
Amstelveen, 28 oktober 2019 

 

Verslag van de ledenwervingscommissie seizoen 2019 

 

Ik heb dit seizoen, samen met Denise, met bijzonder veel plezier 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 

te doen. 

*Eventueel een 1 op 1 afspraak maken.  

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

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

Op 30 maart om 11.00 uur was er een nieuwe leden bijeenkomst tijdens de competitietrainingsdag. Dit heeft 

geresulteerd in het maar op komen dagen van  2 personen. 

Op 1 mei  om 19.30 uur was er voor de nieuwe leden een Meet, Greet en Play toernooi georganiseerd waar 10 

nieuwe leden aan hebben deelgenomen. Na deze bijeenkomst zijn er ervaringen en telefoonnummers 

uitgewisseld. 

Daarnaast is er dit seizoen het zomerabonnement geïntroduceerd op initiatief van Denise. Het 

zomerabonnement hield in dat er, in de rustige periode juli/augustus, voor €29,= onbeperkt getennist mocht 

worden. Dit is gepromoot tijdens het OST en er zijn flyers neergelegd in het clubhuis. Op dit aanbod is heel veel 

gereageerd. In totaal hebben hier 38 mensen gebruik van gemaakt. Ook met deze mensen heb ik persoonlijk 

contact gehad en, voor wie dat wilden, heb een balletje met ze geslagen. Na augustus heb ik samen met 

Denise, nogmaals contact met ze gehad om ze nog een aanbod te doen. Dit vervolgaanbod hield in dat, als ze 

per 1 september zich zouden aanmelden als lid, zij de rest van de maanden gebruik mochten maken van de 

buitenbanen. Dit heeft, direct, geresulteerd in een 8-tal definitieve nieuwe leden voor het seizoen 2020. Ik mag 

wel zeggen dat het zomerabonnement een zeer geslaagde actie is geweest en zeker voor herhaling vatbaar. 

Als ik kijk naar het aantal nieuwe leden zijn dat er 91 geweest, waarvan 34 senioren en 57 junioren. 

Van de nieuwe seniorenleden hebben er 3 personen opgezegd. Reden daarvoor waren dat ze zelf te weinig 

gespeeld hadden of ze er meer van verwacht hadden. Gezien de landelijke cijfers die aangeven dat 34% van de 

nieuwe leden binnen 2 jaar opzegt, mag ik wel zeggen dat we dan een prima resultaat hebben gehaald. Wij 

zitten op iets meer dan 11%. Al met al een bijzonder mooi jaar wat betreft nieuwe leden. 

Daar staat tegenover dat er ook dit jaar weer leden zijn vertrokken, maar geen nieuwe leden van vorig jaar en 

dit jaar.  

Al met al een jaar om met plezier op terug te kijken, veel nieuwe mensen te hebben mogen leren kennen en, 

ook in mijn achterhoofd hebbende, dat het aantal nieuwe leden nog steeds achterblijft bij de opzeggingen. 

Er blijft werk aan de winkel en daar wil ik me volgend jaar weer met heel veel energie voor inzetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erwin Roorda 



 


