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Concept jeugdbeleidsplan 2013-2018 
 
1. Inleiding  
 
Tilburg Trappers is in 1938 opgericht en bestaat nu dus 75 jaar. In deze 75 jaar 
heeft de vereniging zich nationaal en internationaal opgewerkt tot een bolwerk op 
ijshockeygebied. Veel vrijwilligers hebben in het verleden deze faam waar kunnen 
maken door zich in te zetten voor de vereniging en haar leden. 
 
Tilburg Trappers heeft een duidelijk herkenbare mix gevonden tussen een 
professioneel prestatiegericht eerste team en een degelijke kwalitatief 
hoogstaande jeugdopleiding. De ervaring heeft geleerd dat deze combinatie in het 
Nederlands ijshockey niet overal wordt gerealiseerd. Tilburg Trappers is de mening 
toegedaan, dat beide elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder 
een sterk presterend eerste team is er geen motivatie voor jeugdspelers om het 
hoogste te bereiken. En zonder een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding is er 
geen doorstroming van sterke jeugdspelers naar het eerste team, ofwel de 
vaderlandse ijshockeytop. 
 
Het behoud van die kwalitatieve identiteit is echter niet vanzelfsprekend. 
Uiteraard wordt deze in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop de leden 
en de aanhang van Tilburg Trappers invulling geven aan hun clubbeleving en de 
condities die daarvoor beleids- en bestuursmatig zijn en worden gecreëerd. 
 
Bij de jeugdafdeling op bestuurlijk niveau is besloten om een nieuw beleid voor de 
middellange termijn uit te stippelen om zo de kwaliteit van zowel het eerste team 
als de jeugdopleiding, volgens uitgangspositie van Tilburg Trappers, te continueren. 
Dit beleidsplan voor de middellange termijn is uitgangspunt voor de jaarplannen, 
die steeds voorafgaand aan een nieuw seizoen worden geformuleerd. 
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2. Stichting IJshockeybelangen Tilburg Trappers 2013-2018  
 
 
2.1.1 Bestuurlijke situatie 
 
 Het bestuur wil de komende jaren binnen de jeugd van Tilburg Trappers een 
omgeving creëren voor beroepskrachten, leden, vrijwilligers en ouders, waarin 
iedereen zich prettig voelt. In deze omgeving dienen het leveren van 
(top)prestaties en recreatie harmonisch samen te gaan. 
De bestuursleden kunnen als oud-spelers terugzien op veel ervaring met topsport. 
Het ontwikkelen en uitvoeren van nieuw beleid kost tijd. Het bestuur is daarvan 
doordrongen en zet wat dit betreft zwaar in op continuïteit. Als een bestuurslid om 
bepaalde redenen zijn functie tussentijds moet neerleggen zal hij zelf voor 
adequate vervanging proberen te zorgen, zodat de voortgang bij de uitvoering van 
het beleid niet in gevaar kan komen. 
Het jeugdbestuur kan alleen maar functioneren als het beleid mede wordt 
gedragen door het coördinator jeugdopleidingen, de sportcoördinator, de trainer-
coaches en alle andere vrijwilligers. De Stichting Jeugdijshockey Tilburg Trappers 
zou graag een beroep willen doen op meer vrijwilligers dan nu het geval is. De 
huidige versterking op bestuurlijk niveau zal de vrijwilligers ten goede komen. Zij 
moeten hun taak in de door het bestuur gecreëerde omstandigheden beter en met 
meer plezier kunnen verrichten.  
 
2.1.2 Ontwikkeling ledental 
 
Instroom is van groot belang om de doorstroming van jong Tilburgs ijshockeytalent 
naar (uiteindelijk) het eerste team en de nationale jeugdteams te bevorderen. Het 
beoefenen van de ijshockey sport is arbeids- en tijdsintensief. De duur van de 
trainingen en wedstrijden hebben in combinatie met een steeds minder 
beschikbare tijd van ouders mede tot gevolg dat er weinig instroom plaats vindt. 
Andere sporten, vooral voetbal, hebben wat dit aangaat een veel laagdrempelige 
karakter. 
De instroom van de jongste leeftijdsgroepen blijft een noodzaak voor de Stichting 
Jeugdijshockey Tilburg Trappers. Het is aan Tilburg Trappers om eventuele 
drempels voor het beoefenen van ijshockey zoveel mogelijk weg te nemen. 
 
2.1.3 Talentsportsituatie 
 
 De doelstelling van sporttalent opleiding is een initiatief om voorwaarden te 
scheppen voor jonge sporttalenten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op 
sportief niveau, zonder dat dit consequenties heeft voor de studie van de 
individuele speler. Door middel van het creëren van extra ijstijden tijdens 
schooluren en professionele begeleiding vanuit de stichting talentsportopleiding 
Tilburg zijn de voorwaarden geschapen om dit wat de talenten van Tilburg 
Trappers betreft tot stand te brengen. Inmiddels heeft dit voor de Stichting 
Jeugdijshockey Tilburg Trappers al zijn vruchten afgeworpen. Gezien de 
ontwikkelingen binnen de talentsportopleiding is het streven om in samenwerking 
met de sectie Talentijshockey van Tilburg Trappers een merkbare doorstroming van 
jong talent naar het eerste team te realiseren. Daartoe dienen heldere afspraken 
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gemaakt te worden tussen de Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers, De 
coördinator jeugdopleidingen, de topsportcoördinator en de sectie Topijshockey. 
Uitgangspunt is dat deze doorstroming een merkbaar, continu karakter zal dragen. 
 
2.1.4 Technisch kader en deskundigheidsbevordering. 
 
Het biedt de club en de jeugdafdeling alle kansen om verder uit te groeien tot hét 
ijshockeybolwerk van Nederland. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het 
aantal jeugdteams zal toenemen. Om te kunnen blijven voldoen aan een goede en 
voldoende begeleiding van onze jeugd op technisch en organisatorisch niveau 
dienen extra inspanningen te worden geleverd. Een van de pijlers is de 
ontwikkeling van onze vrijwilligersaantallen. Daarbij is een grote rol weggelegd 
voor deskundigheidsbevordering van de huidige, maar zeker ook de nieuwe 
vrijwilligers. Hierbij kan worden aangetekend dat de trainer-coaches en de 
teambegeleiders voor een deel gebruik moeten kunnen maken van de 
deskundigheid en ervaring van het coördinator jeugdopleidingen en de 
talentsportcoördinator. 
 
Traditioneel heeft de Stichting Jeugdijshockey Tilburg Trappers zich ondersteund 
gezien door meerdere competente jeugdtrainers en begeleiders. Een deskundige 
begeleiding van spelers tijdens training en wedstrijden staat centraal. 
Ondersteuning wordt op technisch en organisatorisch gebied verleend door het 
jeugdbestuur en het coördinator jeugdopleidingen. 
 
2.1.5 Financiën en sponsoring 
 
Net als bij alle verenigingen zijn de inkomsten door sponsoring erg belangrijk voor 
de voortgang van de club op het huidige niveau. Beleid is, dat de inkomsten 
gegenereerd door contributies en subsidies aangevuld met een substantieel deel 
sponsoring voldoende moeten zijn om de continuïteit van de jeugdafdeling te 
waarborgen. Met andere woorden: primaire kosten, zoals ijshuur en minimale 
trainerskosten moeten betaald kunnen worden uit inkomsten van contributies, 
subsidies en een substantiële bijdrage van sponsorinkomsten. Alle andere extra 
sponsorinkomsten kunnen worden gebruikt voor extra mogelijkheden, zoals extra 
ijshuur, extra trainerskosten, bijdrage buitenlandse toernooien, buitenlandse 
stages, verenigingsondersteunende activiteiten, enz. 
Per saldo is de financiële situatie bij de jeugd op dit moment zodanig, dat het 
huidige, conservatieve beleid kan worden gecontinueerd, maar dat er momenteel 
geen financiële mogelijkheden zijn voor de uitvoering van een meer ambitieus 
nieuw beleid. Het zoeken naar en realiseren van additionele middelen zal dan ook 
planmatig moeten plaatsvinden. 
 
2.2 De omgeving 
 
De belangrijkste partijen in de werkomgeving van de Stichting Jeugdijshockey 
Tilburg Trappers zijn  

• Stichting Talentijshockey Tilburg Trappers,  
• NIJB, gemeente Tilburg,  
• Stichting Talentsportopleiding Tilburg, jeugdsponsors,  
• coördinator jeugdopleidingen,  
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• Talentsportcoördinator,  
• Vrijwilligers  
• Jeugdleden 
• Ouders 

 
Door de Stichting IJshockeybelangen Tilburg Trappers worden doorberekeningen 
van de totale organisatie opgelegd.  
De NIJB draagt zorg voor competities en verstrekt via VWS subsidie voor de 
Talentsportklas.  
De gemeente Tilburg verstrekt subsidies en is leverancier van de ijsvloer waarop 
getraind wordt.  
De Stichting alentpsportopleiding ondersteunt de Talentsportklas financieel en 
zorgt voor accommodatie en faciliteiten. Tevens dragen zij zorg over medische 
begeleiding van de talentsportklas en ondersteunen in de communicatie met de 
betrokken scholen. 
 
Coördinator jeugd opleidingen en de talentsportcoördinator zorgen voor de 
technische uitvoering van het beleid, bepaalt door het jeugdbestuur. Andere 
steakholders zijn ouders, vrijwilligers en leden. Ouders zorgen voor de contributies 
en zijn het potentieel voor uitbreiding en of instandhouding van vrijwilligerskader. 
Naast deze positieve aspecten hebben we ook te maken met andere invloeden van 
deze zelfde groep. Vaak is onbegrip en miscommunicatie de oorzaak van 
turbulentie bij de groep ouders. Ouders verwachten vaak een bijdrage van de club 
in de opvoeding van hun kind. Tilburg Trappers is echter van mening dat de 
verantwoordelijkheid voor deze opvoeding bij de ouders ligt, zoals het hoort. 
Vrijwilligers vormen de rode draad door elke vereniging. Zonder vrijwilligers is er 
geen toekomst. Het wordt echter steeds moeilijker om het vrijwilligersbestand in 
stand te houden, laat staan uitbreiden. Tijdgebrek, onwetendheid en 
concurrerende bezigheden lijken hiervan de voornaamste oorzaken te zijn. Het 
ledental loopt terug, doordat er onvoldoende instroming plaats vindt. De 
mogelijkheden voor instromers op jonge leeftijd moeten worden verbeterd. Een 
goede communicatie over alle mogelijkheden binnen de ijshockeysport en een 
verlaging van financiële drempels moeten wat dit betreft meer mogelijkheden 
kunnen scheppen. 
 
 
3. Wat wil de stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers 
 
 
3.1 De missie van de stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers 
 
De Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers streeft ernaar om een sterke 
jeugdsportorganisatie te zijn waar leden, bestuurders, vrijwilligers, professionele 
medewerkers en ouders zich thuis voelen en samen willen werken om de 
ijshockeysport een erkende en sterke positie te geven in de Tilburgse samenleving. 
 
De Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers streeft ernaar om een, zoals dit in de 
sportbeleving verlangd wordt, sociaal verantwoord en sportief beleid te volgen 
waar normen en waarden hoog in het vaandel staan voor een iedereen die bij de 
vereniging is betrokken. Daarbij dienen prestatie en recreatie hand in hand te 
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gaan. Het leveren van prestaties is belangrijk, maar dit neemt niet weg dat het 
spelen van ijshockey tegelijkertijd ook leuk kan zijn. 
 
De Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers streeft naar een instroming van leden 
op jonge leeftijd. IJshockey is een sport waaraan bij voorkeur op jonge leeftijd 
moet worden begonnen om uiteindelijk een bepaald niveau te kunnen halen. 
 
De Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers wil met het oog op de belangen van 
de overkoepelende organisatie bijdragen aan de totstandkoming van een merkbare 
doorstroming van eigen jeugd naar het eerste team. 
 
De Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers streeft naar een gezonde financiële 
basis voor het creëren van extra mogelijkheden. 
 


