
Verslag brainstorm Ter Spille, 5 juli 2018 

Aanwezig: Henk van Dieren, Martin Jacobs, Hans Busser, Gosse Jongstra, Hillie van Dreven, Ankie 

van Bessen, Truus en Martin Hafkamp, Antoine en Anne-Marie Jagers, Gert Meydam, Celien en Frits 

Haak, Rob van der Werf, Arie Pronk, Geke van Keulen, Marcel Overmars, Mark Gerfen, Bart Gerfen, 

Miranda Bos. 

Afwezig met kennisgeving: Mariëtte en Anne de Jong, Gerda en Victor Overmars. 

Antoine opent de vergadering en vertelt iets over de speerpunten die het bestuur voor de korte termijn 

heeft gekozen om de vereniging meer bekendheid en dus meer leden te bezorgen. Het streven is 

circa 200 leden. 

Wilco Huisman belicht met een filmpje de gang van zaken bij veel verenigingen. Wel veel aandacht 

voor structuur, maar veel minder voor cultuur en mensen. 

Gert Meydam reageert daarop met de vraag of je je als vereniging moet richten op behoud van eigen 

identiteit of op een meer open vereniging. 

De leden praten roulerend aan vier tafels vervolgens over 60-plussers, scholen, PR en communicatie 

en vrijwilligerswerk in het algemeen. 

60 plus tennis       Samensteller: Sander Klos 

• Een groep oudere leden speelt samen op maandag- en vrijdagmorgen. 

• 35 Procent van de leden van Ter Spille is ouder dan zestig. 

• Tennis is gezond en lang vol te houden. Wellicht meer werving via de gezondheidszorg (folder 

bij huisarts). 

• Bied naast tennis ook andere activiteiten aan. Dat varieert van ‘vitaliteit & tennis’ tot tennis 

afgewisseld of aangevuld met dingen als walking football, recreatief fietsen of zwemmen. 

• Bied naast tennis ook minder vitale, maar meer sociale activiteiten aan als kaarten, darten, 

gewoon wat kletsen. Of klusjes op het park. Dat geeft reuring en nodigt uit om ook overdag 

even aan te wippen. 

• Organiseer (gezellige) toernooien voor 50+ en 60+ en nodig daar niet- en ex-leden voor uit. 

Nieuwe oudere leden kunnen hetzelfde aanbod krijgen als overige nieuwe leden (vijf gratis 

lessen). Denk ook aan introductieavonden voor nieuwe leden (van alle leeftijden). 

• Hierbij passen ook toernooien voor grootouders, kinderen en kleinkinderen. Die nodigen uit tot 

een kennismaking met de sport en de club. 

• Mogelijk kunnen oudere en jongere leden met elkaar optrekken via mentoraat of als 

trainingsmaatjes. Welke jongeren zijn daarin geïnteresseerd en welke ouderen vinden het leuk 

om kennis te delen? 

• Met deze extra aandacht oppassen voor ‘club in club’. 

• Ga voor kwaliteit en minder voor kwantiteit. 

• Doe mee aan de sportcarrousel. Dat levert naast enige concurrentie van andere sporten ook 

extra aandacht voor tennis op. 

• Kijk naar mogelijkheden om op het totale park meer samen te werken met andere 

verenigingen. 

 



Schooltennis-clinics     Samensteller: Arie Pronk 

• Open jeugdtoernooi basisscholen, evt. een competitie tussen de scholen. 
 

• Schoolsportdag op een eerder tijdstip in het jaar gezien de grote drukte aan het eind van het 
schooljaar. 
 

• Organiseren “racketdagen” met de andere racketsportverenigingen. 
 

• Slag- en balvaardigheidstrainingen voor de jeugd op bijv. woensdagmiddagen, te geven door 
leden. 
 

• Gymlessen basisscholen meerdere keren per jaar naar de tennisbaan halen. 

• Uitwisseling met andere balsportverenigingen om jeugdleden aan meerdere sporten te laten 
snuffelen. 
 

• Na de huidige schoolsportdag een tennismiddag organiseren. 
 

• Een tennisclinic op de parkeerplaats bij de Plus organiseren. 
 

• Een aantal tennislessen aanbieden aan de deelnemers van de schoolsportdag. 
 

• Vriendje / vriendinnetjes van de huidige jeugdleden een tennistraining aanbieden. 
 

PR & Communicatie     Samensteller: Mark Gerfen 

- Facebook / Instagram 

• Meer gebruiken maken van social media om zo meer bekendheid te  krijgen 
- Adverteren of gebruik maken van de Huis aan Huis / Weekblad van Salland 

• Dit punt werd meerdere keren benoemd in verschillende rondes. Werd gezegd om 
meer te adverteren in de Huis aan Huis en Salland. Als voorbeeld werd oa genoemd 
de actie “ 5 gratis lessen bij lidmaatschap”  of zoals we laatst hebben gedaan “ 
zomertennis” Ook werd er gezegd om vaker van ons te laten horen. Bv. 
Clubkampioenen, kampioenschappen maar ook wanneer we activiteiten op de club 
hebben of als we iets speciaals hebben. 

- Mond tot Mond reclame 

• Leden benaderen of ze meer als ambassadeur van de club naar buiten willen treden. 
Bv leden welke mensen kennen bij de voetbal en wellicht geïnteresseerd zijn om ook 
te gaan tennissen. 

- Nieuwe leden coördinator 

• 1 of 2 leden welke nieuwe leden opvangen en ze wegwijs maken binnen de vereniging 
- Schema vaste activiteiten 

• Een schema opstellen voor leden wanneer er door de weeks getennist wordt en door 
welke groep. Bv wanneer is er husselavond, wanneer tennissen de 60 plussers, 
wanneer zijn de trainingen, etc. Tevens eventueel een contactpersoon aangeven 
zodat de stap kleiner wordt of de drempel lager om deel te nemen aan deze groepen. 

- Groepsapp 

• Voor diverse groepen een groepsapp opstellen welke beheerd wordt door de club. Bv 
een groepsapp voor beginners, of een groepsapp voor iets gevorderden. Zo kan men 
in deze groepsapp makkelijker afspraken maken om te gaan tennissen. 

- Benaderen nieuwe inwoners 

• Elke nieuwe bewoner in Olst een brochure of folder van de club geven 
- Een middag / avond organiseren met als thema “ Slaan met de buren / kennissen” 

• Dit onderdeel werd ook meerdere keren genoemd. Een middag organiseren dat leden 
buren of kennissen mee kunnen nemen welke niet lid zijn om gezellig te tennissen en 
daarna met z’n allen een drankje te drinken met wat hapjes. Op deze wijze komt men 
op een gezellige manier in aanraking met tennis en leert met onze club als gezellig 
kennen. Tevens kunnen we de potentiele nieuwe leden een leuke aanbieding doen 
wanneer ze besluiten zich aan te melden. In Wijhe hebben ze dit ook gedaan en dat 
heeft geresulteerd in een behoorlijk aantal nieuwe leden. 

 



 

Vrijwilligerswerk     Samensteller: Antoine Jagers 

• Commissies: 1 verantwoordelijk, geen commissieleden met groep mensen die taken roulerend 

uitvoeren 

 

• Vrijwilligers persoonlijk benaderen, niet per mail maar bellen op aanspreken. 

 

• Lijst met taken neerhangen waar mensen op kunnen intekenen. 

 

• Taken met duidelijk start- en einddatum  kenbaar maken. 

 

• Taken met korte termijn maakt het makkelijker om vrijwilligers te krijgen, men is bang dat men 

als vrijwilliger meteen voor lange termijn ergens aan vast zit. 

 

• Projecten maken –  1 avond namens toernooicommissie aanwezig zijn 

1 zondagochtend helpen bij de jeugd 
 

• Naast de opgave voor bardienst ook takenlijst bijvoegen waarop men kan inschrijven. 

 

• Bij de leden inventariseren wat hun beroep is en wat hun hobby’s zijn zodat je leden gericht 

kan benaderen voor projecten. 

 

• Waardering voor vrijwilligers door de leden. Bedanken als “cultuur” in plaats van mopperen dat 

het ook anders had gekund. 

 

 

 


