGEMEEN 
 
Zorg dat je als begeleider op tijd aanwezig bent, voor het opzetten van het parcours. Voor de 
introducés zijn er helmen aanwezig. Denk eraan, zonder helm mag er niet worden meegefietst. 
Noteer van de introducés de naam en telefoonnummer, en zorg dat de begeleider die meeneemt 
voor onderweg i.v.m. ongevallen. Zorg voor een lijstje met de namen en telefoonnummers van de 
jeugd.  
 
Circa ……. uur  
Aanwezig zijn voor opvang van de jeugd. 1 Begeleider zal zich bezig houden met het opzetten j 
begeleiden van het parcours en  1 begeleider zal zich bezig houden met het opvangen van de jeugd, 
dit zal bestaan uit:  
• namen op de namenlijst aankruisen  
• eventuele gastrijders noteren met naam en telefoonnummer  
• fietscontrole; is die goed afgesteld / in orde e.d.  
• doorsturen van de jeugd naar het parcours, dat is uitgezet om in te rijden  
 
……… uur 
Warming up. ( lichte rekoefeningen )  
 
…….. uur 
Techniek en behendigheidstraining, m.b.v. attributen die op het parcours zijn uitgezet  
 
……… uur 

gezamenlijk spullen opruimen en klaar maken om het bos in te gaan  

In het bos: interval trainingen behendigheid oefenen welke versnellingen kiezen schakelen / remmen 

houding op de fiets bepalen downhill klimmen  
 
……… uur 
Terugkeer bij de sporthal/clubhonk cooling down (spieren weer op lengte brengen),nabespreken en 
vragen naar hoe het bevallen is (korte evaluatie)  


