
Ambitie: Mogelijke initiatieven van de vereniging KNLTB programma’s en ondersteuning Succesverhalen 

Inclusief sporten en 
bewegen 

✓ Samenwerking opzetten met (basis)scholen, sportservice 
en/of gemeenten 

✓ (Extra) aandacht besteden aan één of meerdere van de 
doelgroepen 

✓ Tenniskids@school 
✓ Rolstoeltennis 
✓ G-Tennis 
✓ Tennisfit 
✓ Oldstars 

Tenniskids@school | 90.000 kinderen in 2018 
Tenniskids@school | TV Didam 
Samenwerking tussen BSO, Tennisschool & verenigingen 
Rolstoeltennis | Voorbeeld TC IJsbaanpad 
Aangepast tennis | Voorbeeld TV Rijnhuyse 
Inclusief sporten | Voorbeeld vereniging & Onderwijs 
Tennisfit | Gemeente West Betuwe 

Duurzame 
sportinfrastructuur 

✓ Accommodaties voldoen aan kwaliteit- en 
veiligheidseissen 

✓ Aanleg of renovatie accommodaties 
✓ Meer open sportaccommodaties (breder en intensiever 

gebruik) 
✓ Openbare ruimte meer beweegvriendelijk 

o Speeltoestellen kinderen 
✓ Gemeentelijke afspraken i.c.m. indooraccommodaties 

✓ Accommodatie advies 
✓ Advisering: in duurzaamheid en ontwikkeling hiervan 
✓ Padel (innovatieve / opkomende sport) 
✓ Beachtennis 
✓ Open club: maak je vereniging zichtbaar en toegankelijk 
✓ Documentatie baansoorten en verlichting 
✓ Stappenplan baanaanleg 
✓ Banenscan 
✓ Trainingen baanonderhoud 
✓ Sport NL Groen 
✓ Sportstroom 
✓ Sportinfrastructuur 

Duurzaam | Voorbeeld TV Wolfsbosch 
Duurzaam | Samenwerking Zonnepanelen Utrecht 
Open club | Voorbeeld TV Ewijk 
Padel | Voorbeeld LTC de Zoom 
Duurzaam | Voorbeeld Sassenheimse TC 
Onderhoud | Voorbeeld Losserse TC 
 

Vitale sport- en 
beweegaanbieders 

✓ Samenwerking op gemeentelijk niveau 
✓ Partner in gezondheids- en welzijn domein 
✓ Maatschappelijk ondernemen 
✓ Inspelen op de maatschappelijke en technologische trends 
✓ Samenwerking trainer 
✓ Inzet buurtsportcoaches 
✓ ‘Moderne’ lidmaatschappen 
✓ Binden ongebonden sporter 

 

✓ Versterken kader  
o Accountmanager per regio 
o Jaarkalender met workshops 
o Activeren samenwerking bestuur-trainer 
o Club Analytics 
o Procesbegeleiding 
o ICT ontzorging 

✓ Aangepaste lidmaatschapsvormen 
o Zomer Challenge 
o Tennis Alles-in-1 
o Proeflidmaatschap 

✓ Samenwerking kringen 
✓ Meet & Play 
✓ Onderzoeksportal 

Maatschappelijke functie | TC Nienoord 
Overzicht accountmanagers 
Workshops | Besturen met een visie GLTC 
Samenwerking | Voorbeeld CTV de Doelen 
Club Analytics | Voorbeeld TV de Ronde Vener 
Zomer Challenge | voorbeeld TV Stroe 
Alles-in-1 | Voorbeeld VLTC Veldhoven 
Samenwerking in kring | Vlissingen Cup 

Positieve sportcultuur ✓ Verbinding leggen met sociaal domein op gemeentelijk 
niveau 

✓ Vereniging: creëren van positief en plezierig sportklimaat 
✓ Preventie van roken, drinken, overgewicht 

(Preventieakkoord) 
✓ Gezond kantineaanbod 
✓ Trainer: creëren pedagogisch sportklimaat 

✓ Aanpassen spelregels jeugd 
✓ Pilots met loslaten rangen standen jeugd 
✓ Fair Play 
✓ Vertrouwenspersoon 
✓ Stappenplan rookvrij 
✓ Enquête rookvrij 
✓ Modelreglementen alcoholverstrekking en alcoholprotocol 
✓ Team:FIT 

Aangepaste materialen & regels Jeugdtennis 
Fair Play | Ad astra 
Cultuur van vereniging | voorbeeld Randenbroek 

Plezierig sportklimaat | Voorbeeld ULTC Udina 
Rookvrije vereniging | LTC Festina 
Gezonde sportkantine | TC IJburg 

Van jongs af aan vaardig ✓ Trainers met een licentie 
✓ Beweegvriendelijke plekken op park 
✓ Bewustzijn ouders over belang bewegen 

✓ Trainers kwalitatief opleiden t.b.v. motorische vaardigheid jeugd 
✓ Tenniskids 
✓ PO Systeem 
✓ WhoZnext programma (Stijging sportdeelname 12-18j.) 
✓ MuurMasters 
✓ Vriendjesmaand 

Permanente ontwikkeling | Voorbeeld tenniscoach 
Tenniskids blauw | voorbeeld TC Kattenlaan 
Behoud oudere jeugd | Voorbeeld RTC NIP 
Stijging sportdeelname 12-18j | Voorbeeld Carolus 

Topsport inspireert 
 

 ✓ ABN AMRO WTT 
✓ Davis Cup / Billie Jean King Cup 
✓ Libéma Open 
✓ Challengers / Futures 
✓ Eredivisie / NK 
✓ EY Copa de Padel 
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