Draaiboek jeugddorpentoss

JEUGDDORPENTOSS:
Het is een gezelligheidstoernooi waaraan alle jeugdleden aan mee mogen doen. Aanmelden is niet
noodzakelijk, maar is wel handig voor de organisatie. Zowel de basisschoolleden als de middelbare
schoolleden mogen meedoen.
Bestaande afspraken / uitleg (november 2012 – update november 2014)
De jeugdcommissies van de tennisverenigingen uit Duizel, Knegsel, Wintelre, Steensel,
Vessem, Riethoven en Westerhoven organiseren de jeugddorpentoss;
De jeugddorpentoss wordt gespeeld op 6 zondagen in 6 verschillende dorpen;
TV Vessem organiseert zelf geen jeugddorpentoss, maar de jeugdleden uit Vessem kunnen
wel deelnemen aan de jeugddorpentoss;
Daar alle tennisverenigingen “all-weather” banen hebben, vinden de toss-ochtenden plaats
over de periode maart t/m november. (Dus verspreidt over het jaar);
Je dubbelt met en tegen kinderen uit andere dorpen, je medespeler kan ook iemand uit een
ander dorp zijn;
Je speelt wedstrijdjes van een half uur en je speelt minimaal twee wedstrijdjes per keer;
De vereniging die de meeste (gemiddelde) games wint, krijgt een beker mee naar huis!
De beste tennisser/tennisster (meest gemiddelde games) van de dag krijgt een medaille;
De jeugddorpentoss begint steeds om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur, daarna
prijsuitreiking;
Je moet uiterlijk om 9.45 uur aanwezig zijn om je in te schrijven;
De organiserende vereniging zorgt voor goede ballen voor driekwart Stage 2 en voor
grootveld Stage 1 ballen;
Ook zorgt de organiserende vereniging voor ranja, cake, snoep, etc. voor de deelnemers;
Sinds 2012 reserveren we ook, afhankelijk van de deelnemers, één baan voor driekwart.
Verbeterpunten:
Uitslagen van de gespeelde jeugddorpentoss na afloop doorsturen naar alle jeugdcommissies,
zodat men deze kan gebruiken voor het bepalen van de juiste speelsterkte voor de volgende
jeugddorpentoss;
Iedereen speelt minimaal 2 wedstrijden;
Einde van de jeugddorpentoss om 12.30 met maximale uitloop naar 13.00 uur (Dit als er
teveel aanmeldingen zijn);
De wedstrijden moeten minimaal 20 minuten en maximaal 30 minuten duren, afhankelijk van
het aantal deelnemers en beschikbare banen.
Huidige verdeling van de toss-ochtenden over het jaar zo houden.
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Draaiboek jeugddorpentoss
Tijdlijn:
November
In november komen de jeugdcommissies weer bij elkaar;
Evaluatie afgelopen seizoen, eventueel de bovenstaande afspraken herzien en planning
nieuwe data voor het komende seizoen;
In 2015 is TV De Meppers aan de beurt om de vergadering met de jeugdcommissies vast te
stellen en uit te nodigen;
Meestal is de deelname aan het begin van het seizoen zeer hoog, daarom beginnen we met
Steensel want deze vereniging heeft de meeste tennisbanen;
Ophangen poster jeugddorpentoss met data in de kantine en vermelden op de website.
Twee weken tot een maand voor aanvang jeugddorpentoss
E-mail naar alle jeugdleden i.v.m. aanmelden;
Check of de beker en medaille al binnen zijn;
Voorbereiden Excel bestand (indeling / uitslagen / etc.);
Kantinebeheer regelen;
E-mail versturen naar vast baanuurgebruikers (als die er zijn);
E-mail naar alle seniorleden om te komen kijken;
Publicatie in dorpsblad en de weekbladen (aankondiging jeugddorpentoss; met foto)
Na afloop activiteit
Verslag maken voor in de weekbladen plus een foto toevoegen;
Verslag voor in ’t Blaaike (plus voor het jaarverslag);
Foto’s op de website zetten;
Foto-link plus verslag doorsturen naar alle jeugdcommissies.
Checklijst:
Stage 2 en stage 1 tennisballen aanwezig;
Gele plastic repen (voor aangeven driekwart banen);
Beker en medaille;
Cake, Krentenbrood, boter, ranja, spekkies;
Eerste kopje koffie gratis;
Is er voldoende chips (mars) aanwezig (voor de verkoop);
Excel file voor indeling en berekening uitslag;
T-shirt TV De Meppers (Alle jeugdcommissieleden dragen deze tijdens de toss);
Fototoestel meenemen voor actiefoto’s en voor het vastleggen van de winnaars
(publicatiedoeleinden).
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