CLUBONDERSTEUNING 2021-2024
Voor info en inlichting m.b.t. clubondersteuning:
✓
✓

1.

Email: clubwerking@tennisvlaanderen.be
Telefoon: 02 548 03 10

CLUBMANAGEMENT EN -BELEID
Het departement Clubwerking biedt gerichte ondersteuning in diverse aspecten van clubmanagement en -beleid.
Ondersteuning gebeurt op basis van individuele clubbezoeken, interactieve clubontmoetingen of digitale tools; steeds in
functie van de noden van de club.
Hieronder stellen we een lijst voor met topics die deel uitmaken van de dagelijkse werking van tennis- en padelclubs. Met
deze lijst kan je nagaan op welke vlakken de club nood heeft aan ondersteuning of tips. Je kan deze lijst invullen op
macro-, meso- of microniveau. Is het bijvoorbeeld de eerste keer dat jouw club contact heeft met Tennis Vlaanderen, dan
volstaat het dat je op macro- en/of mesoniveau aanduidt waarrond de club ondersteuning wenst. Ben je reeds gevorderd
in de clubwerking en samenwerking met Tennis Vlaanderen, is het wenselijk om op microniveau te gaan kijken of je
bepaalde onderdelen van de werking nog kan optimaliseren.
Geef eerst aan voor welke sporttak jouw club ondersteuning wenst:
□
□
□

1

Tennis
Padel
Tennis & padel

MACRO
Structuur

MESO
Clubcultuur

Bestuur 2.0

Formaliteiten

Beleidsplanning
Samenwerkingsverbanden

2

Trainers
opleiding

en

Trainersbeleid en -ontwikkeling

Beheer en organisatie tennisschool

MICRO
Werving en betrokkenheid clubmedewerkers
Communicatie in bestuur / werking (tools, beheer,
efficiënt vergaderen)
Clubgerichtheid
Draagkracht - draaglast
Generatiemanagement
Vrijwilligersbeleid (onthaal en behoud)
Projectgroepen en commissies
Functiebeschrijvingen
Vrijwilligerswerk
Verenigingswerk
Wetten en statuten (vzw, UBO, …)
Baruitbating (eigen beheer of zelfstandige
uitbating)
Opmaak jaarplan
Opmaak meerjarenplan (doelen / opvolging acties)
Samenwerking met scholen
Regiowerking club-voor-clubs / samenwerking met
andere clubs
Samenwerking met gemeentelijke sportdiensten
Op zoek naar trainers?
Trainersbeleidsplan
/
long
term
coach
development plan
Functionering / evaluatie van trainers
Trainersopleidingen en bijscholingen
Structuur tennisschool
Elit-module tennisschool
Samenwerking
tussen
club
en
tennisschool/academy
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Tewerkstelling trainers

Jeugdfonds

3

Leden

Ledenbeheer

Ledentevredenheid

Ledenbetrokkenheid
4

Activiteiten

Instapprojecten

Doelgroepenprojecten

Recreatieve competitie

5

Communicatie
naar spelers

Communicatie naar leden

Communicatie naar niet-leden

6

Infrastructuur

Terreinen (tips ivm aanleg, financiering,
ondergrond, onderhoud, …)
Clubhuis

7

Financiën

Sponsoring
Subsidiëring

Betaalsystemen
Boekhouding

Verzekering / mutualiteit

Statuten
Vergoedingen
Verzekering
Kidstennisclub worden
Bepalingen i.f.v. erkenning Jeugdfondsclub
Bepalingen i.f.v. Jeudfondslabels
Algemene administratie Jeugdfonds
Ledenwerving (verhogen ledenaantallen)
Ledenbinding (behoud leden)
Elit-abonnementenmodule / flexibel spelen
Elit-terreinreservatie / Pay Safe and Go
Ledenbevraging Tennis Vlaanderen
Ledenbevraging voor clubs
Ledenbijeenkomsten (praatcafé)
Engagement in clubwerking
Empowerment sessies
Start to Tennis – Kidstennis
Start to Tennis – Tennis @School
Start to Tennis – volwassenen
Tieners (Break)
Studenten (Tennis & Padel op Kot)
Families (Family Proof Club)
50-plussers (Play for Life)
G-tennis
Interne clubcircuits voor leden
Cluboverschrijdende
recreatieve
competitieformats
Chatgroepen
voor
interne
communicatie
(Whatsapp, Facebook)
Website voor delen van activiteiten en planningen
Social media voor betrokkenheid (Facebook,
Instagram, ..)
Nieuwsbrieven en andere clubcommunicatietools
Website i.f.v. ledenwerving en uitstraling
Social media voor externe aantrekking
Platformen voor ledenwerving
Indoor
Outdoor
Hygiene (sanitair, kleedkamers, douches, …)
AED
Nutsvoorzieningen
Eco-tennisclub
COVID-maatregelen
Opstellen sponsordossier
Afsluiten sponsorcontracten
Infrastructuur
Jeugdfonds
Evenementen
Cashless betaalsysteem
Webservices (Stripe, paypal, …)
Facturatie
BTW-fiscaliteit
Risicobeheer
Verzekering als clubs
Verzekering voor leden
Tussenkomsten mutualiteit voor leden
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2.

ANDERE UITDAGINGEN?
Heeft jouw club nood aan ondersteuning dat (nog) niet op deze lijst staat? Laat het ons zeker weten, we zoeken met
plezier samen naar oplossingen voor elke uitdaging!
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