
Tennis Alles-in-1

Tennis is de allerleukste 
sport, maar voor ouders niet 
altijd even overzichtelijk 
en makkelijk te regelen. 
Vaak moet er voor het 
lidmaatschap, de competitie, 
de tennislessen en andere 
activiteiten apart worden 
opgegeven en betaald. Dit 
kan anders! Bij voetbal of 
hockey bijvoorbeeld gaan 
kinderen automatisch 
meteen ook wedstrijdjes 
spelen. Bij tennis is dit helaas 
nog niet vanzelfsprekend. 
Daarom introduceert de 
KNLTB Tennis Alles-in-1.

Trainers & jeugdcommissies die al 
werken met Tennis Alles-in-1 

waarderen het met een 

8,5



Tennis Alles-in-1
Onder Tennis Alles-in-1 ver-
staat de KNLTB een abonne-
mentsvorm met lidmaatschap 
en in ieder geval competitie. 
Bij de meeste verenigingen zit 
hier ook de tennisles bij. Door 
Tennis Alles-in-1 zit jeugd niet 
meer op tennisles, maar op 
tennis. 

Waarom Tennis Alles-in-1?
De vereniging, de trainer, de 
ouders en kinderen zijn hierbij 
gebaat. Het aanbieden van 
Tennis Alles-in-1 zorgt ervoor 
dat er meer kinderen vanaf 
Tenniskids Rood meteen mee-
doen aan de Tenniskids com-
petitie. Daardoor gaan ze meer 
tennissen en doen ze vanzelf 
mee aan verschillende activi-
teiten. Kinderen ervaren meer 
teamgevoel en staan met 

Tennis Alles-in-1

Basis
• Jeugdlidmaatschap 
• Competitie

Plus
• Jeugdlidmaatschap 
• Competitie
• Trainingen (zomer en winter)

Top
• Jeugdlidmaatschap 
• Competitie
• Trainingen (zomer en winter)
• Deelname aan alle clubactiviteiten
• Toernooitje(s) op de club
• Clubkampioenschappen
• Club T-shirt

Totaalprijs (incl korting)Totaalprijs (incl korting) Totaalprijs (incl korting)

meer lol op de tennisbaan. 
Hierdoor blijven ze langer met 
plezier tennissen!

Verschillende pakketten
Kies voor één Alles-in-1 pakket 
of bied je leden meerdere pak-
ketten aan waarbij je differen-
tieert, zoals in het voorbeeld 
hieronder. 

Zorg dat het meest uitgebrei-
de pakket altijd relatief het 
voordeligste is, zodat dit pak-
ket het meest aantrekkelijk is 
om voor te kiezen. 

Tips & trics
Op www.centrecourt.nl/alles-
in1 vind je veel tips en trics 
om van Tennis Alles-in-1 bin-
nen je vereniging een succes 
te maken. Je kunt ook altijd 
contact opnemen met je 
KNLTB accountmanager om 
te sparren. De contactgege-
vens vind je op www.centre-
court.nl/accountmanagers.

Je zit op tennis 
en niet op tennisles.

Je meldt je niet aan, 
maar je meldt je af 
voor een activiteit.

http://www.centrecourt.nl/allesin1

