
Amstelveen, 19 oktober 2020 

 

Verslag van de ledenwervingscommissie seizoen 2020 

 

Ik heb dit seizoen, samen met Denise Frèrejean en op een later moment John Lie, de 

ledenwerving onder onze hoede gehad met als taken: 

*Na een week of twee telefonisch contact te zoeken met de nieuwe leden en te vragen hoe 

men de eerste weken heeft ervaren bij de club. Dit persoonlijke contact wordt erg 

gewaardeerd en maakt het ook zo leuk om dit te doen. 

*Een 1 op 1 afspraak maken met de nieuwe leden, als zij dit willen. 

*Vragen beantwoorden over onze club, competitievormen, afhangen, vrijspelen, 

tossavonden, mogelijkheden tot trainen, etc.  

*Promoten d.m.v. mails tot deelname aan competities, trainingen en (interne)toernooien. 

Door de vreemde start van het seizoen vanwege het Corona virus ben ik pas op 11 mei 

gestart met het uitnodigen van de nieuwe leden om een balletje te slaan. In april heb ik wel 

al contact gelegd met de nieuwe leden om ze welkom te heten, maar heb ze ook moeten 

vertellen dat men niet kon tennissen. Na 11 mei is dit zoals gezegd weer opgestart en heb ik 

ongeveer met 25 nieuwe leden een afspraak gemaakt om te tennissen en kennis te maken. 

Met sommige heb ik zelfs meerdere keren getennist en sommige nieuwe leden gingen zelf 

op onderzoek uit of waren al bekend bij onze club/met het tennis. 

Op 4 juni is er, op initiatief van Robin Haasse en Raymond Knaap, de actie “Wij Zijn Tennis” 

opgestart. Onder het motto “Balletje slaan?” nodigde zij mensen uit om te komen tennissen. 

Wij hebben als vereniging gezegd dat we daar aan deel wilde nemen en dit heeft er toe 

geleid dat ik met 11 mensen een balletje heb geslagen. Vier van deze ontmoetingen hebben 

geresulteerd in een zomerchallenge lidmaatschap (waarover later meer) en één heeft er 

besloten volledig lid te worden. 

Half juni kwam John Lie naar mij toe en bood aan om mij te helpen om met nieuwe leden af 

te spreken. Dit aanbod heb ik met beide handen aangegrepen. Vanaf dat moment hebben 

wij de nieuwe leden onderling met elkaar verdeeld. 

Op 24 juni van 20.00-21.30  uur was er een nieuwe leden bijeenkomst. Hier waren 12 

nieuwe leden op afgekomen. Samen met een aantal leden die vorig jaar lid geworden waren 

en de voorzitter en vice voorzitter hebben we op 4 velden met elkaar getennist. Na afloop 

zijn er veelal nummers uitgewisseld om met elkaar te gaan tennissen. Een avond die meer 

dan geslaagd was te noemen. 

Daarnaast was er dit seizoen ook weer de mogelijkheid om een zomerabonnement af te 

sluiten. Op dit aanbod is heel veel gereageerd. In totaal hebben hier 39 mensen gebruik van 

gemaakt. Het zomerabonnement, omgetoverd tot zomerchallenge, hield in dat er, in de 



rustige periode juli/augustus, voor €49,= onbeperkt getennist mocht worden, er 2 clinics 

gegeven werden op 5 en 16 juli door onze trainers en er een eindtoernooi werd 

georganiseerd op 15 augustus. Ik mag wel zeggen dat de zomerchallenge een zeer geslaagde 

actie is geweest en zeker weer voor herhaling vatbaar. Van de 39 leden die zich hadden 

aangemeld voor de zomerchallenge hebben 8 personen hun zomerabonnement omgezet in 

een volledig lidmaatschap. Dat is meer dan 20% van de zomerchallenge leden. 

Als ik kijk naar het aantal nieuwe seniorenleden dan zijn dat er 60 geweest, waarvan 8 uit de 

zomerchallenge kwamen. Ook hebben dit jaar weer een aantal leden hun lidmaatschap niet 

verlengd. Dat zijn er dit jaar 27 geweest.  Alles bij elkaar houden we een positief saldo over 

van 33 nieuwe seniorenleden. 

Al met al een jaar om met heel veel plezier op terug te kijken, veel nieuwe mensen te 

hebben mogen leren kennen en ik er een nieuw maatje bij heb. 

Volgens mij heb ik één van de leukste vrijwilligersfuncties van onze club. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erwin Roorda 

 


