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TENNIS ALLES-IN-1
Tennis is de allerleukste sport, maar voor ouders niet
altijd even overzichtelijk en gemakkelijk te regelen.
Vaak geef je je apart op voor het lidmaatschap, de
competitie, de tennislessen en andere activiteiten en
betaal je ook voor alle losse onderdelen. Dit kan anders!
Bij voetbal of hockey bijvoorbeeld zitten kinderen
gelijk in een team en spelen meteen wedstrijdjes.
Bij tennis is dit helaas nog niet vanzelfsprekend.
Om van tennis een volwaardige ‘eerste’ sport te
maken is er Tennis Alles-in-1.
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Wat is Tennis Alles-in-1?
Onder Tennis Alles-in-1 verstaat de KNLTB een lidmaatschap
waarbij lidmaatschap en competitiedeelname (of het nu KNLTB
competitie of een eigen interne competitie is) onderdeel zijn
van één pakket. Aan een Tennis Alles-in-1 lidmaatschap kunnen
bijvoorbeeld trainingen, verenigingsactiviteiten en toernooitjes
worden toegevoegd. Bij Tennis Alles-in-1 meldt een jeugdspeler
zich dus niet aan voor een activiteit, maar meldt zich af, als hij of
zij niet kan. Dit zorgt voor een hogere opkomst tijdens activiteiten.
Waarom Tennis Alles-in-1?
Het behoud van jeugdleden is voor tennisverenigingen één van
de grootste uitdagingen. Een derde van de jeugdleden haakt na
twee jaar af. Door het Tennis Alles-in-1 pakket komen kinderen
meer op de vereniging, spelen vaker wedstrijdjes, krijgen meer
en meer een band met tennisvriendjes en het verenigingsleven.
Hierdoor zit een kind niet langer op tennisles, maar op tennis.
De vereniging, de leraar, de ouders en kinderen zijn hierbij
gebaat. Het aanbieden van Tennis Alles-in-1 zorgt ervoor dat meer
kinderen wedstrijdjes spelen, doordat ze meteen meedoen aan
de (Kia Tenniskids) competitie. Daardoor gaan kinderen meer
tennissen en doen ze vanzelf mee aan verschillende activiteiten.
Kinderen ervaren meer teamgevoel en staan met meer plezier
op de tennisbaan, wat ervoor zorgt dat ze langer lid blijven.
Dit blijkt ook uit cijfers van honderden verenigingen die
de afgelopen jaren zijn gestart met Tennis Alles-in-1.
Voordat je start met de implementatie van
Tennis Alles-in-1 is het belangrijk om voor
ogen te hebben wat voor vereniging je
wilt zijn. Vind je het als vereniging prima
dat kinderen alleen komen lessen of
wil je graag betrokken jeugdleden die
tennis als eerste sport zien en vaker
op de vereniging zijn?
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Aan de slag met Tennis Alles-in-1
Om Tennis Alles-in-1 goed te introduceren op jouw vereniging
hebben we een aantal handige stappen op een rijtje gezet.
Stap 1. Vorm een Tennis Alles-in-1 werkgroep
Om van Tennis Alles-in-1 een succes te maken heb je enthousiaste
en betrokken vrijwilligers nodig. Wie heeft er binnen jouw
vereniging affiniteit met jeugd en het organiseren van
evenementen en activiteiten? Denk hierbij aan de jeugdcommissie, de tennisleraar, ouders en de oudere jeugdleden.
Betrek ook iemand uit het bestuur bij deze werkgroep. Zo heb je
een goede mix die ieder een aparte doelgroep vertegenwoordigt.
Maak van hen gelijk ambassadeurs voor Tennis Alles-in-1.
Stap 2. Bepaal de doelgroep(en)
Wie wil je gaan bereiken met Tennis Alles-in-1? Sluit dit aan bij de
doelgroepen die je benadert tijdens Menzis Tenniskids@school
of een open dag? Introduceer je het Tennis Alles-in-1 pakket
alleen voor Tenniskids of kies je voor een bredere doelgroep,
bijvoorbeeld t/m 17 jaar? Introduceer je het pakket voor je huidige
leden of start je bij nieuwe leden? Allemaal vragen om goed over
na te denken voordat je doorgaat naar de volgende stap.
Stap 3. Bepaal het Tennis Alles-in-1 pakket
Je kunt als vereniging je eigen Tennis Alles-in-1 pakket
samenstellen, maar lidmaatschap én deelname aan
de competitie maken er altijd onderdeel van uit.
Je kunt ervoor kiezen om één pakket, of om
meerdere pakketten naast elkaar, aan te
bieden. De voordelen van één pakket
zijn dat het duidelijk is voor iedereen
en dat het administratief makkelijker
te verwerken valt.
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Het voordeel van meerdere pakketten is dat je flexibiliteit biedt en
het kan handig zijn als je bijvoorbeeld winterlessen in de hal hebt.
Waaruit bestaat een pakket?
• Lidmaatschap (standaard)
• Competitie (standaard in ieder geval de Voorjaarscompetitie)
- voorjaar
- najaar
- winter
- alle (interne) competities
• Trainingen (optie)
- alleen zomer, alleen winter of zomer en winter
- vaste tijden of flexibele trainingen
- aantal trainingen in de week (1x, 2x of meerdere trainingen)
- aantal personen per lesgroep (4 per groep, 6 per groep of 8
per groep)
• Toernooien (optie)
- clubkampioenschappen
- tenniskids toernooitje en/of open junioren toernooi
- toernooi van een andere vereniging
• Clubactiviteiten (optie)
- activiteiten georganiseerd door de jeugdcommissie
- tenniskamp
- jeugdtoss
• Overig (optie)
- clubkleding
- een racket bij de start
Tip: kies een pakket dat voor 90%
van de kinderen toepasbaar is.
10% blijft altijd maatwerk, omdat
er altijd kinderen zijn die privéles hebben of meerdere keren per
week willen trainen, of absoluut
geen competitie willen spelen.
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Stap 4. Bepaal de kosten
Inventariseer welke kosten je per onderdeel uit het pakket
kwijt bent. Tel dat bij elkaar op en dit is de prijs voor het Tennis
Alles-in-1 aanbod op jouw vereniging. Het is belangrijk dat je een
aantrekkelijke prijs biedt en dat dit pakket goedkoper is dan een los
abonnement met lessen. Je kunt ervoor kiezen om als vereniging
zelf een deel hiervan te subsidiëren, of dat er sponsoren zijn die
een deel kunnen bekostigen of misschien heeft de gemeente wel
een subsidie voor het stimuleren van beweging bij jeugd.
Maak ook afspraken met je tennisleraar over taakuren voor het
begeleiden van activiteiten en evenementen.
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Facturen
Nadat je de kosten hebt bepaald, is het belangrijk om te kijken
hoe je deze kosten gaat innen. Bedenk daarbij dat als een
lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december loopt, dat kinderen
moeten beslissen of zij in koude, donkere maanden door willen
tennissen. Als zij één bedrag betalen kan een lidmaatschap van
1 september t/m 31 augustus die extra drempel wegnemen.
• In je het bedrag elke maand, elk kwartaal, elk half jaar of 1x per
jaar? Geef de optie om gespreid te betalen. Maak de bedragen
zo klein mogelijk, dus incasseer in de ideale situatie per maand.
• Een pakket met alleen contributie en competitie wordt volledig
door de vereniging gefactureerd aan de leden. Als de tennislessen in het pakket zitten, hangt het van de constructie met
de tennisschool/tennisleraar af hoe je het bedrag moet innen:
- Tennisleraar in loondienst: vereniging factureert het hele bedrag.
- Tennisleraar wordt gedetacheerd door een tennisschool:
		 de vereniging incasseert het totaalbedrag van het pakket.
		 De tennisschool factureert de trainingen van de leden aan
		 de vereniging (inclusief 21% BTW bij alleen het geven van lessen,
		 inclusief 9% BTW bij gelegenheid geven tot sportbeoefening).
- Tennisleraar is zzp’er: de leden ontvangen twee facturen,
		 een van de tennisleraar voor de gevolgde tennislessen en een
		 van de vereniging voor de overige kosten. Dit moet op deze
		 manier omdat zzp’ers hun onafhankelijkheid moeten kunnen
		 aantonen bij de Belastingdienst. Ondanks de twee facturen is het
		 advies om wel één prijs te communiceren.
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Stap 5. Conceptplan opstellen
Beschrijf je bevindingen uit de eerdere stappen in een conceptplan. Vraag voor het plan bestuurlijke goedkeuring. In dit plan
beargumenteer je waarom je wilt starten met Tennis Alles-in-1, en
beschrijf je welk pakket/welke pakketten je wilt invoeren inclusief
inhoud, doelgroepen en kosten. Betrek hierin altijd de tennisleraar/
tennisschool! Of neem eens contact op met een tennisvereniging
(in de buurt) die al langer met Tennis Alles-in-1 werkt. Vraag daar
naar hun ervaringen en vraag eventueel om advies.
Stap 6. Activeer je vereniging voor Tennis Alles-in-1
Het is van belang om draagvlak te creëren om iedereen mee te
krijgen met Tennis Alles-in-1. Spreek met de ouders, het bestuur,
tennisleraren en betrek de (oudere) jeugd erbij. Zorg dat het idee
breed gedragen wordt voordat je het voorlegt aan het bestuur.
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Stap 7. Plan definitief maken
Mede aan de hand van de input van de ouders stel je het definitieve
plan op. Naast de definitieve uitwerking van het conceptplan
probeer je hier ook je doelen, tijdsplanning, de communicatie
en promotie in mee te nemen. Stem ook dit plan af met het
bestuur en de tennisleraar voordat het wordt doorgestuurd voor
de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Stap 8. Goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering
Probeer tijdens de ALV leden te overtuigen van het belang van
Tennis Alles-in-1 voor de toekomst van jouw vereniging. Neem
de aanwezigen mee in de visie van de vereniging op het gebied
van jeugd en de bijdrage die Tennis Alles-in-1 hierin gaat hebben.
Gebruik hierbij de ervaringscijfers en succesverhalen van andere
verenigingen of vraag hen of zij een inspirerende spreker hebben,
die bij je vereniging objectief over Tennis Alles-in-1 kan vertellen.
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Stap 9. Realisatie
Als alle voorgaande stappen goed doorlopen zijn en je hebt goedkeuring van de ALV, volgt de realisatie:
- Zorg voor een goede begeleiding en controle tijdens het
		 gehele proces.
- Zorg voor een duidelijke communicatie over de start,
		 inhoud en doel van Tennis Alles-in-1. Zet dit op je website,
		 in de ClubApp, de nieuwsbrief en deel je leukste momenten
		 op social media.
- Zorg dat Tennis Alles-in-1 is ingebed in de jeugdcommissie.
- Maak afspraken met de tennisleraar/tennisschool over
		 taakuren voor het begeleiden van activiteiten en het
		 promoten van het spelen van wedstrijden.
- Maak een activiteitenagenda en deel die met ouders en
		jeugdleden.
Stap 10. Promotie
Het is belangrijk dat je Tennis Alles-in-1 promoot onder de leden,
je wilt immers dat het een succes gaat worden. Gebruik de
beschikbare promotiematerialen op centrecourt.nl/allesin1 en
zorg dat deze overal goed zichtbaar zijn. Zorg ook dat potentiële
nieuwe leden geïnformeerd worden. Laat flyers drukken en
gebruik deze tijdens Menzis Tenniskids@school, een open dag of
een sportdag.
Stap 11. Evaluatie
Ervaar hoe Tennis Alles-in-1 loopt in de praktijk en
evalueer aan het einde van het jaar hoe Tennis
Alles-in-1 is bevallen. Wat gaat er goed en wat
kan er nog beter? Doe dit samen met de
tennisleraar, jeugdcommissie en ouders.
Neem de verbeteringen op in je plan en
communiceer dit naar iedereen.
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Vragen?
Kun je gedurende het proces hulp of advies gebruiken? Kijk dan
eens op centrecourt.nl/allesin1. Ook kun je contact opnemen met
je KNLTB Accountmanager.

Doe je ook mee?
Maak tennis leuk voor iedereen

