Tenniskids

voor jeugdcommissies
De KNLTB en vele andere clubs hebben
het wiel al voor je uitgevonden…

Hee
topper!

Wat fijn dat jij je als vrijwilliger in wil
zetten voor de jeugd van jouw club!
Omdat het zeker niet nodig is om het
wiel opnieuw uit te vinden, hebben we
dit boekje voor je gemaakt.

Nieuwsbrief
Naast dit boekje met tips, sturen we
maandelijks de Tenniskids nieuwsbrief
boordevol suggesties en inspiratie.
Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet?
Vraag dan aan de ledenadministrateur
van jouw club of hij/zij je invoert als
functionaris Tenniskids- of als jeugdcommissielid in de ledenadministratie.
Zo krijg je automatisch de nieuwsbrief,
mis je geen belangrijke informatie en
wordt het een feest voor de jeugd op
jouw club!
Websites
Op www.centrecourt.nl/tenniskids is
voor jeugdcommissies alles te vinden
over Tenniskids. Mocht je toch nog informatie missen? Stuur dan een mailtje
naar tenniskids@knltb.nl. We helpen je
graag verder.
Voor ouders is er www.tenniskids.nl
en de Tenniskids Facebookpagina. Like
deze pagina, zodat je leuke berichten
direct kunt delen met de Facebook
pagina van jouw club.

Kleuren Tenniskids
Het Tenniskids programma bestaat
uit de kleuren blauw, rood, oranje en
groen. Meer informatie over de leef
tijden, kleuren en niveaus vind je op
centrecourt.nl/tenniskids.
Verder zijn er diverse kijkwijzervideo’s
waarop je kunt zien welke kleur of
niveau een kind heeft. Deze video’s vind
je in de Tenniskids mediatheek voor
tennisleraren: www.centrecourt.nl/
tennisleraren/tenniskids/

Nieuwe
leden
Wervingacties
Organiseer verschillende wervingsacties, zoals een open dag en zorg dat
je zichtbaar bent bij evenementen in de
regio. Gebruik bijvoorbeeld de Tenniskids vriendenkaartjes, zodat leden
vriendjes mee kunnen nemen naar de
les om kennis te maken met tennis.

Warm welkom
Landelijk zegt zo’n 35% van de jeugdleden na twee jaar het lidmaatschap op.
Het is daarom essentieel dat nieuwe
leden (en ouders) een warm welkom
krijgen. Ook begeleiding en goed geïnformeerd worden is belangrijk in het
eerste jaar bij de club. Stuur ze het
Tenniskids welkomstboekje, organiseer
een ouderavond en organiseer activiteiten voor nieuwe jeugd, bijvoorbeeld een
groentjes toernooi.
De vriendenkaartjes en
welkomstboekjes kun je vinden op
www.centrecourt.nl/tenniskids.
Tenniskids@School
Waar bereik je makkelijk de meeste
kinderen? Dat is op de scholen en
buitenschoolseopvang. Zorg dat de
trainer naar verschillende scholen gaat,
nodig de kinderen (en ouders) daarna
uit op de club en bied ze na de lessen
reeks een mooie aanbieding om lid
te worden. En wat te denken van een
scholentoernooi op jouw vereniging?
Meer informatie over Tenniskids@
School vind je op www.knltb.nl/school.
Geen materialen? Je kunt ze erg makkelijk lenen via het KNLTB uitleenloket:
www.knltb-uitleen.nl.

Wedstrijdjes
spelen
Competitie
De World Tour is de competitievorm
voor de rode en oranje Tenniskids. De
Groene competitie is er voor de kinderen die met de groen bal spelen. Zorg
dat zoveel mogelijk kinderen competitie gaan spelen. Het is bewezen dat
kinderen die competitie en toernooitjes
spelen langer lid blijven bij de club.

Toernooitjes
Tenniskids toernooitjes zijn er in alle
vormen en maten. Je kunt een toernooitje van een dagdeel organiseren
tot een Tenniskids toernooitje dat onderdeel is van een open jeugdtoernooi.
Organiseer laagdrempelige Tenniskids
toernooitjes bijvoorbeeld in de periodes
dat er geen competitie is.
Via www.tennisdirect.nl kun je leuke
goedkope prijsjes bestellen, zoals Tenniskids medailles of dempers.
Tennis Alles-in-1
Bied een Alles-in-1-pakket aan voor
jeugdleden. Contributie, tennisles,
deelname aan competitie en toernooien voor één bedrag, geïncasseerd per
maand. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij ouders, meer binding met de
club en minder keuzemomenten om af
te haken. Clubs die al een Tennis
Alles-in-1 aanbod hebben, waarderen
dit met een 8,5. Meer informatie
hierover vind je op www.centrecourt.nl/
allesin1.

Activiteiten

Clubactiviteiten
Naast competitie en toernooitjes is het
goed om verschillende activiteiten te
organiseren voor de jeugd. Denk bijvoorbeeld aan een ouder-kind toernooi,
een oefentoernooitje voor de competitie, een glow-in-the-dark-middag of
breng een bezoek aan de Kidsdays bij
Libéma Open of het ABNAMRO World
Tennis Tournament.
Bij de downloads op centrecourt.nl/
tenniskids vind je een voorbeeld van
een jaarkalender die je kunt gebruiken
ter inspiratie voor jouw activiteiten.
Samenwerking
Ben je een wat kleinere club? Werk
dan samen met clubs in de regio en
maak een gezamenlijke jaarkalender
met leuke activiteiten voor jeugd van
de samenwerkende clubs.
Wil je hierover meer informatie,
neem dan contact op met je accountmanager. De contactgegevens
vind je op www.centrecourt.nl/
accountmanagers.

Vrijwilligers
Benader ouders persoonlijk en zorg
dat taken klein en behapbaar zijn. Op
die manier wil iedereen best iets doen
voor de club. Vertel nieuwe ouders bij
lidmaatschap ook dat je verwacht dat
ze iets (kleins) terug doen voor de club.
Vraag ook de oudere jeugd om mee te
helpen met activiteiten voor de jongere
jeugd.

Communicatie

Website
Op centrecourt.nl kun je verschillende
afbeeldingen en video’s downloaden
die je kunt gebruiken op de website van
jouw club. Daarbij kun je teksten gebruiken van o.a. tenniskids.nl. Check regelmatig of de informatie op jullie site
up-to-date is. Gebruik tot slot natuurlijk
Facebook en Instagram om iedereen te
informeren en te enthousiasmeren.
Ouders
Zorg dat ouders het naar hun zin hebben. Organiseer activiteiten, waarbij
ouders elkaar kunnen leren kennen,
bijvoorbeeld op het moment dat hun
kind op de baan staat. Organiseer een
ouder-kind-toernooi en nodig ouders
uit om te helpen bij jeugdactiviteiten.
Zorg dat de informatievoorziening goed
is door middel van nieuwsbrieven, een
ouderfolder en zorg voor actieve communicatie vanuit de trainer.

Zichtbaarheid
Via www.tennisdirect.nl kun je
promotiematerialen bestellen, zoals
een Tenniskids vlag of een Tenniskids
sportgatendoek. Via centrecourt.nl/
tenniskids vind je downloads waarmee
je zelf een roll-up bannier of hekbannier
kan laten drukken bij de plaatselijke
drukker. Er zijn zelfs clubs met speciale
Tenniskids baantjes of met een geschilderde Tenniskids muur.

Tot slot

Succesverhalen
Vele verenigingen hebben het wiel al
uitgevonden voor je. Kijk daarom voor
een overzicht van alle succesverhalen
op: www.centrecourt.nl/bestpractices.

Accountmanagers
De KNLTB heeft ook in jouw regio een
accountmanager. Wil je sparren over
hoe je de jeugd nog beter kunt bedienen op jouw club? Neem dan contact
met hem of haar op. Je vindt de contactgegevens op centrecourt.nl/accountmanagers.
Landelijke en regionale bijeenkomsten
De KNLTB organiseert regelmatig landelijke en regionale bijeenkomsten over
jeugd. Zorg dat je aanwezig bent op
deze bijeenkomsten en laat je inspireren door andere verenigingen.

Veel succes!
www.centrecourt.nl/tenniskids
tenniskids@knltb.nl
TenniskidsNL

