
 

 

Voorbeelden proefaanbod en lidmaatschap 
 

Voorbeelden proeflidmaatschap voor de tennisvereniging 

 

Belangrijk in het traject is een goede aanbieding vanuit de tennisvereniging aan de deelnemers 

van het Tenniskids@school project. Dit aanbod moet aantrekkelijk zijn geprijsd, liefst inclusief 

leen materiaal. Zodat de kosten niet het probleem mogen zijn om een proeflidmaatschap af te 

nemen.  

 

Dit proeflidmaatschap is voor een bepaalde tijd en de deelnemers zijn dus nog niet officieel lid. 

Er kan bijvoorbeeld een lessenreeks worden aangeboden (5-10 lessen), 1 georganiseerde 

activiteit voor de jeugdleden waar de proefleden aan mee mogen doen en proefleden mogen 

voor 19.00 uur vrijspelen op de banen. 

 

Hieronder enkele voorbeelden van tennisverenigingen in Nederland: 

 

Voorbeeld 1 

Proeflidmaatschap 

De WTC biedt potentiële leden de mogelijkheid om een proeflidmaatschap te nemen. Zo kunnen 

geïnteresseerden beoordelen of de tennissport bevalt en zij definitief lid wensen te worden van 

de WTC. Een proeflidmaatschap is een lidmaatschap voor 2 maanden, inclusief 4 groepslessen 

van onze trainer!  

 

Voorbeeld 2 

Maak Kennis Met Tennis – Proeflidmaatschap Woburn 

Bij inschrijving voor een Maak Kennis Met Tennis cursus ontvang je een zomer 

proeflidmaatschap van Woburn, ter waarde van € 60 / € 135, voor slechts € 25.  

Hiermee mag je buiten de trainingen om onbeperkt tennissen op de buitenbanen van Woburn en 

deelnemen aan de activiteiten die door de jeugdcommissie georganiseerd worden. Deze 

aanbieding is geldig van 1 april t/m 31 oktober. Doordat de leskosten laag zijn is dit een 

uitstekende manier om een hele zomer te proeven van de leuke sport tennis en alle activiteiten 

op Woburn! 

 

Als je enthousiast bent over Woburn, kan je na het proeflidmaatschap het opvolgende jaar 

betalend Jeugdlid worden. Je hoeft dan geen entreegeld van € 25 meer te betalen. In oktober 

ontvang je van ons een email waarin we vragen of je het proeflidmaatschap wenst om te zetten 

naar een (mini-)Junioren lidmaatschap. 
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Voorbeeld 3 

Proeflidmaatschap 

Aanbieding: Neem nu de kans om te tennissen! 

Wij bieden aan een proef lidmaatschap voor 3 maanden juli, augustus en september inclusief 4 

tennislessen door een gediplomeerde leraar voor € 50,-. 

De lessen worden gegeven in groepen van 4 cursisten per baan. 

 

Voorbeeld 4 

Proeflidmaatschap 

• Om aspirant-leden de kans te geven kennis te maken met onze unieke club en leden is 

een proeflidmaatschap mogelijk. 

• Een proeflidmaatschap van 3 maanden kost voor senioren € 42,50, voor studenten € 

32,50 en voor junioren € 30. 

• Het proeflidmaatschap wordt één keer aangeboden. 

 

Voorbeeld 5 

Proeflidmaatschap € 25  

Kom 3 maanden tennissen voor maar € 25,- ( actie is alleen voor nieuwe leden). 

7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur. 

 

Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de geldigheid van het abonnement dient deze 

schriftelijke worden opgezegd. Wanneer niet 1 maand vóór het verstrijken van het abonnement 

schriftelijk wordt opgezegd, wordt deze stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode (het 

lidmaatschap is €25,- per maand).  

 

Voorbeeld 6 

Proeflidmaatschap 

Eerst eens kijken of de tennissport iets voor jou is? Neem dan een proeflidmaatschap. Voor een 

aantrekkelijk bedrag word je vier maanden lid van onze vereniging en kun je 10 tennislessen 

volgen. Het proeflidmaatschap is mogelijk in de maanden april t/m juli of augustus t/m 

november. Je betaalt € 25,- om lid te worden en € 37,50 voor de tennislessen. 

 

Voorbeeld 7 

Speciaal voor nieuwe leden Mijn Tennisdag 

Op vrijdagavond wordt een speciale dag georganiseerd voor de nieuwe leden, eerst 5 gratis 

lessen en daarna de mogelijkheid om op de vrijdag gedurende het gehele seizoen te lessen, 

wedstrijdjes te spelen onder begeleiding van onze trainer Marcel, een vaste tennisdag voor alle 

nieuwe leden om sneller mensen te ontmoeten en om sneller een netwerk op te bouwen bij de 

vereniging TV Wapenveld. 
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Voorbeeld lidmaatschap aanbieding tennisvereniging 

Voordat de periode van het proeflidmaatschap is afgelopen is het belangrijk dat de vereniging 

komt met een aantrekkelijk op maat aangeboden lidmaatschap. Tennis blijkt soms voor kinderen 

niet meer te zijn dan een les sport, waarom zouden ze dan lid moeten worden, ze komen alleen 

maar op tennisles. Zorg dat de voordelen van tennissen op een vereniging duidelijk naar komen.  

Hieronder een voorbeeld van een vereniging die een alles in 1 pakket jaarpakket aanbiedt. 

 

Voorbeeld: Alles in 1 lidmaatschap pakket 

Tennis heeft veel te bieden 

• Lid van de vereniging en KNLTB 

• 1x per week les 

• 1x per week wedstrijd 

• Competitie 

• Toernooien 

• Club activiteiten 

• Nieuwe vrienden en vriendinnen 

 

€25,00 per maand  

 

Begeleidende brief van de vereniging: 

 

De laatste jaren blijkt dat er genoeg jeugd geïnteresseerd is in het starten met tennissen, maar 

toch al binnen 3 jaar afhaken.  

 

De jeugdtennissers worden dikwijls niet genoeg getriggerd om wekelijks op het tennispark te 

oefenen. Vrij spelen is door de drukte van werkende ouders niet meer een gewoonte en 

financiën spelen een rol in het besluit om toch volgend jaar naar een andere hobby te kiezen 

“Als je alleen maar naar les gaat en voor de rest niet aan andere activiteiten als competitie en 

toernooien deelneemt, dan kan je misschien beter een teamsport kiezen waar je iedere week 

traint en wedstrijden speelt gedurende het seizoen”, is vaak de reactie van ouders. 

 

Alles in 1 – competitie les, instuiven en interne/externe activiteiten 

We denken dat een alles in 1 plan voor de jeugdtennissers een oplossing kan bieden in de 

concurrentie met teamsporten, waar wedstrijden, training en overige activiteiten horen bij het 

spelen in een team. Bij deze verplichting is zelfs inschrijven niet van toepassing. Het zijn immers 

verplichtingen waaraan je dient deel te nemen wanneer je lid wordt. Dit voorkomt dat niet 

wetende, welwillende ouders alles afschuiven op de verantwoordelijkheid van het kind zelf. 

 

De basis van het alles in 1 jeugdplan wordt gevormd door het maken van competitie teams. De 

teams worden gevormd door de jeugdcommissie en de trainers. Dit zijn teams voor world tour, 

voorjaars, najaarscompetitie. Naast het spelen van de competitie is het verplicht om aan een 

agenda van trainingen en andere interne en externe activiteiten deel te nemen die door de 

vereniging worden bepaald. 
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Verplichte activiteiten/automatische deelname: 

• Voorjaarscompetitie 

• Najaarscompetitie 

• 32 tennistrainingen 

• 8x instuif op het park 

• 2x clubwedstrijddagen voor het bepalen van de teams 

• 2x aanwezig bij opendag van de vereniging 

• 2x clubuitwisseling met vereniging uit de regio 

• 1x deelname aan clubkampioenschappen 

 

Het is aan de jeugdspelers zelf om te bepalen of ze mee willen doen aan open jeugdtoernooien, 

extra trainingen of aan KNLTB Junioren Tour wedstrijden. 

 

Er worden tevens 3 toernooi agenda’s opgesteld voor iedere leeftijdsgroep binnen de vereniging 

waarin advies, inschrijving en mogelijke gezamenlijke deelname wordt gestimuleerd. 

 

Alle jeugdleden en nieuwe leden ontvangen aan het begin van het jaar de jeugd jaaragenda, 

waarin de lessen, competities, activiteiten, clubkampioenschappen in staan gepland. 


