Draaiboek rolstoeltennisdagen

1.1. WAT ZIJN ROLSTOELTENNISDAGEN?
De rolstoeltennisdagen richten zich naar kinderen (vanaf 9 jaar), jongeren en volwassenen met een lichamelijke of motorische
beperking. Een rolstoeltennisdag wordt bij voorkeur gekoppeld aan een bijscholing rolstoeltennis trainer. In geval de club enkel
de rolstoeltennisdag organiseert, voorziet de club de extra medewerkers.

Programma van een rolstoeltennisdag met bijscholing:
Voormiddag: Trainers bijscholing
9-10u30: Theoretisch kader
11u – 13u: Mobiliteit en techniek on court
Namiddag: maak kennis met rolstoeltennis
14u-17u: doorlopend
✓ Animatie dorp rolstoeltennis
✓ Initiatie mobiliteit on court
✓ Initiatie techniek rolstoeltennis

1.2. CLUBCONDITIES
1.

Wie kan er allemaal een rolstoeltennisdag organiseren?
✓ Rolstoeltoegankelijke tennisclubs
✓ Clubs die een opstartende of duurzame werking hebben (kenmerk G-tennisclub bij Tennis Vlaanderen)
✓ De club moet volgende ter beschikking kunnen stellen:
o
o

o
2.

Theorie ruimte ( capaciteit 12 personen)
Rolstoelvriendelijke indoorbanen:
▪
1 in de voormiddag (10u30-13u)
▪
2 banen in de namiddag (13u-17u30)
Minimaal 2 trainers uit de club die deelnemen aan de volledige dagsessie

Wat ontvangt de club?
✓ 200 € huur voor de terreinen en theorie ruimte (150€ indien enkel promotie)
✓ Docent (voormiddag, enkel voor opleiding)
✓ Trainer expert (namiddag, kan vanuit de club zijn of externe overeengekomen met Tennis Vlaanderen)
→ de trainer expert staat in voor ophalen en terugbrengen van het beschikbare materiaal in Wilrijk, Tennis
Vlaanderen voorziet hiervoor onkostenvergoeding.
✓ Materiaal:
o Promotie video
o Materiaal voor het animatiedorp (shoot out, Led React, Racketvanger)
o Rolstoelen

3.

Wat wordt er verwacht van de organiserende club?
✓ Een direct aanbod voor de geInteresseerde deelnemers
✓ Vriendelijk onthaal en begeleiding van de aanwezige rollers

✓ Verantwoordelijkheid en zorg voor het aangeboden materiaal
✓ Extra medewerkers inschakelen indien niet voldoende cursisten voor de bijscholing (max 4)
✓ 1 medewerker afvaardigen voor het onthaal in de namiddag (14u-17u)

1.3. BIJSCHOLING ROLSTOELTENNIS TRAINER
De bijscholing staat open voor alle geïnteresseerde leden van Tennis Vlaanderen. Bij voorkeur minimum diploma Trainer
Initiator, maar geen verplichting.
Alle cursisten volgen het volledige dagprogramma:
✓ Vm: opleiding;
✓ Nm: participatie in de promotionele activiteit (kennismaking met de doelgroep)
De bijscholing is gratis voor de cursisten.

1.4. PROMOTIE
De club staat in voor de organisatie van de promotie. Tennis Vlaanderen voorziet een promotie video die de club op vraag kan
verspreiden. De club neemt gericht contact op voor een actieve samenwerking met bijvoorbeeld:
✓
✓
✓
✓

Revalidatiecentra
Scholen/ MPI voor kinderen met een motorische beperking
Gemeentelijke sportdiensten
…

