
 

Tips voor invulling open dag 
 
Warm welkom 
- Zorg voor een goede ontvangst – maak bijvoorbeeld een welkomstbalie  
- Zorg ervoor dat je iedereen registreert – dan kun je ze na afloop benaderen voor een vervolg 

(denk aan het aanbieden van een proeflidmaatschap) 
- Bied gratis consumpties aan 
- Zorg voor een aansprekende aankleding van het park 
- Zorg dat organisatoren/commissieleden herkenbaar en benaderbaar zijn 
- Zorg voor voldoende leenrackets, eventueel via leden of bestel tennismaterialen via de 

KNLTB Uitleen. 
 
Presenteer de vereniging  
- Zorg voor een introductiewoord door de voorzitter / trainer met uitleg over de vereniging en 

trainingsmogelijkheden 
- Deel flyers uit met informatie over de vereniging 
- Laat leden assisteren: zij zijn de ambassadeurs van de club 
 
Proef, ruik, eet en drink tennis: zorg voor optimale beleving! 
- Laat sfeerbeelden van tennis/activiteiten op de club zien op een televisie of via een beamer 
- Draai een PowerPoint presentatie met uitleg en foto’s over de vereniging 
- Nodig een sportzaak uit de regio uit voor een kraam met tennisartikelen 
- Zorg voor lekkere hapjes en een welkomstdrankje en aan het einde van de dag voor 

poffertjes/pannenkoeken, een BBQ of buffet 
- Laat een Fair/modeshow verzorgen door de plaatselijke sponsoren  
 
Gezellig druk 
- Creëer drukte op het park bijvoorbeeld door ook eigen leden mee te laten doen 
- Combineer de open dag met een ander event, zoals: het pasjes-uitdeelmoment, de 

Nationale Sportweek, toss of de clubkampioenschappen. 
- Zorg voor een fotograaf die goede foto’s maakt 
 
Programma 
Zorg ervoor dat zowel leden als niet-leden de invulling van de open dag aantrekkelijk vinden. 
Een stratentoernooi (of vrienden- of buurttoernooi) tijdens een traditionele open dag leent zich 
hier goed voor. 
  
Stratentoernooi 
- Stappenplan stratentoernooi (of buurt- of vriendentoernooi) 
 
Traditionele open dag 
- Organiseer activiteiten per doelgroep (Tenniskids, junioren, senioren, leden en niet-leden). 

Dit kan per baanblok of per tijdsblok 
- Focus je het liefst op 1 doelgroep tijdens een open dag en doe dat goed 
- Sluit bij voorkeur de dag gezamenlijk af (leden + niet-leden) 
- Organiseer een clinic met behulp van de trainer(s) 
- Organiseer demonstratiewedstrijdjes met de betere tennissers van de vereniging of de 

trainers 
- Verzorg een (inloop)training/gratis proefles 
- Organiseer een spellencircuit/tennisspelletjes voor de allerkleinsten 
- Maak gebruik van een kanon en/of snelheidsmeter 
- Organiseer een Padel clinic / proefles 

https://www.knltb-uitleen.nl/
http://centrecourt.nl/themas/ledenwerving/stappenplannen-ledenwerving/stratentoernooi/


 

- Zorg voor een nevenprogramma, bijvoorbeeld een (tennis)quiz (bijvoorbeeld via Kahoot – 
zelf vragen verzinnen en deelnemers nemen deel via smartphone), loterij, bord met gaten 
waar je op moet mikken of een Wii spelcomputer 

- Nodig een plaatselijke zanger uit/DJ/zet de muziek aan 
- Denk ook aan een programma voor de kleintjes (schmink/springkussen) 
- Laat de VCL uitleg geven over de competitiemogelijkheden 
 
Zie succesverhalen: 
- Stratentoernooi 
- Buurttoernooi 

 
Houd ook rekening met slecht weer, zorg voor een alternatief programma 
 
Van kennismaken naar lid 
- Bied ter plekke een inschrijfmogelijkheid aan voor een proeflidmaatschap / Zomer Challenge 

/ training / korting op lidmaatschap etc.  
- Geef een informatiepakket mee over de vereniging 
- Bied een sponsorpakket / goodiebag aan in samenwerking met bijvoorbeeld de sportzaak 
- Neem snel na de open dag contact op met alle deelnemers (via e-mail / telefoon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrecourt.nl/actueel/nieuws/2015/05/stratentoernooi-is-hot-in-noord-holland/
http://www.centrecourt.nl/actueel/nieuws/2015/05/stratentoernooi-is-hot-in-noord-holland/
http://centrecourt.nl/themas/ledenwerving/best-practices/tv-de-drieban-organiseert-een-buurttoernooi/

