
Alles-in-1 jeugd pakket Tennisvereniging Julianadorp 
 
 
 
 
Bij veel sporten trainen kinderen doordeweeks en spelen ze in het weekend wedstrijden. 
Een logisch programma, wat in de tennissport niet altijd als vanzelfsprekend geldt. Het 
spelen van wedstrijden is over het algemeen leuk en motiverend, het bindt de kinderen 
meer met de sport. Bij tennis is aan het begin van een lidmaatschap niet voor iedereen 
het totale kostenplaatje volledig duidelijk. Hierdoor zijn in het verleden wel eens niet 
voorziene verrassingen geweest, zeker voor ouders die de sport niet kennen. 
 
Met het Alles-in-1 pakket van onze vereniging zorgen we ervoor dat de kosten inzichtelijk 
zijn. Geen losse betalingen voor lidmaatschap, trainingen, competitie en andere 
activiteiten, maar één bedrag voor het hele seizoen verdeeld over twaalf maanden. Naast 
de contributie en dergelijke, willen we ook benoemen welke overige diensten/kosten 
hieronder vallen. Kinderen t/m 17 jaar zijn vrijgesteld van verplichtingen zoals het 
draaien van bardienst of andere zelfwerkzaamheid. 
 
Het aanbieden van een Alles-in-1 pakket zorgt ervoor dat er meer kinderen vanaf jonge 
leeftijd meedoen aan het spelen van competitie, vaker tennissen en meedoen aan een 
variatie van activiteiten. De competitie start met rood, gevolgd door oranje, dan groen en 
uiteindelijk de gele competitie. Een indeling die gebaseerd is op leeftijd en 
tenniservaring. Kinderen ervaren hiermee een teamgevoel en krijgen nog meer lol in 
tennis. Tijdens de trainingen leren de kinderen ook wat het spelen van competitie 
inhoudt en wat de spelregels zijn. Het Alles-in-1 pakket wordt aangeboden vanaf het 
moment dat de kinderen aan één van deze competitievormen mee kunnen doen. 
 
Professionele tennisleraar 
Tennis is een leuke sport en een hele complete sport. Omdat dit vraagt om een 
professionele aanpak van aanleren van technieken, schrijft de tennisbond voor dat elke 
tennisleraar opgeleid moet zijn door de bond. Hiermee garanderen ze dat er op een 
goede manier getraind kan worden. 
 
Ondersteuning van de jeugdcommissie 
De jeugdcommissie zorgt voor de organisatie van diverse evenementen zoals de 
Tenniskids Worldtour, competitie, jeugdkamp en meer. De jeugdcommissie zorgt ook 
voor communicatie naar de kinderen en ouders en staat in direct contact met de 
tennisleraar. 
 
Wat valt er binnen het Alles-in-1 pakket 

 Contributie Tennisvereniging Julianadorp 
 Contributie KNLTB (tennisbond) 
 Zomertrainingen (17 uur) 
 Wintertrainingen incl. halhuur (22 uur) 
 Competitiekosten rood, oranje, groen, geel (voorjaar en najaar) – indien mogelijk 
 Deelname aan het jeugdtoernooi ’t Zandlopertje 
 Deelname diverse evenementen en extra tennismomenten 
 Gebruik/aanschaf van tennisballen benodigd voor competitie en evenementen 
 Gebruik/aanschaf van materialen zoals netjes en andere attributen 
 Het hele jaar vrij tennissen 

 
 
 
 
 
 



 
Kosten en duur 
Het Alles-in-1 pakket loopt van 1 april tot en met 31 maart. We hebben voor deze 
periode gekozen, omdat in het maandbedrag ook de winterlessen zijn meegerekend. 
Ondanks dat het verenigingsjaar van 1 januari tot en met 31 december loopt, willen we 
deze periode hanteren.  
 
Het maandbedrag bedraagt € 35,00 en dient in zijn geheel betaald te worden aan de 
vereniging. De vereniging en de tennisschool factureren onderling. Ouders verzorgen zelf 
de maandelijkse betaling, de vereniging adviseert dit te doen via een automatische 
maandelijkse betaling naar IBAN NL69 ABNA 0587 4971 81 onder vermelding van Alles-
in-1 <<naam kind>>. De maandelijkse betaling dient plaats te vinden op elke 1e van de 
maand. 
 
De vereniging subsidieert € 70,00 per kind per jaar om de tennisport onder de jeugd te 
stimuleren. Door deze ruime bijdrage van onze vereniging, is het mogelijke de 
maandkosten op € 35,00 te houden.  
 
Communicatie 
De jeugdcommissie zal vóór aanvang van een evenement, toernooi of competitie contact 
opnemen met ouder om te overleggen over deelname van uw kind (meestal per mail). 
Dit vinden wij belangrijk, om dat er dan geen verwarring kan ontstaan over het wel of 
niet deelnemen en op welk niveau er gespeeld wordt. Er kan natuurlijk altijd contact 
worden opgenomen met de jeugdcommissie op e-mailadres 
jeugdcommissie@tvjulianadorp.nl 
 
 
 
 
 

 

 


