Aandachtspunten en voorbeeldactiviteiten
Albert Heijn Sportactie 2017
Leuk dat jullie tennisvereniging hieraan deelneemt! De KNLTB ziet deze actie als een unieke
kans voor de vereniging om de tennissport en de club heel lokaal te promoten. Een goede
aanpak is echter van groot belang, we hebben daarom een aantal aandachtspunten en
voorbeelden van activiteiten voor je op een rij gezet.
Aandachtspunten
 Werk samen met de Albert Heijn winkel in jouw buurt! Je kunt de Albert Heijn-winkels
vanaf medio juni benaderen voor het promoten en aanbieden van jouw sport in of bij de
winkel tijdens de AH Sportactie.


Kies één of meerdere doelgroepen (bijvoorbeeld jeugd, senioren, ouderen, eerder
getennist of juist nog nooit getennist) waar je je op wilt richten en pas hierop het aanbod
aan. Denk daarbij vanuit de doelgroep.



Zet in op ledenwerving en ontvang sporters als er mensen/activiteiten zijn op het park,
ga niet voor opvulling van momenten dat het park leeg is.



Zorg binnen jouw vereniging voor een coördinator(en) van dit project.



Betrek de trainer(s) voor een passend aanbod.



Denk na over de ontvangst en zorg voor een warm welkom, bied bijvoorbeeld een
drankje aan. Ook wanneer de proefsporters komen vrijspelen.



Zorg dat er tijdig een passend vervolgaanbod (faciliteiten en prijs) klaar ligt om
proefsporters vervolgens lid te laten worden van de vereniging. Tip! Lever je volle AH
Spaarkaart in en word lid voor een gereduceerd bedrag.



Zorg voor opvolging van de activiteit met persoonlijk contact direct na afloop, maar denk
bijvoorbeeld ook aan het versturen van een mail met passend vervolgaanbod binnen
twee weken.



Koppel een Open Dag aan de AH Sportactie. Organiseer de Open Dag voorafgaand
aan de AH Sportactie en attendeer deelnemers aan de Open Dag erop dat zij met de
AH Sportactie laagdrempelig kunnen komen tennissen. Je ziet hen graag weer terug.

Voorbeeldactiviteiten
 Proeflessen (introductieles, vervolgles en afsluitend evenement voor alle AH-sporters
 Vrij spelen (niet alleen op de incourante uren)
 Tennisclinic door tennisleraar
Stel materiaal beschikbaar (rackets en ballen), kijk voor huurmogelijkheden bij http://www.knltbuitleen.nl/.

