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Bijlage 1: Planning

1

INLEIDING

1.1

Waarom een Jeugdplan

Reeds vele decennia wordt binnen TWC Maaslandster Zuid-Limburg en haar voorgangers veel
tijd en energie gestopt in het opleiden van jeugdrenners, Nieuwelingen en Junioren. Met het
opleiden van deze jeugdrenners, Nieuwelingen en Junioren is telkens getracht goede renners af
te leveren die een volgende stap kunnen maken in hun ontwikkeling tot mogelijk beroepsrenner. Ook is altijd getracht het plezier in de wielersport staande te houden en kinderen in
beweging te hebben en houden. Heden ten dage wordt echter steeds meer van een vereniging
gevraagd op het gebied van sociale aspecten, wedstrijd technische aspecten, activiteiten,
verzorging en begeleiding door toekomstige, nieuwe en bestaande leden. Om hieraan invulling
te geven, een duidelijk beeld te schetsen naar de buitenwereld, de bestaande jeugdleden en de
ouders van de jeugdleden, en een leidraad te hebben voor de trainers en begeleiders, is het
onderhavige jeugdplan opgesteld.
1.2

Doelstelling

De Jeugdafdeling van TWC Maaslandster Zuid-Limburg, onderdeel wielrennen, heeft als
hoofddoel het bevorderen van de wedstrijdsport onder de jeugd, Nieuwelingen en Junioren
onder omstandigheden waarbij het welzijn van de wielrenner en het wij-gevoel onder de
renners, begeleiders en ouders voorop staat en de wielrenners hun beoogde prestaties kunnen
bereiken.
Om deze hoofddoelstelling te bereiken gelden het uitbreiden van het aantal jeugdleden, het
ontwikkelen van een veilige wieleromgeving met optimale trainingsfaciliteiten en het
bevorderen van de deelname van ouders, als ondersteunende subdoelen.
1.3

Opbouw van het Jeugdplan

Na een aantal praatsessies, waarbij Guido Delnoije, Gerrit Habets, Albert van der Leeuw, Ed
Strik, Jean Habets, Wiel Offermans en Sven Jacobs aanwezig waren, is het raamwerk van het
Jeugdplan op touw gezet en is de doelstelling vastgesteld zoals in hoofdstuk 1.2 is weergegeven.
Vanuit deze algemene doelstelling van het jeugdplan, zijn de volgende 5 hoofdpijlers
vastgesteld.
1. Trainingen.
2. Wedstrijden.
3. Begeleiding en ondersteuning.
4. Communicatie en PR.
5. Activiteiten.
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Waarom deze 5 hoofdpijlers zijn benoemd is nader toegelicht in hoofdstuk 2. Binnen deze 5
hoofdpijlers zijn vervolgens alle activiteiten benoemd. Deze activiteiten zijn in de hoofdstukken
3 t/m 7 nader uitgewerkt, waarbij telkens gestart wordt met een opsomming van de
doelstellingen per hoofdpijler en de verantwoordelijke binnen TWC Maaslandster ZuidLimburg. Vervolgens is bij iedere activiteit een nadere omschrijving, is de doelstelling
vastgesteld en is de wijze waarop de activiteit binnen TWC Maaslandster Zuid-Limburg ten
uitvoer wordt gebracht nader toegelicht.
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2

HOOFDPIJLERS

Het Jeugdplan van TWC Maaslandster Zuid-Limburg is gebaseerd op 5 hoofdpijlers, die de basis
vormen waaraan aandacht wordt geschonken bij het begeleiden van onze jeugdrenners en het
informeren en betrekken van de ouders. Ook vormen deze 5 hoofdpijlers de leidraad voor alle
trainers, begeleiders en overige betrokkenen, zodat duidelijke handvatten zijn gerealiseerd
waarop terug gevallen kan worden.
Hieronder volgt een nadere toelichting op de 5 hoofdpijlers.
2.1

Trainingen

Het trainen van de jeugdleden, Nieuwelingen en Junioren vormt een zeer belangrijk onderdeel
van de opleiding tot renner en het hebben van plezier in de wielersport. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met o.a. de leeftijd, het geslacht, de capaciteiten van de verschillende
meisjes en jongens, de motivatie, de mogelijkheden in de tijd, etc.
Allemaal aspecten die wij meenemen in de trainingen, zodat wielrennen bij TWC Maaslandster
Zuid-Limburg super gaaf en leuk is en renners kunnen deelnemen aan wedstrijden.
In hoofdstuk 3 wordt deze hoofdpijler nader uitgewerkt en wordt duidelijk op welke wijze TWC
Maaslandster Zuid-Limburg invulling geeft aan ‘Trainingen’.
2.2

Wedstrijden

TWC Maaslandster Zuid-Limburg is gericht op het rijden van wedstrijden. Wij verwachten dan
ook dat jeugdleden, Nieuwelingen en Junioren wielerwedstrijden rijden. Aangezien het rijden
van wielerwedstrijden niet makkelijk is en er veel bij komt kijken, worden onze jeugdrenners,
Nieuwelingen en Junioren actief begeleid. Hiermee kunnen renners stappen maken in zowel
hun persoonlijke als wielertechnische ontwikkelingen.
In hoofdstuk 4 wordt deze hoofdpijler nader uitgewerkt en wordt een beeld geschetst over het
ondersteunen van de jeugdleden, Nieuwelingen en Junioren voor, tijdens en na wedstrijden
door TWC Maaslandster Zuid-Limburg
2.3

Begeleiding en ondersteuning

Op elk niveau dienen mensen begeleid en ondersteund te worden om hun doelen te bereiken.
Zo ook dienen onze jeugdrenners, Nieuwelingen en Junioren ondersteund en begeleid te
worden. Deze ondersteuning en begeleiding dient door veel personen ten uitvoer gebracht te
worden, zodat wij met zijn allen de renners naar een hoger niveau kunnen tillen en/of de
renners nog meer plezier kunnen geven met het beoefenen van de wielersport.
In hoofdstuk 5 staat beschreven op welke wijze TWC Maaslandster Zuid-Limburg de
begeleiding en ondersteuning van onze jeugdrenners, Nieuwelingen en Junioren verzorgt.
Hierbij is duidelijk dat ook de ouders en de rest van de vereniging gevraagd wordt hun steentje
bij te dragen, want de jeugd heeft de toekomst.
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2.4

Communicatie en PR

Vroeger stonden de kranten bol van het wielernieuws met vaak een mooie finishfoto. Helaas
zijn die tijden verdwenen, terwijl communicatie tegenwoordig zeer belangrijk is. TWC
Maaslandster Zuid-Limburg gaat deze in- en externe communicatie binnen de jeugdafdeling
weer oppakken en verder optimaliseren, zodat iedereen maximaal geïnformeerd is en er
mogelijk weer wielernieuws in de media wordt gepubliceerd.
De wijze van communicatie en PR wordt in hoofdstuk 6 nader beschreven.
2.5

Activiteiten

Het leven van een wielrenner en zeker bij de jeugd gaat niet alleen om wielrennen. Wij zijn van
mening dat wij ook aandacht dienen te besteden aan andere gezamenlijke activiteiten, zodat
iedereen elkaar ook op een andere wijze leert kennen. Daarnaast wordt een jeugdrenner dan
een completer persoon, zowel fysiek als mentaal. In hoofdstuk 7 staat deze aanpak en
benadering zoals TWC Maaslandster Zuid-Limburg voor ogen heeft nader beschreven, waarbij
ook oog is voor de studies van de renners.
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3

TRAININGEN

3.1

Doelstellingen en verantwoordelijke inzake hoofdpijler TRAININGEN

VERANTWOORDELIJKE:

JEAN HABETS (jean.habets@hetnet.nl; 043-4081500).

Binnen de hoofdpijler TRAININGEN wil TWC Maaslandster Zuid-Limburg in de komende jaren
de volgende doelstellingen bereiken. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het
resterende deel van hoofdstuk 3.
1. Voldoende gediplomeerde trainers.
2. Het geven van trainingen o.b.v. de kwaliteiten en behoeften van de individuele renner.
3. Een uitgebalanceerd trainingsprogramma per jeugdcategorie.
4. Verzorgen van uitdagende trainingen.
5. Begeleiding van trainingen door overige leden van de club.
6. Interne communicatie tussen trainers en begeleiders over ontwikkelingen van de renners.
7. Vergroten van de aanwezigheid van de renners bij de trainingen.
8. Continu zorg dragen voor een veilige wieler- en trainingsomgeving.
9. Voldoende aanwezigheid van trainingstools om de trainingen zo interessant mogelijk te
houden.
10. Zorgdragen voor leenfietsen om potentieel nieuwe jeugdleden laagdrempelig te laten
kennis maken met wielrennen.
3.2

Gediplomeerde trainers en opleiden trainers

Omschrijving
Het opleiden van gediplomeerde trainers volgens de richtlijnen van de KNWU, waardoor elke
categorie door voldoende gekwalificeerde personen kan worden begeleid.
De opleiding van deze trainers wordt door TWC Maaslandster Zuid-Limburg vergoed, mits
voldaan wordt aan een aantal inspanningsverplichtingen. Hiertoe worden trainerscontracten
opgesteld.
Doelstelling
Een voldoende sterk kader creëren zowel qua aantal trainers als niveau, om trainingen op hoog
niveau te garanderen voor de komende jaren.
Uitvoering
Actief werven van personen (ouders, oud renners etc.), die graag trainingen willen geven of tijd
willen steken in het opleiden van jeugdrenners. Deze dienen een cursus bij de KNWU te volgen
op het gekozen niveau. TWC Maaslandster Zuid-Limburg zorgt voor een geschikte praktijkbegeleider om de wielertrainer in opleiding bij de clubtrainingen te begeleiden. Ook draagt
TWC Maaslandster Zuid-Limburg voor de vergoeding van het cursusgeld. Hier staat wel tegen
over dat de betreffende wielertrainer 3 jaar training dient te geven bij onze club. Mocht dit
echter niet lukken dan dient voor elk jaar dat geen trainingen worden gegeven door de
betreffende persoon, een deel van de kosten terug gevorderd door TWC Maaslandster ZuidLimburg. Dit alles wordt in een contract vastgelegd.
Er dienen minimaal 5 wielertrainers-2 (WT-2) en 1 wielertrainer-3 (WT-3) binnen TWC
Maaslandster Zuid-Limburg voorhanden te zijn.
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3.3

Niveau trainingen

Omschrijving
Om iedere jeugdrenner op zijn niveau te kunnen laten fietsen tijdens wedstrijden, worden de
trainingen gegeven op basis van de behoefte en kwaliteit van elke individuele jeugdrenner. In
principe wordt in eerste instantie rekening gehouden met de categorie waarin de renner rijdt,
maar wordt vervolgens duidelijk rekening gehouden met de kwaliteit en behoefte van de
jeugdrenner. Bij TWC Maaslandster Zuid-Limburg kan een jeugdrenner dan ook in een hogere
categorie zijn trainingen volgen, zodat hij of zij blijvend wordt uitgedaagd en zich kan blijven
verbeteren. Andersom is natuurlijk ook mogelijk, indien een renner het niveau in zijn categorie
niet aankan.
Doelstelling
Door het geven van trainingen op maat wordt, in samenspraak tussen renner en trainers,
getracht trainingen op niveau te geven waarbij invulling wordt gegeven aan de kwaliteit en
behoefte van de afzonderlijke jeugdrenner.
Uitvoering
Voor aanvang van elk wielerseizoen en tijdens het betreffende wielerseizoen worden de
jeugdrenners voortdurende beoordeeld op zijn of haar kwalitatieve vooruitgang en zijn en haar
behoeften en wensen. Ook andersom is mogelijk indien een renner ietwat achterblijft in zijn
ontwikkeling of herstellende is van een ziekte en blessure, dan kan de renner teruggeplaatst
worden naar een lagere categorie. Afhankelijk van de bevindingen worden eventuele
aanpassingen doorgevoerd in de wijze van trainen en de deelname aan de trainingscategorie.
Hiermee tracht TWC Maaslandster Zuid-Limburg trainingen op niveau te geven.
3.4

Trainingsprogramma per jeugdcategorie

Omschrijving
Voor iedere categorie worden door de hooftrainer, in samenspraak met de trainer, per maand
een trainingsprogramma opgesteld. Dit trainingsprogramma vormt de leidraad van de te geven
trainingen voor de komende maand. De resultaten van de afgelopen maand, worden altijd
meegenomen in het trainingsprogramma van de komende maand.
Doelstelling
Het opstellen van een trainingsprogramma dat gebaseerd is op het Lesvoorbereidingsformulier
van de KNWU en duidelijkheid schept in de inhoud van de trainingen en tijdsplanning.
Uitvoering
De hoofdtrainer van een categorie stelt, op basis van het Lesvoorbereidingsformulier van de
KNWU, voor een bepaalde periode van het wielerseizoen een uitgewerkt trainingsplan op voor
de betreffende categorie. In samenspraak met de hoofdtrainer wordt dit trainingsprogramma,
na eventuele aanvullingen, definitief gemaakt. Nadien wordt dit trainingsprogramma
toegezonden aan de jeugdrenners van de betreffende categorie. Het trainingsprogramma wordt
2 maal per jaar opgesteld en geldt telkens als leidraad van de trainingen.

6
Jeugdplan 2015-2020 TWC Maaslandster Zuid-Limburg

3.5

Trainingen door gastrenners en -trainers

Omschrijving
Gedurende enkele keren per jaar zorgt TWC Maaslandster Zuid-Limburg voor een training die
onder begeleiding staat van een (bekende) renner of trainer. Hiermee trachten wij te laten zien
wat er op hoger niveau allemaal speelt in de wielersport.
Doelstelling
Het enthousiast maken van de jeugdrenners en laten zien dat ook toppers op clubniveau
begonnen zijn.
Uitvoering
Gedurende het wielerseizoen wordt door trainers- en begeleidersstaf een aantal (bekende)
renners en/of trainers uit Nederland uitgenodigd om een training te verzorgen. De trainingen
zijn voor alle jeugdrenners toegankelijk.
3.6

Ondersteuning Belofte, Elite en Amateurs

Omschrijving
Samenhorigheid en kennis staat bij TWC Maaslandster Zuid-Limburg hoog in het vaandel. Door
ervaren renners mee te laten helpen bij de trainingen van de jeugdrenners worden deze 2
vliegen in een klap geslagen en wordt het verenigingsgevoel verder vergroot.
De Belofte, Elite en Amateurs ondersteunen de gediplomeerde trainers bij het geven van de
trainingen. Uitgegaan wordt van 1 of 2 begeleiders per gediplomeerde trainer.
Doelstelling
Het vergroten van het verenigingsgevoel, het overdragen van kennis van de ervaren renners
aan de jeugdrenners en het ondersteunen van de trainers.
Uitvoering
Door 1 persoon van TWC wordt elk jaar voor het einde van februari een schema opgesteld
waarin is weergegeven wanneer de Belofte-. Elite- en Amateur-renners de jeugdtrainingen
ondersteunen. Deze trainingen vinden plaats op dinsdag (Landgraaf, Megaland ) en donderdag
op 2 locaties: (Jeugd: Avantis) en (Nieuwelingen / Junioren: Schin op Geul). Wekelijks wordt
gecontroleerd of renners aanwezig zijn en zich inzetten voor onze mooie wielerclub.
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3.7

Relatie hoofdtrainer en trainers/begeleiders

Omschrijving
Binnen TWC Maaslandster Zuid-Limburg is 1 hoofdtrainer aangesteld, die Wielertrainer-3 is.
Onder deze hoofdtrainer fungeren diverse trainers en begeleiders.
Om de doelstellingen van een renner te kunnen halen, vindt regelmatig overleg plaats tussen
deze trainers/begeleiders en hoofdtrainer. Afhankelijk van de resultaten van deze terugkoppelingen wordt het trainingsprogramma aangepast om verder te kunnen werken aan de
verbetering van de betreffende wielrenner. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de
betreffende jeugdrenner.
Doelstelling
Door regelmatige terugkoppeling en reflectie tussen trainers/begeleiders en hoofdtrainer
wordt getracht een hoger trainingsniveau te halen.
Uitvoering
Op 3 vaste tijdstippen tijdens het wielerseizoen vindt overleg plaats tussen de hoofdtrainer en
de trainers/begeleiders. Tijdens deze periodieke overleggen worden de jeugdrenners
geëvalueerd en worden de resultaten doorgevoerd in de trainingen.
Ook tijdens het jaar vinden terugkoppelingen plaats tussen trainers/begeleiders en hoofdtrainer. Dit is afhankelijk van de situatie tijdens het wielerseizoen.
3.8

Aanwezigheidsregistratie en afmeldsysteem

Omschrijving
Om alle trainingen van de Nieuwelingen en Junioren goed te kunnen voorbereiden en uit te
voeren, en de renners goed te begeleiden, vinden wij het belangrijk te weten wie aanwezig is bij
de trainingen en dit te volgen. Hiertoe wordt een aanwezigheidsregistratie bijgehouden en een
afmeldsysteem opgezet.
Doelstelling
Een inzicht hebben in de aanwezigheid van de Nieuwelingen en Junioren.
Uitvoering
Er wordt een centraal persoon aangewezen, waarbij De Nieuwelingen en Junioren zich uiterlijk
24 uur voor de betreffende training dienen af te melden. Deze persoon geeft vervolgens de
afmeldingen door aan de verschillende trainers.
Voor elke training worden alle aanwezige jeugdrenners geregistreerd.
De afmeldingen en deelname aan de trainingen wordt centraal in 1 systeem bijgehouden. De
aan- en afwezigheid wordt periodiek geëvalueerd en worden, indien noodzakelijk, acties
ondernomen.
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3.9

Trainingsomgeving en -parcours

Omschrijving
Om op een goede en veilige manier te kunnen trainen dient een veilige trainingsomgeving
aanwezig te zijn. De trainingen van TWC Maaslandster Zuid-Limburg worden op het volledig
afgesloten parcours van Megaland te Landgraaf en het wegparcours op het Industrieterrein
Avantis gehouden.
Op deze parcoursen dienen uitdagingen en wedstrijdelementen aanwezig te zijn, zodat de
jeugdrenners worden geïnspireerd en wedstrijdtechnieken kunnen worden geoefend.
Doelstelling
Het veilig kunnen trainen van onze jeugdleden op een parcours waarop geen overige
weggebruikers zich kunnen begeven en geen ongelukken kunnen gebeuren als gevolg van
andere weggebruikers.

Uitvoering
De trainingsparcoursen worden blijvend vrij gehouden van overige weggebruikers, zodat deze
veilig zijn. Ook wordt goed afgestemd met de overige wielrenners tijdens de trainingen op
Megaland, zodat de jeugdrenners zich vrij kunnen bewegen en trainingen maximaal kunnen
uitvoeren.
Op de trainingsparcoursen wordt een dusdanige omgeving gecreëerd dat de jeugdrenners
worden uitgedaagd en wedstrijdelementen kunnen blijven oefenen. Hiertoe worden
aanpassingen aangebracht in de parcoursen en worden trainingstools aangewend.
3.10

Trainingstools

Omschrijving
Aankopen en verzorgen van hulpmiddelen die nodig zijn voor het geven van de in de trainingsplanning omschreven trainingen.
Doelstelling
Het in eigendom hebben van voldoende en juiste trainingshulpmiddelen, zodat de trainingen
optimaal en onder veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden.
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Uitvoering
Op basis van het trainingsprogramma en de behoeftes van de renners en trainers, worden
trainingshulpmiddelen door TWC Maaslandster Zuid-Limburg aangeschaft. Deze
trainingshulpmiddelen worden in naam van onze vereniging aangeschaft door de hoofdtrainer.
Tijdens iedere training zijn alle hulpmiddelen aanwezig, zodat hier altijd gebruik van kan
worden gemaakt.
De trainingstools worden opgeslagen op een centrale plaats die voor meerdere trainers
toegankelijk is.
3.11

Leenfietsen en oefentrainingen potentiële leden

Omschrijving
Via de WFL hebben we een 4 tal fietsen ter beschikking gekregen om door potentiele
jeugdleden te gebruiken tijdens trainingen. Het beheer is in handen van de jeugdafdeling van
onze club. Je kunt ze maximaal 3 weken lenen. Ouders hoeven niet direct een fiets te kopen, als
het kind het leuk vindt hoeven ze deze stap pas te zetten.
De betreffende jeugd die een fiets leent van TWC Maaslandster Zuid-Limburg of zelf een fiets
heeft, kunnen een aantal keren deelnemen aan de officiële trainingen.
Doelstelling
Kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met onze vereniging en
wielrennen.
Uitvoering
Indien een kind wil kennis maken met de wielersport, kan hij/zij gebruik maken van een
leenfiets van TWC Maaslandster Zuid-Limburg. Van een leenfiets kan gebruik gemaakt worden
gedurende 3 weken. Indien een kind hiervan gebruik wil maken, wordt een leenovereenkomst
met TWC Maaslandster Zuid-Limburg gesloten en dient het betreffende kind verplicht deel te
nemen aan de trainingen op dinsdag- en donderdagavonden tijdens de leenperiode. Na de
leenperiode dient de leenfiets weer ingeleverd te worden en dient het betreffende kind een
keuze te maken over wel of geen lid worden van TWC Maaslandster Zuid-Limburg.
Degene die de fiets leent dient zelf zorg te dragen voor de kleding, waarbij TWC Maaslandster
Zuid-Limburg het kind minimaal verplicht tot het dragen van een helm.
Deze jeugd als ook jeugd die zelf een fiets hebben kunnen deelnemen aan enkele officiële
training. Tijdens deze trainingen wordt het betreffende nieuwe lid actief geïnformeerd over
wielrennen in het algemeen en TWC Maaslandster Zuid-Limburg in het bijzonder. Tevens wordt
informatie verstrekt over de instroommogelijkheid binnen de club (categorie en niveau).
Na enkele proeftrainingen in 3 weken dient de betreffende jongen of meisje een beslissing te
nemen over zijn of haar lidmaatschap.
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3.12

Jaarlijkse evaluatie jeugdrenners

Omschrijving
Om een renner zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, te laten functioneren en te laten
genieten van het wielrennen, worden jaarlijks voorafgaand aan het seizoen afspraken gemaakt
met elke jeugdrenner. Deze afspraken hebben betrekking op de te volgen trainingen, te rijden
wedstrijden en ontwikkelingen als persoon. Uitgangspunten vormen hierin natuurlijk de
verrichtingen in het afgelopen jaar. Voor de categoriën 1 t/m 6 wordt deze evaluatie op verzoek
gedaan door de hoofdtrainer. Categorie 7, Nieuwelingen en Junioren krijgen deze evaluatie
jaarlijks op papier, die eventueel wordt gevolgd door een gesprek.
Doelstelling
De doelstelling van de jaarlijkse evaluatie is het actief begeleiden van onze jeugdrenners, zodat
zij zich continu kunnen verbeteren op zowel wielertechnisch als persoonlijk vlak en het
wielrennen met plezier blijven doen.
Uitvoering
In de maand januari en/of november van ieder jaar worden, afhankelijk van de schriftelijke
evaluatie, individuele gesprekken gevoerd met de renners van categorie 7, Nieuwelingen,
Junioren en hun ouders. Tijdens deze gesprekken wordt gebruik gemaakt van een formulier
met standaard vragen. Dit formulier wordt ca. 1 week voor het gesprek voorgelegd aan de
trainer van het afgelopen jaar, de jeugdrenner, zijn / haar ouders en de hoofdtrainer. Zodoende
kan iedereen zich goed voorbereiden op dit evaluatiegesprek.
Tijdens het evaluatiegesprek worden de ontwikkelen van het afgelopen jaar en de
doelstellingen op wielertechnisch en persoonlijk vlak besproken en vastgelegd. Deze afspraken
worden gebruikt als leidraad voor de rest van het wielerseizoen.
Voor de categorie 1 t/m 6 wordt deze evaluatie op verzoek van de jeugdrenners of hun ouders
opgesteld en ten uitvoer gebracht.
3.13

Herkenbaarheid trainers

Omschrijving
De trainers en de vaste begeleiders herkenbaar maken voor de jeugdleden, ouders en overige
gebruikers van de baan.
Doelstelling
Alle trainers en begeleiders herkenbaar maken door middel van een aparte outfit, zodat
duidelijk is wie de leiding heeft en beslissingen kan en mag nemen.
Uitvoering
De trainers en de begeleiders worden voorzien van een éénduidige body, zodat zij herkenbaar
zijn alle aanwezigen.
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3.14

Trainingen voor TWC-leden

Omschrijving
De trainingen van TWC Maaslandster Zuid-Limburg is alleen toegankelijk voor leden. De reden
hiervoor is dat TWC Maaslandster Zuid-Limburg verantwoordelijk is voor de veiligheid van de
renners. TWC Maaslandster Zuid-Limburg en de leden zijn hiertoe verzekerd bij de KNWU via
de basislicentie.
De enige 2 uitzonderingen op deze regel, zijn de volgende.
 Renners die mogelijk lid willen worden van TWC Maaslandster Zuid-Limburg mogen
deelnemen aan 3 proeftrainingen. Nadien dient de betreffende renner te besluiten om wel of
geen lid te worden.
 Renners die lid zijn van een andere wielervereniging en een basislicentie hebben, mogen
deelnemen onder betaling van € 5,= per training.
Doelstelling
Het geven van trainingen aan uitsluitend leden van TWC Maaslandster Zuid-Limburg en de
renners die in aanmerking komen voor de 2 uitzonderingsregels, zodat deze renners ook de
juiste trainingen krijgen onder de juiste verzekeringstechnische omstandigheden.
Uitvoering
Bij iedere training wordt door de trainers en begeleiders gecontroleerd of aanwezige renners
lid zijn van TWC Maaslandster Zuid-Limburg of gebruik maken van de 2 uitzonderingsregels.
Bij de mogelijk nieuwe jeugdleden wordt gevraagd welke proeftraining het betreft. Indien het
de 3e training betreft, wordt aan het mogelijk nieuwe jeugdlid of zijn/haar ouders door de
trainer kenbaar gemaakt dat de betreffende renner, lid dient te worden of niet meer mag
deelnemen aan de trainingen.
Bij de renners die lid zijn bij een andere wielervereniging en wel een basislicentie heeft, dient
door de trainer voorafgaand aan de training € 5,= gevraagd te worden. De betreffende trainer
draagt 2 maal per jaar deze inkomsten af aan de penningmeester van TWC Maaslandster ZuidLimburg en wordt toegevoegd aan het budget van de Jeugdafdeling.
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4

WEDSTRIJDEN

4.1

Doelstellingen en verantwoordelijke inzake hoofdpijler WEDSTRIJDEN

VERANTWOORDELIJKE:

ALBERT V/D LEEUW (albert.leeuw@home.nl; 06-21592464).

Binnen de hoofdpijler WEDSTRIJDEN wil TWC Maaslandster Zuid-Limburg in de komende jaren
de volgende doelstellingen bereiken. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het
resterende deel van hoofdstuk 4.
1. Realiseren van een goed en uitgekiend wedstrijdprogramma.
2. Bevorderen en continueren samenwerking Limburgse wielerverenigingen.
3. Vaststellen uitgangspunten jeugdlidmaatschap i.r.t. de wedstrijdsport.
4. Opzetten inter clubcompetitie.
4.2

Wedstrijdprogramma

Omschrijving
Voorafgaand aan elk wielerjaar wordt voor de jeugdleden, Nieuwelingen en Junioren een
wedstrijdprogramma opgesteld. Dit vormt de leidraad voor het betreffende wielerseizoen. Het
wedstrijdprogramma wordt zowel op individueel als op teamniveau, indien van toepassing,
opgesteld.
Doelstelling
Het opstellen van een wedstrijdprogramma zodat voor iedere jeugdrenner, Nieuweling en
Junior aan het begin van ieder jaar duidelijk is welke wedstrijddoelen er zijn op zowel
individueel niveau als teamniveau. Tevens wordt getracht de renner maximaal te laten
presteren, veel plezier in het wielrennen te laten houden en progressie in zijn ontwikkelingen te
realiseren.
Uitvoering
In januari van ieder jaar wordt door de hoofdtrainer en wedstrijdsecretaris het algemene
wedstrijdprogramma voor de jeugdleden, Nieuwelingen en Junioren vastgesteld en
gecommuniceerd. De samenstelling van het koersprogramma is afhankelijk van veel factoren.
De volgende factoren zijn mede bepalend voor het koersprogramma.
 Rennerskwaliteiten.
 Persoonlijke kwaliteiten van de renner.
 Enthousiasme.
 Ontwikkelingen.
 Mogelijkheden van de ouders.
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Getracht wordt deze factoren allemaal te laten meewegen zodat een koersprogramma wordt
vastgesteld waarin de jeugdrenner zich prettig bij voelt, wordt uitgedaagd en zich verder kan
ontwikkelen.
Nadien wordt op individueel rennersniveau vanaf categorie 6 en gedurende het jaar door de
hoofdtrainer in samenspraak met de trainers, begeleiders en renners, het algehele
wedstrijdprogramma enigszins aangepast. De redenen van aanpassen van het
wedstrijdprogramma kan van uiteenlopende aard zijn. Vorm, soort parcours, conditie,
resultaten in de afgelopen periode zijn voorbeelden van redenen die kunnen leiden tot het
aanpassen van het wedstrijdprogramma.
Voor de Nieuwelingen en Junioren worden meer verplichtingen opgelegd m.b.t. het rijden van
koersen.
4.3

Samenwerking Limburgse wielerverenigingen

Omschrijving
Om het Limburgse wielrennen naar een hoger niveau te brengen, vinden wij het belangrijk dat
wij naast de wedstrijden nauw samenwerken met de Limburgse wielerverenigingen, De
Bergklimmers, Wielerclub Midden-Limburg en Wielerclub Noord-Limburg. Hiermee kunnen wij
ons landelijk sterker maken en kunnen wij meer bereiken bij overheidsinstanties en kunnen wij
op wielertechnisch en sportief gebied verder komen.
Uiteraard wordt tijdens de wedstrijden sportief gestreden tegen elkaar.

Doelstelling
Het bevorderen van de samenwerking tussen de Limburgse wielervereniging, waardoor wij van
elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.
Uitvoering
Een aan te wijzen persoon van de Jeugdcommissie neemt een aantal maal per jaar deel aan een
overleg met de overige 3 Limburgse wielerverenigingen. Tijdens deze overleggen worden
gezamenlijke afspraken gemaakt over Limburg brede onderwerpen. De volgende onderwerpen
kunnen o.a. genoemd worden.
1. Organisatie van een of twee clinics voor alle jeugdleden voorafgaand aan en na het
wegseizoen.
2. Organisatie van een wielerkamp.

14
Jeugdplan 2015-2020 TWC Maaslandster Zuid-Limburg

3. Gezamenlijk Limburgs Kampioenschap en Clubkampioenschap over alle Limburgse
jeugdwedstrijden.
4. Standpunt innemen inzake wijzigingen bij de KNWU.
5. Gezamenlijke teams opzetten zodat deelgenomen kan worden aan klassiekers door
Nieuwelingen en Junioren.
4.4

Aantal te rijden koersen per jaar

Omschrijving
Als je als jeugdrenner lid bent bij TWC Maaslandster Zuid-Limburg dien je minimaal de
wedstrijden in Limburg te rijden. Met betrekking tot de Nieuwelingen en Junioren word je
verwacht minimaal 20 wedstrijden per jaar te rijden, waarbij de deelname aan de Limburgse
wedstrijden verplicht is.
Doelstelling
Het bevorderen van de deelname aan wedstrijden en ondersteunen van de Limburgse
wielerwedstrijden zodat het bestaansrecht van deze wedstrijden blijft gehandhaafd.
Uitvoering
Middels het jaarlijks opzetten van een wedstrijdprogramma, worden alle jeugdleden,
Nieuwelingen, Junioren en ouders tijdig op de hoogte gebracht van de verschillende
wedstrijden. Deze wedstrijden kunnen dan geagendeerd worden en liggen vast in de agenda.
Tijdens de trainingen vindt terugkoppeling plaats van de verreden koersen en geeft aanleiding
tot het verder bijschaven van de verschillende renners.
Aangezien TWC Maaslandster Zuid-Limburg een vereniging die gericht is op de wedstrijdsport,
dienen de jeugdleden, Nieuwelingen en Junioren een minimaal aantal wedstrijden te rijden per
jaar. Sowieso dient door de jeugdrenners verplicht deelgenomen te worden aan de Limburgse
wielerwedstrijden van de KNWU.
De Nieuwelingen en Junioren worden verplicht minimaal de wedstrijden die door de club- cq.
ploegleiding worden aangewezen te rijden. Daarnaast wordt in onderling overleg de rest van de
koersen afgestemd.
4.5

Wedstrijdsport

Omschrijving
TWC Maaslandster Zuid-Limburg bevat momenteel meerdere disciplines van de wielersport
(BMX, Toer, mountainbiken, wedstrijdsport, cyclocross). De basis van het jeugdwielrennen
heeft betrekking op de discipline ‘wedstrijdsport’. Dit vormt ook het uitgangspunt van onze
jeugdafdeling en wat wij ook verwachten van onze jeugdleden. Trainen om wedstrijden te
rijden.
Doelstelling
Nieuwe jeugdleden en hun ouders duidelijk maken dat binnen de discipline ‘wedstrijdsport’ van
TWC Maaslandster Zuid-Limburg het deelnemen aan wedstrijden het primaire doel is.
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Uitvoering
Het clubbestuur heeft het primaire beleid om de club zodanig te organiseren dat de trainingen,
faciliteiten en overige activiteiten voor de jeugdleden erop gericht zijn om optimaal te
presteren in de wedstrijdsport. Hierbij wordt uiteraard het plezier in de wielersport niet uit het
oog verloren.
Om hieraan invulling te geven, dienen de jeugdrenners deel te nemen aan de wielerwedstrijden.
Dit staat verder verwoord in hoofdstuk 4.4.
4.6

Inter clubcompetitie

Omschrijving
Om nieuwe en onervaren jeugdleden en ouders kennis te laten maken met de wielersport en in
het bijzonder het rijden van wielerwedstrijden wordt een inter clubcompetitie georganiseerd
voor Limburgse clubwielrenners. Deze inter clubcompetitie geeft de jeugdleden op een laag
drempelige manier, de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden. Hiermee krijgen
enerzijds de jeugdrenners inzicht in wedstrijden en anderzijds krijgen trainers informatie over
de renners voor de trainingen.
Doelstelling
Het houden van laagdrempelige wedstrijden in Limburg, waardoor jeugdrenners wedstrijdervaringen kunnen opdoen.
Uitvoering
De inter clubcompetitie wordt opgezet met de 4 officiële wielerverenigingen. Op de eigen
clubparcoursen van Wielerclub Noord-Limburg, Wielerclub Midden-Limburg, De Bergklimmers
en TWC Maaslandster Zuid-Limburg worden in minimaal 4 inter clubwedstrijden per jaar
gehouden voor alle categorieën. De wedstrijden worden verdeeld over het jaar.
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5

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

5.1

Doelstellingen en verantwoordelijke inzake hoofdpijler BEGELEIDING EN
ONDERSTEUNING

VERANTWOORDELIJKE:

SVEN JACOBS (s.jacobs@jpmilieuadvies.nl; 06-20616847).

Binnen de hoofdpijler BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING wil TWC Maaslandster ZuidLimburg in de komende jaren de volgende doelstellingen bereiken. Deze doelstellingen zijn
verder uitgewerkt in het resterende deel van hoofdstuk 5.
1. Bevorderen van de participatie van de ouders van de jeugdrenners.
2. Opstellen van een informatiedocument voor nieuwe en bestaande jeugdleden.
3. Opstellen van een rennersbegeleidingssysteem, waarin de ontwikkeling van de
jeugdrenners wordt bijgehouden.
4. Vaststellen van het jaarlijkse budget dat gebaseerd is op het aantal jeugdleden,
Nieuwelingen en Junioren, en tegemoet komt aan de behoeften en wensen van de
jeugdleden.
5.2

Participatie ouders

Omschrijving
Tijdens een wielerseizoen dienen veel werkzaamheden verricht te worden om alles leuk en
gezellig, maar ook professioneel en met ambitie te laten verlopen. Wij dienen dit met z’n allen te
doen, zodat wij meer betrokkenheid creëren en het makkelijker is om activiteiten te realiseren.
Wij verwachten dan ook dat de ouders van de jeugdleden meehelpen met o.a. de organisatie van
onze 2 wielerwedstrijden, het mede begeleiden van onze jeugdrenners, het bieden van
ondersteuning bij de trainingen van de jeugd, etc.
Doelstelling
Het bevorderen van de participatie van de ouders van de jeugdrenners, zodat betrokkenheid
wordt verhoogd en alle activiteiten beter opgepakt kunnen worden.
Uitvoering
Binnen de Jeugdafdeling wordt 1 persoon verantwoordelijk voor het samenstellen van een
overzicht met activiteiten met daaraan gekoppeld de ouders die dienen mee te helpen aan een
desbetreffende activiteit. Dit overzicht wordt aan het begin van een wielerseizoen kenbaar
gemaakt, zodat iedereen tijdig weet wanneer hij of zij de handen uit de mouwen dient te steken.
Dit biedt ook de mogelijkheid tot het onderling wisselen. Indien iemand zijn activiteit wil
wisselen, dient deze betreffende persoon dit zelf te regelen.
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5.3

Informatiedocument

Omschrijving
Een document waarin beknopt en duidelijk beschreven wordt hoe men te werk gaat bij de
voorbereiding op en het rijden van een wedstrijd (inclusief voedingsadvies voor en na de
wedstrijd) en hoe de wielrennerij in elkaar steekt.
Doelstelling
Het realiseren van een handleiding voor (nieuwe) renners en ouders die inzage geven in het
wielrennen in het algemeen en over de aanpak van een wedstrijddag, inclusief verzorging voor
en na de koers, in het bijzonder.
Uitvoering
Er wordt door een aantal trainers/begeleiders/ervaren renners een algemeen document cq.
beschrijving gemaakt van het verloop van een wedstrijddag en alle belangrijke zaken die op
zo’n dag betrekking hebben. Materiaal, voeding, kleding, inschrijving, verzorging voor en na de
koers etc. Ook wordt een beschrijving gegeven over de wielrennerij in het algemeen, zoals het
aanvragen van een licentie, waar kan informatie worden ingewonnen, etc. Deze leidraad wordt
aan de ouders en jeugdrenners ter beschikking gesteld en wordt op de site van TWC
Maaslandster Zuid-Limburg geplaatst.
5.4

Rennersbegeleidingssysteem

Omschrijving
Bij de categorieën Nieuwelingen en vooral Junioren biedt TWC Maaslandster Zuid-Limburg de
renners de mogelijkheid gebruik te maken van professionele begeleiding op het gebied van
training, wedstrijdplanning en overige zaken die van belang zijn voor het rijden van
wedstrijden.
Doelstelling
De Nieuwelingen en Junioren zo goed mogelijk voorbereiden op het rijden van wedstrijden.
Uitvoering
TWC Maaslandster Zuid-Limburg stelt een rennersbegeleidingssysteem op voor de
Nieuwelingen en Junioren. Binnen dit rennerbegeleidingssysteem wordt, in overleg met de
betreffende renner, een plan van aanpak opgesteld inzake training, wedstrijdprogramma en
andere relevante zaken die betrekking hebben op het rijden van wedstrijden.
Het rennersbegeleidingssysteem wordt opgesteld door de hoofdtrainer in samenspraak met de
trainer(s), ploegleider en eventueel andere personen die hierin een bijdrage kunnen leveren.
Het rennersbegeleidingssysteem wordt gecommuniceerd naar de betreffende renner en wordt
gedurende jaar periodiek tegen het licht gehouden en indien nodig bijgesteld.
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5.5

Begeleidingsteam

Omschrijving
De Nieuwelingen en Junioren rijden door het jaar heen ook enkele klassiekers en meerdaagse
wedstrijden. Voor de wedstrijden is een team binnen TWC Maaslandster Zuid-Limburg
aanwezig die zorgt draagt voor de begeleiding. Het begeleidingsteam bestaat uit ploegleiders,
soigneurs en mecaniekers die voorzien zijn van een ploegleiderswagen en materiaalbus.
Doelstelling
Het zorgdragen van een professionele begeleiding van de Nieuwelingen en Junioren tijdens
klassiekers en meerdaagse wedstrijden.
Uitvoering
Op basis van het wedstrijdprogramma worden aan het begin van elk wielerseizoen de
ploegleiders, soigneurs en mecaniekers ingeroosterd. Tevens worden de ploegleidersauto en
materiaalbus gereserveerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de
wedsrtrijdsecretaris.
Hiermee worden de klassiekers en meerdaagse wedstrijden professioneel benaderd en kunnen
de Nieuwelingen en Junioren zich maximaal concentreren op de wedstrijd.
5.6

Budget

Omschrijving
Om alle activiteiten binnen dit Jeugdplan uit te kunnen voeren wordt binnen TWC Maaslandster
Zuid-Limburg een budget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt verder beheerd door de
penningmeester van TWC Maaslandster Zuid-Limburg.
Doelstelling
Het jaarlijks voorhanden hebben van voldoende financiële middelen om de doelstellingen
binnen dit Jeugdplan te kunnen uitvoeren.
Uitvoering
In oktober van elk jaar, wordt een begroting voor het daarop volgende jaar ingediend bij de
penningmeester van TWC Maaslandster Zuid-Limburg. Binnen deze begroting dienen alle te
verwachten kosten en opbrengsten nader gespecificeerd te worden, zodat een goede
beoordeling door de penningmeester kan worden gedaan.
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6

COMMUNICATIE EN PR

6.1

Doelstellingen en verantwoordelijke inzake hoofdpijler COMMUNICATIE EN PR

VERANTWOORDELIJKE:

GUIDO DELNOIJE (guido_delnoije@hotmail.com; 06-18693652).

Binnen de hoofdpijler COMMUNICATIE EN PR wil TWC Maaslandster Zuid-Limburg in de
komende jaren de volgende doelstellingen bereiken. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt
in het resterende deel van hoofdstuk 6.
1. Bevorderen van het verenigingsgevoel.
2. Wekelijks zorgdragen van informatieve kopij over de jeugd op de website van TWC.
3. Aanstellen van een PR-verantwoordelijke zodat continu aandacht blijft voor communicatie
en al haar vormen.
4. Versterken van het contact met de media.
5. Bevorderen van de interne communicatie en aanstellen van een contactpersoon voor de
jeugd.
6. Aandacht blijven houden voor de aanwas van nieuwe jeugdleden.
6.2

Verenigingsgevoel

Omschrijving
TWC Maaslandster Zuid-Limburg is de grootste aan de KNWU gelieerde wielerclub van
Limburg. Samen als 1 geheel naar buiten treden vinden wij erg belangrijk. Door samen
activiteiten uit te voeren, elkaar beter te leren kennen en samen de wedstrijden te beleven,
willen wij het verenigingsgevoel versterken. Ook voor de sponsoren is dit van essentieel belang.
Doelstelling
Een ¨Wij gevoel¨ creëren bij alle jeugdrenners en ouders.
Uitvoering
Om het verenigingsgevoel binnen TWC Maaslandster Zuid-Limburg te verhogen hebben wij alle
leden en de ouders van de jeugdleden nodig. Met name deelname aan de activiteiten, trainingen
en wedstrijden, en het helpen door ouders en ervaren renners van deze activiteiten is hierin
zeer belangrijk. Met betrekking tot de activiteiten van de jeugd (trainingen, organisatie van
wedstrijden, overige activiteiten en wedstrijden) wordt actief beleid gevoerd om iedereen
hierin te betrekken. Hiertoe wordt een lid verantwoordelijk gemaakt.
6.3

Kopij website

Omschrijving
De website is tegenwoordig een zeer belangrijk communicatiemiddel. Via dit medium komen
meestal nieuwe jeugdleden in aanraking met onze club en wordt informatie gedeeld tussen de
leden van TWC Maaslandster Zuid-Limburg. Zodoende heeft onze club een website die heel
actief wordt bijgehouden (www.twcmaaslandster.nl).
Om het enthousiasme onder de jeugdleden te bevorderen, de buitenwereld te laten zien wat wij
doen en kennis onderling over te dragen, wordt actief kopij aangeleverd aan de webmaster
gedurende het seizoen.
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Doelstelling
Het wekelijks aanleveren van kopij aan de webmaster van TWC Maaslandster Zuid-Limburg.
Uitvoering
Binnen de Jeugdcommissie wordt een PR-verantwoordelijke aangewezen. Deze PRverantwoordelijke draagt er wekelijks voor dat de webmaster van TWC Maaslandster ZuidLimburg voorzien wordt van kopij. Deze kopij gaat de betreffende persoon samen verzorgen
met de jeugdrenners, trainers, begeleiders en ouders.
Wedstrijdverslagen, weetjes over wielrennen of de club, In the picture, foto’s zijn voorbeelden
van kopij die dienen te worden aangeleverd.
6.4

PR-verantwoordelijke

Omschrijving
Om het enthousiasme onder de jeugdleden te behouden, leden te blijven informeren, de media
en de webmaster van TWC Maaslandster Zuid-Limburg te blijven voorzien van kopij, dient een
PR-verantwoordelijke aangesteld te worden.
Doelstelling
Aanstellen van een PR-verantwoordelijke die continu zorg draagt voor communicatie naar de
buitenwereld en de webmaster van TWC Maaslandster Zuid-Limburg.
Uitvoering
De PR-verantwoordelijke zet zich actief in om leden, jeugdrenners, trainers, begeleiders en
ouders van jeugdrenners te vragen om kopij aan te leveren. Ook verzorgt de PRverantwoordelijke zelf voor kopij. De PR-verantwoordelijke dient een sterke band op te bouwen
met de media, zodat wij goed in het nieuws komen.
De betreffende kopij wordt aangeboden aan de webmaster van TWC Maaslandster ZuidLimburg en de media.
6.5

Media

Omschrijving
Kijkend naar de berichtgeving in de kranten en op radio en TV, dan moeten we constateren dat
wielrennen in het algemeen en TWC in het bijzonder onvoldoende in het nieuws komen.
De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Is de media hier niet in geïnteresseerd, wordt te weinig
gezorgd voor kopij, zijn de prestaties niet goed genoeg of is het contact met de media niet goed
genoeg ?
Allemaal zaken die aandacht vragen en om aangepakt te worden. Hieraan willen wij aandacht
gaan besteden, zodat TWC Maaslandster Zuid-Limburg vaker en beter in de media komt.
Doelstelling
Het bevorderen van het contact met de media, zodat TWC Maaslandster Zuid-Limburg vaker en
beter in de media komt.
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Uitvoering
Aangezien de media (TV, krant, social media, etc.) heel divers is, wordt een kleine werkgroep
opgericht, die bestaat uit de webmaster van TWC Maaslandster Zuid-Limburg en 1 ander lid of
ouder van een jeugdlid. Deze werkgroep gaat nauwe contacten leggen met de verschillende
media, zodat duidelijk wordt wie de contactpersonen zijn en op welke wijze kopij aangeleverd
dient te worden (tijd, vorm, etc.).
6.6

Interne communicatie

Omschrijving
Jeugdleden, ouders, begeleiders en trainers dienen het gehele jaar door goed en tijdig voorzien
te worden van de juiste informatie. Informatie over (nieuwe) wedstrijden, afgelastingen van
trainingen, informatiebijeenkomsten, informatie van de KNWU, extra activiteiten en overige
informatie over de jeugdafdeling van TWC zijn voorbeelden hiervan die een persoon dient kort
te sluiten.
Doelstelling
Het juist en tijdig verstrekken van informatie naar jeugdleden, ouders, begeleiders en trainers
zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn en tijdig kunnen handelen.
Uitvoering
De secretaris van de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken
van informatie aan de jeugdleden, ouders, begeleiders en trainers. Hij/zij dient zich te
vergewissen van alle actuele nieuwsfeiten en wieleractiviteiten die van belang zijn voor de
jeugdafdeling van TWC Maaslandster Zuid-Limburg. De volgende basis-informatiestromen
worden minimaal bijgehouden en gecommuniceerd.
 Informatie van de KNWU.
 Wedstrijdkalender aan het begin van het wielerseizoen.
 Informatie over de trainingen en afgelastingen.
 Wedstrijdinformatie.
Veel informatie wordt in een wekelijkse te verzenden mail aan alle betrokkenen kenbaar
gemaakt.
6.7

Contactpersoon jeugd

Omschrijving
Binnen TWC Maaslandster Zuid-Limburg wordt één contactpersoon voor de jeugd t/m
categorie 7 en één contactpersoon voor de Nieuwelingen en Junioren aangesteld. Deze
contactpersonen zijn de eerste aanspreekpunten van de jeugdleden bij vragen. De
contactpersonen zorgt voor de communicatie tussen trainers, ploegleiders, mecaniciens,
soigneurs en bestuur. Tevens wordt een sterk band gelegd met de secretaris en de PRverantwoordelijke.
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Doelstelling
Zorgdragen voor heldere communicatie lijnen en daarnaast zorgen voor een persoon waar alle
zaken van een groep samenkomen.
Uitvoering
Binnen TWC Maaslandster Zuid-Limburg worden 2 contactpersonen benoemd die aanspreekpunt zijn voor alle bestaande jeugdleden t/m categorie 7, Nieuwelingen en Junioren. De
betreffende contactpersonen worden op de website van TWC geplaatst en kenbaar gemaakt bij
alle ouders en jeugdleden met naam en toenaam, zodat zij altijd bereikbaar zijn.
De contactpersonen zijn zoals gezegd het aanspreekpunt voor eventuele vragen van de
jeugdleden en ouders. De betreffende personen lossen de vragen op of leiden de jeugdleden
en/of ouders naar de juiste persoon binnen TWC of instantie.
De contactpersonen worden ook het aanspreekpunt voor eventuele nieuwe leden, zodat zij
wegwijs gemaakt kunnen worden in het jeugdwielrennen en natuurlijk het Jeugdplan van TWC
Maaslandster Zuid-Limburg.
6.8

Ledenwerving

Omschrijving
TWC Maaslandster Zuid-Limburg blijft continu aandacht besteden aan het werven van leden.
Hiertoe trachten wij de drempel zo laag mogelijk te houden, zodat jongens en meisjes lid
kunnen worden.
Doelstelling
Middels gerichte ledenwerving het actieve ledenbestand vergroten. Zowel leden die
wedstrijden rijden als mensen die in de begeleiding actief willen zijn.
Uitwerking
TWC Maaslandster Zuid-Limburg werft op de volgende manieren nieuwe jeugdleden en
begeleiders.
1. Het geven van wielerclinics op openbare scholen.
2. Het verzorgen van publicaties (media en website).
3. Het beschikbaar stellen van leenfietsen.
4. Het gratis kunnen deelnemen aan trainingen (maximaal 3).
5. Het benaderen van jeugdrenners.
6. Het benaderen van ouders of geïnteresseerden die nauw betrokken willen zijn bij de
wielersport.
Binnen de club wordt voor de ledenwerving een lid aangewezen.
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7

ACTIVITEITEN

7.1

Doelstellingen en verantwoordelijke inzake hoofdpijler ACTIVITEITEN

VERANTWOORDELIJKE:

GERRIT HABETS (gerrit.habets@jacobs.com; 06-51420284).

Binnen de hoofdpijler ACTIVITEITEN wil TWC Maaslandster Zuid-Limburg in de komende jaren
de volgende doelstellingen bereiken. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het
resterende deel van hoofdstuk 7.
1. Het organiseren van enkele uitjes per jaar anders dan wielrennen.
2. Het organiseren van een aantal informatieavonden voor de jeugdleden en ouders over
uiteenlopende onderwerpen m.b.t. wielrennen, trainingen, wedstrijden, etc.
3. Opstellen van een jaarplan.
4. Organisatie van eigen wielerwedstrijden.
7.2

Gezamenlijke uitjes

Omschrijving
Het organiseren van gezamenlijke uitjes voor de jeugdafdeling.
Doelstelling
Door middel van gezamenlijke uitjes het clubgevoel bij de renners en de ouders versterken.
Uitvoering
Na de afsluiting van het weg seizoen wordt door de Jeugdafdeling een gezamenlijk uitje
georganiseerd voor de jeugdleden en ouders. Dit uitje heeft normaliter niets met wielrennen te
maken. De jeugdleden kunnen gratis mee en de meegaande ouders doen dit voor eigen
rekening.
7.3

Informatie avonden

Omschrijving
Gedurende het jaar worden enkele informatie avonden gehouden voor de jeugdrenners en
ouders. Tijdens deze informatie avonden worden specifieke onderwerpen besproken en
voorgedragen door specialisten en/of gastsprekers. Ook worden tijdens de avonden informatie
verstrekt over TWC Maaslandster Zuid-Limburg, wedstrijden, licenties, etc.
Doelstelling
De doelstelling is enerzijds meer professionaliteit bij de renners te kweken en anderzijds de
band met de club te versterken bij zowel de renners als bij hun ouders.
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Uitwerking
De verantwoordelijke binnen TWC Maaslandster Zuid-Limburg draagt er voor zorg dat enkele
malen per jaar een informatie avond gehouden wordt. Dit zijn er minimaal 3 en worden
verdeeld over het jaar (voor, tijdens en na het seizoen).
Tijdens deze informatie avonden worden onderwerpen behandeld die algemeen leven binnen
de renners en waaraan behoefte is. De informatie avond aan het begin van het seizoen betreft
met name het informeren van de jeugdrenners en ouders over het aanstaande jaar en de
verplichtingen inzake licentie, wedstrijden en ondersteuning etc.
De verantwoordelijke draagt zorg voor het regelen van gastsprekers en/of specialisten, het
afstemmen van de inhoud van de presentatie en het tijdig uitnodigen van de jeugdrenners en
hun ouders.
7.4

Jaarplan

Omschrijving
Er wordt voor het hele jaar, lopend van 1 januari t/m 31 december, een jaarplan opgesteld
waarin alle activiteiten zijn weergegeven. Dit betreft niet alleen wielrennen, maar andere
activiteiten die belangrijk zijn voor het wij-gevoel. Hiermee trachten wij voor alle jeugdrenners,
begeleiders en ouders een duidelijk beeld te schetsen wat TWC Maaslandster Zuid-Limburg
voor hun betekend. Daarnaast kan iedereen hierop zijn agenda’s aanpassen.
Doelstelling
Het creëren van een overzicht waarin alle activiteiten voor de jeugd staan weergegeven, zodat
alle betrokkenen duidelijk weten welke activiteiten in het betreffende jaar gaan plaatsvinden.
Uitvoering
Elk jaar in december wordt een jaarplan opgesteld door de Jeugdcommissie. Het jaarplan heeft
betrekking op de periode van 1 januari t/m 31 december van het daarop volgende jaar. In dit
jaarplan worden de volgende soorten activiteiten verwerkt.
- Trainingen.
- Wedstrijden.
- Inter Clubcompetitie.
- Clinics.
- Uitjes (wielerkamp, uitje anders dan wielrennen).
- Informatieavonden.
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7.5

Organisatie van wielerwedstrijden

Omschrijving
TWC Maaslandster Zuid-Limburg draagt bij aan de organisatie van vele wedstrijden in Limburg.
Met name op het gebied van wielertechnische aspecten en het aanvragen van de wedstrijdlicentie. Daarnaast organiseren wij de Jeugdwedstrijden in Schinnen en Molenberg te Heerlen.
Dit blijven wij vasthouden en hebben hiertoe de hulp nodig van de ouders van de jeugdleden.

Doelstelling
Het continueren van de Limburgse wielerwedstrijden voor de jeugd.
Uitvoering
Het op- en afbouwen, en het verzorgen van de catering en rugnummers tijdens de dag van onze
eigen jeugdwedstrijden in Schinnen en Molenberg in Heerlen, wordt uitgevoerd door de ouders
van de jeugdleden. De ondersteuning van de ouders is een verplichting zodat deze wedstrijden
ook kunnen blijven doorgaan.
2 weken voor de daadwerkelijke jeugdwedstrijd wordt door de Jeugdcommissie een overzicht
gemaakt, waarin de uit te voeren werkzaamheden en de personen zijn weergegeven. Hiermee
wordt gewaarborgd dat de evenementen blijven gehandhaafd.
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