Madese Tennisvereniging
Jaarverslag Jeugdcommissie 2019
Instuifmiddagen / open dag
In februari en in juni wederom instuifmiddagen voor het werven
van nieuwe leden.
Weer een aantal nieuwe jeugdleden hierdoor geworven.
Pannenkoekentoernooi

In het begin van het jaar heeft
het pannenkoekentoernooi
plaatsgevonden. Wat een succes
was dit. Heel veel kinderen deden mee en behalve
tennissen werden er heel veel pannenkoeken
gegeten en dus gebakken.

Open Jeugdtoernooi
Van vrijdag 21 t/m zondag 23 juni vond het Open
Jeugdtoernooi plaats. Dit jaar tegelijk met het
rood/oranje event op zondag 23 juni. Wederom zeer
geslaagd. Deelnemers kwamen van heinden en ver.
Met 41 junior deelnemers en de 11 deelnemers in de
categorieën rood en oranje weer een geslaagd
toernooi. De deelnemers werden iedere dag voorzien
van lekker eten en drinken. Hele mooie en spannende
partijen gezien.
Kampeernacht
Het jaarlijkse kampeerweekend was wederom een succes. De workout bij Pact-out,
speurtocht en natuurlijk het kampvuur zorgden er voor dat alle kinderen uitgeput in
slaap vielen. Maar niet te lang, want zaterdagochtend vroeg stond Jack al op de
stoep om te gaan tennissen. Na een heerlijk ontbijt werden de kinderen weer
opgehaald.
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen vonden dit jaar al in maart
plaats. Er hebben 25 kinderen meegedaan. Iedere dag was
er wat lekkers voor de jeugd.
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Madese Tennisvereniging
Dit zijn de clubkampioenen van 2019 bij de jeugd:
Rood: Ilke Sponselee
Oranje: Lichelle Lindeloof
Groen jongens: Owen Dirkse
Groen meisjes: Elise Breetveld
Groen dubbel: Owen Dirkse en Belle de Jongh
JE 14: Guk Balci
ME 14: Eline Rijnders
JE 17 Bjorn Joosen
ME 17: Noa Tonnaer
JD 17: Pieter van Gurp en Stef Ligtvoet.
Competitie/Tenniskids

In het voorjaar en najaar hebben er 4 teams op
zondag competitie gespeeld. Het 1e groene team is in
het najaar kampioen geworden.
Hele leuke poules met wedstrijden.
In het voorjaar en in het najaar hebben ook 4 teams
meegedaan aan de Tenniskids competitie.

Diversen
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de organisatie van het bestuur binnen MTV
aangepast. Hierdoor zijn er nog 7 bestuursleden i.p.v. 9. De jeugdcommissie komt als
bestuursfunctie te vervallen. De activiteiten van de jeugdcommissie worden
verdeeld. De instuifdagen worden georganiseerd door de Ledenwerving en Behoud.
De competitie alsmede het Open Jeugdtoernooi gaan onder de Technische
Commissie vallen en de Clubkampioenschappen en leuke activiteiten voor de jeugd
vallen onder verantwoording van de Recreatiecommissie. Wel blijft de organisatie
hiervan gedaan worden door de huidige jeugdcommissieleden. Deze
jeugdcommissieleden zijn op zoek naar ouders van kinderen in de categorieën rood
en oranje om 1x per jaar te helpen bij de organisatie van een event. Er is nu niemand
uit die categorieën hiervoor beschikbaar namelijk. Het is niet veel werk en je doet
het nooit alleen.
Je kunt dan contact opnemen met een van de jeugdcommissieleden.
Bedankt
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de afgelopen jaren. Met ingang van 1 januari
2020 stop ik als voorzitter van de Jeugdcommissie. Iedereen hartelijk bedankt voor
hun inzet het afgelopen jaar. We komen elkaar vast nog tegen aangezien ik m.i.v. 1
januari 2020 de Technische Commissie ga vertegenwoordigen.
De Jeugdcommissie:
Paula Flipsen, Yvonne van Beek, Jolanda Leenaars, Claudia Mureau, Jenny van
Vugt, Jack de Kroon (trainer)en Ellen Rijnders (voorzitter)
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