BEST CASES KIDS TOER DEELNAMES
Afgelopen periode wonnen enkele clubs een bezoek van Kastaar tijdens hun komende Kids Toer Zomer: KTC Houtland, TC
Basveld, TC Borgerweert, TC Beckhand en Tennisclub Park Vilvoorde.
Graag willen we andere clubs inzichten geven over hoe ze het aantal deelnames Kids Toer kunnen verbeteren, vooral dan
deelnames op een externe club. Daarom hebben we aan de winnende clubs gevraagd naar hun succesformule en de acties
die ze ondernemen om kinderen (en ouders) warm te maken voor de Kids Toer.


Welke acties hebben jullie ondernomen om Kids te laten deelnemen aan de Kids Toer?
•

•
•
•
•

•



Hoe communiceren jullie de Kids Toer naar de kids/ouders?
•
•
•
•
•
•
•



Per deelname aan een kidstoer kunnen er punten verzameld worden. Bij het behalen van voldoende punten is
de beloning een gratis lessenreeks bovenop de gewone lessenreeks tijdens het volgende seizoen. Bij deelname
aan een Kids Toer in groep worden de te verdienen punten zelfs verdubbeld.
De tennisschool heeft aan alle KidsTennissers een uniforme T-shirt gegeven.
De KidsTennissers en ouders worden er regelmatig aan herinnerd hoe leuk het wel is om ook eens op een andere
club met elkaar deze leuke sport te gaan spelen die ze samen wekelijks tijdens het lesmoment beoefenen.
Een extra stimulans is de verwijzing naar het leuke geschenk en de uitnodiging voor een steeds geslaagde
slotapotheose dat ze van Tennis Vlaanderen kunnen krijgen bij minstens 5 deelnames.
Georganiseerde uitstappen zodat niet steeds de ouders moeten rijden, maar ze hun kind ook kunnen laten
meerijden met een ander gezin. De verantwoordelijke coördineert de planning i.f.v. het vervoer met de ouders
van de spelende kinderen.
De kinderen die naast de Kidstoer op de club meedoen aan een Kids Toer op verplaatsing krijgen een T-Shirt
met daarop: de clubnaam Kidsteam”

De geplande Kids Toer uitstappen in groep worden in het begin van het lesseizoen aan de kinderen/ouders ter
beschikking gesteld op een handig kalendertje.
Het concept en het belang van de Kids Toer wordt aan de KidsTennis-ouders uitgelegd tijdens een oudercontact
aan het begin van elk seizoen.
In de nieuwsbrief worden regelmatig de kinderen vermeld die 3 of meer Kids Toer tornooien spelen.
Toekomstige Kids Toer uitstappen in groep worden aangekondigd via nieuwsbrieven, mails en facebookevents.
Na afloop van een Kids Toer in groep wordt een kort verslag op facebook gezet met een paar leuke sfeerfoto’s.
Door trainers wordt regelmatig aan de KidsTennis-spelers en KidsTennis-ouders het belang van vrij spelen als
aanvulling op het wekelijks lesmoment benadrukt.
In mijn laatste nieuwsbrief vermelde ik al dat Kastaar komt en werden de kinderen in de bloemetjes gezet die
de meeste tornooitjes speelden.

Hoe en hoe vaak organiseerden jullie een begeleidde Kids Toer. Foto’s van begeleidde Kids Toers?
•
•

•

Wij trachten elk seizoen een 10-tal Kids Toer uitstappen in groep te doen.
De focus ligt op de tornooien kortbij de club, op deze manier worden verdere verplaatsingen vermeden. Meestal
draait dit rond een 6-8tal tornooien. Het eigen tornooi dat vooraan de kalender ligt heeft een voordeel voor de
promotie voor tornooien bij andere clubs: eerst proeven in eigen huis.
Geëngageerde “KidsTennis”ouders betrekken andere ouders mee in het ganse verhaal door hen in den beginne
bij te staan bij het online inschrijven van de kinderen. Op de club van de Kids Toer zelf ontvangen ze hen dan
mee en zorgen ze voor een “clubtafel” in het cafetaria waar zo veel mogelijk ouders dan samen kunnen zitten.
Op deze manier is het dan makkelijker om samen te praten en eventueel afspraken te maken voor volgende
Kids Toer. Bv wie kan er wiens kinderen eventueel meenemen als ouders verhinderd zouden zijn maar de
kinderen wel dolgraag zouden meedoen.
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