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Voorwoord

Beste lid,

We hebben de voorbije jaren al heel wat bereikt op Tip-Top: sinds 2006 is er jaarlijks sterk
geïnvesteerd in nieuwe accommodatie, nieuw materiaal, aangepaste methodiek, organisatie van heel
wat activiteiten, …
Met tien jaar Kidstennis op Tip-Top in het vooruitzicht hebben we deze winter wat tijd
genomen voor doorlichting en evaluatie. We zijn tot de vaststelling gekomen dat we op de goede
weg zijn maar dat we nog veel beter kunnen! Daarom hebben we een beleid uitgewerkt voor de
komende drie jaar waarin we gerichte kwaliteitsimpulsen willen geven.
Door de jaren heen hebben reeds heel wat mensen zich ingezet om de kwaliteit op Tip-Top te
verbeteren. Wij willen dan ook al deze mensen bedanken voor hun inzet en/of ideeën die ze
inbrachten. Hun ervaringen zijn belangrijke input voor dit beleid maar ook de ervaringen,
opmerkingen, ideeën en belevingen van onze clubbezoekers zijn even belangrijk. Clubbezoekers is
het juiste woord want bij ons zijn niet alleen tennissers welkom, ook fans van de bar of van minigolf
zijn welkom, zij het lid of toevallige passant.
Wij wensen u alvast veel tennisvreugde en hopen dat jullie ons helpen meebouwen aan het
Tip-Top van de toekomst! Want samen daar gaan we voor!

Peter Bultynck
Hoofdtrainer

Bart Bommelyn
Jeugdverantwoordelijke
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Missie
TC Tip-Top wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van de vreugde van de tennissport, zowel
recreatief als recreatief competitief, binnen een leuke club waar een familiale sfeer heerst.

Visie
TC Tip-Top is ervan overtuigd dat om mensen te laten genieten van tennissen een stimulerende
omgeving nodig is. Tip-Top start vanuit de opleiding, die ruimer moet gezien worden dan enkel de
lessen, waarin volgende groeielementen zitten:
-

-

-

Competentie
‘Van lesvolger tot tennisspeler’
Een goede opleiding beperkt zich niet tot de tennisles maar wakkert het plezier in de speler
aan opdat hij persoonlijke groei kan vinden, op welk domein dan ook.
Gezondheid
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’
Een goede opleiding focust niet alleen op de tennisontwikkeling maar heeft ook aandacht
voor fysieke, sociale en mentale ontwikkeling opdat alles in balans zou zijn.
Verbondenheid
‘De sterkte van het team is zijn leden en de sterkte van de leden is het team’
Een goede opleiding richt zich op het individu dat binnen een groep functioneert. De
clubsfeer is daarom zeer belangrijk.

‘Jong geleerd, oud gedaan’
Een goede opleiding zorgt voor continuïteit
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Waarden
Tip-Top onderschrijft de verklaring over het Charter over de Rechten van het Kind in de Sport en is
overtuigd dat deze geldig is voor alle sporters.

1. We de positieve waarden in de (jeugd)sport actiever, met volgehouden inspanning en met
goede planning zullen nastreven.
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de (jeugd)sport
te bannen.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er
preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen/sporters te beschermen.
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de (jeugd)sport.
5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de
Sport’ en breiden we ze uit naar alle sporters.

Alle kinderen/sporters hebben het recht..
… sport te beoefenen;
… zich te vermaken en te spelen;
… in een gezonde omgeving te leven;
… gelijkWAARDIG behandeld te worden;
… getraind en begeleid te worden door competente mensen;
… deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en
mogelijkheden;
… zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie;
… in veilige omstandigheden aan sport te doen;
… te rusten;
… de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.
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Opbouw beleid
We formuleerden VIJF hoofddoelstellingen die we wensen te realiseren. Die vertaalden we
uiteindelijk in een aantal acties die we willen ondernemen om de hoofddoelstellingen te realiseren.
Deze acties plaatsten we vervolgens in 6 thema’s waarvan we er twee per jaar zullen vooropstellen.

Beleid

Hoofddoelstellingen

Uitwerking

Thema's

Uitvoering

Acties

Hieronder zijn de vijf hoofddoelstellingen geformuleerd. Vervolgens komen de vijf thema’s aan bod
die we gekozen hebben op basis van deze doelstellingen. Tot slot worden al een heleboel acties
opgelijst die we wensen uit te voeren. Deze lijst is echter meer op te vatten als een ideeënlijst.
Tijdens de beleidsperiode kan de lijst met acties nog wijzigen: aanvullen met gepaste acties, wijzigen
van bepaalde acties of zelfs niet uitvoeren omwille van specifieke redenen.
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Doelstellingen

1. Een gevarieerd aanbod met oog voor de totale ontwikkeling van de spelers
We willen als recreatieve tennisclub niet enkel het tennis promoten. We willen tennis gebruiken als
doel om actief en gezond bezig te zijn. We willen dit ook laten reflecteren in onze (jeugd)opleiding.
Het is al langer gekend en geweten dat jongeren dezer dagen groot risico lopen op
bewegingsachterstand door onze huidige maatschappij. Tip-Top wil hier als sportclub zijn rol
opnemen en de kinderen (weer) fan maken van bewegen!
2. Draagvlak club vergroten via grotere participatie ouders en volwassenen
Er is de voorbije tien jaar heel wat gedaan voor de jeugd. Met die jeugd zijn ook wel wat ouders
meegekomen en beginnen tennissen. Maar zoals het infomoment voor de ouders op de Kidsdag
toont, is de interesse van de ouders niet vanzelfsprekend en dit betekent ook dat het moeilijker
wordt om kinderen te motiveren. Daarom moeten we ook actief naar de ouders werken. Tenslotte
moeten zij betalen, voeren, hun toestemming geven. Bovendien zijn zij de ideale doelgroep voor
dynamiek en sfeer op de club.
3. Kwaliteitsvolle tennisopleiding via gepaste omkadering
Zowel naar trainers, lesinvulling als materiaal en materieel toe willen we de spelers een
kwaliteitsvolle opleiding bieden. Dit betekent opgeleide, bekwame trainers; een gepaste methodiek
voor elk doelpubliek (‘Kidstennis’ voor de jeugd, ‘Start2tennis’ voor de volwassenen) en een jaarlijkse
evaluatie van aanwezig materiaal en aankoop nieuw materiaal.
4. Actievere en persoonlijkere communicatie naar buiten toe: leden, toeristen, derden
Via de TV-schermen in het clubhuis en via digitale kanalen kunnen we meer mensen doeltreffender
en persoonlijker bereiken. Clubactiviteiten maar ook prestaties in de kijker zetten, trainers en
vrijwilligers aanspreken en bereiken, … Maar ook persoonlijk, ‘fysiek’ contact in de vorm van
informele infosessies zijn de ideale manier om rechtsreeks contact te hebben.
5. Actieve kwaliteitsbewaking
Natuurlijk mogen nieuwe impulsen het reeds gerealiseerde niet uithollen of teniet doen. Daarom
willen we zeker ook actiever aan kwaliteitsbewaking gaan doen. Actiever polsen naar de mening van
trainers, leden, bestuursleden. Maar ook clubverlaters, leden en spelers die stoppen, en nieuwe
leden bevragen naar hun redenen: waarom stoppen ze? Waarom kozen ze voor Tip-Top etc.
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Jaarwerking: thema’s
Om de vijf hoofddoelstellingen te realiseren hebben we gekozen om ieder jaar twee thema’s voorop
te plaatsen. In een volgende stap zullen dan gerichte acties per thema (en dus per jaar) geformuleerd
worden.
Hieronder zijn de jaarthema’s uitgewerkt. Er wordt ook aangeduid (via nummer tussen haakjes)
welke hoofddoelstelling ze voornamelijk willen bereiken.

2015

2016

2017

Opleidingsaanbod
[1]

De trainer [3]

Evaluatie &
kwaliteitsbewaking
[5]

De ouder:
participatie &
informatie [2]

Communicatie [4]

Sport & gezondheid
[1]
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SWOT analyse

Strenghts

Weakness

Sterktes

Zwaktes

SWOT
Opportunities

Threats

Kansen

Bedreigingen

Sterktes

• S1 Accommodatie
• S2 Sfeer en uitstraling club

Zwaktes

• Z1 Ontbreken clubgevoel
• Z2 Instroom U5

Kansen
Bedreigingen

• K1 Regionale groei KT-clubs
• K2 Potentieel aan 'Jonge leeuwen'
• B1 Concurrentie vrijetijdsbesteding
• B2 Afnemende betrokkenheid leden

Kansen
K1 Groei van kidstennisclubs in de regio: TC L’Armorial De Panne, TC Bachten De Kupe Veurne, TC
Issera
-

sterkere bekendheid product ‘(kids)tennis’
mogelijkheid tot samenwerking
meer tornooien voor eigen spelers in de buurt

K2 Jong trainerskorps, jonge spelers die ‘trainersleeftijd’ bereiken
-

jeugd begint stilaan door te stromen van oranje/groen naar +12 en +16
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-

bovenste lagen jeugdpiramide begint gevuld te geraken

Bedreigingen
B1 Sterke concurrentie van andere vrije tijdsactiviteiten met cooler imago of populair/trending in de
regio:
-

potentiële trainers/jeugdspelers worden redder;
concurrentie surfclub;
concurrentie golfclub;
concurrentie padel.

B2 Individualisering, afnemende betrokkenheid leden: clubgevoel ontbreekt soms (mede doordat de
club een privézaak is) maar ook door diversiteit vrijetijdsbesteding en gewenste vrijheid en variatie in
vrijetijdsbesteding van de mensen.
Sterke punten
S1 Accommodatie:
-

is eigendom van de club;
is gloednieuw en modern;
jaarlijks in geïnvesteerd;
ideale ligging.

S2 De zaak heeft de uitstraling van een sociale en gezellige vereniging. Iedereen volet zich thuis, ook
als ze eerste keer op de club komen.
Zwakke punten
Z1 Doordat de club ook voor het inkomen zorgt, wordt de club gezien als een zaak, weliswaar waar
mensen graag komen maar soms ontbreekt het clubleven/gevoel.
Z2 Instroom nieuwe spelers, vooral U5 (wit/Multimove)
-

instroom blijft noodzakelijk om basis van piramide te blijven voeden
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2015
Acties
Uitwerken van lesplanningen voor Blauw en Rood
doelstellingen en accenten in Oranje en Groen
Om de trainers meer te coachen in hun job en opdat onze leerlingen een “gelijkaardige” opleiding
genoten, is de opmaak van planningen een grote meerwaarde. Deze hoeven de creativiteit van de
trainers niet te beperken. Enkele voordelen:
* Kinderen genieten binnen hun niveau van dezelfde thema’s waardoor ze ook objectiever kunnen
geëvalueerd worden
* Trainers gaan sneller overleggen en ideeën uitwisselen
* Er komt meer ruimte vrij om fout detectie te doen en vaardigheden van je spelers te ontdekken.
* Zeker de jongere, minder ervaren trainers ontvangen hebben hierdoor een houvast die hen
vertrouwen geeft.
Velen geven aan dat het interessant is om t.e.m. niveau Rood uitgewerkte lessen op te maken en
vanaf niveau Oranje situaties en interessante accenten per les op te maken. Maak zoveel mogelijk
gebruik van beelden en kernwoorden.
Aanbieden aparte coördinatie/conditie in lessenreeksen
Opdat kinderen meer uit hun tennis halen en sneller evolueren, is het aanbod van algemene en
specifieke coördinatie succesvol en leuk. De moeilijkheid bestaat erin om de acties effectief te gaan
promoten zodat zowel kinderen als ouders dit ervaren. Dit kan aan de hand van een proefles of door
foto’s en beeldmateriaal te gebruiken bij de promotie. Enkele ideeën om coördinatie trainingen te
integreren:
* Aansluitend op de lentelessen waarbij kinderen 2 uur komen. Ze trainen telkens een uur en volgen
in grotere groep 1 uur conditie/coördinatie.
* Trainingblokken van 1u30 waarbij kinderen gedurende 30 minuten genieten van coördinatieve
oefeningen in circuit vorm
* Conditie en coördinatie aanbieden op een apart moment maar inclusief in het pakket van de
lessen. Dit is een organisatie die enkel een voldoende bereik heeft indien er nog externe motivaties
aan gekoppeld worden. (stempelbladen, t shirt,…)
Integreren van clubtesten
De clubtesten zijn heel makkelijk te implementeren in de lessenreeks. Gedurende vier trainingen kan
je alle testen afnemen en is er nog voldoende ruimte voor andere situaties en opdrachten.
Bovendien hoef je de kinderen niet het gevoel te geven dat ze een test afnemen. Met heel weinig
didactisch materiaal kan je aan de slag. Alle info omtrent de clubtesten vind je terug via
www.tennisvlaanderen.be < trainer < clubtesten (vergeet niet eerst in te loggen).
Enkele voordelen van de clubtesten:
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* Professionele uitstraling dmv referenties tov leeftijdgenoten op basis van motorische en
tennistieke vaardigheden
* Ondersteuning om de groepen homogeen in te delen
* Detectieorgaan voor talentvolle kinderen
* Agendapunten met korte verklaring van tips en/of tricks
Ouders betrekken: speelmomenten voor kind-ouder creëren
Dit kan onder verschillende vormen. Er is al de familiedag op Tip-Top. Maar er kan meer gedaan
worden dan dit ene moment in het jaar. Voor wit kan gedacht worden aan een moment waarbij de
ouders een lesuur meedoen waarin ze samen met hun kleuter de les ervaren en de trainer extra
uitleg kan geven. Er kan ook aan een spaaractie gewerkt worden.
Ouders betrekken: infosessie met doemoment
Een infosessie gevolgd door ene korte praktijksessie: niet enkel tennis hoeft aan bod te komen, ook
gevarieerd bewegen en speelkansen aanbieden aan de kinderen mag aan bod komen. Doel is om de
motorische ontwikkeling te benadrukken en hoe deze te stimuleren in de bewegingsarme
maatschappij van vandaag.
Kidsterrein inrichten
Er was reeds een aanzet gegeven om dit terrein in te kleden als kidsterrein maar verder dan 3 rode
terreinen is het niet gekomen. Daarom, nu er toch nieuwe schilderwerken op het terrein uitgevoerd
moeten worden, is het de moment om dit terrein volledig in te richten.
Materiaal: werp/rolbord
Om de lessen te ondersteunen en actieve oefenen te kunnen bieden, worden werpborden gemaakt.
Dit zijn houten panelen waarin openingen zijn voorzien waardoor kan gegooid worden, gerold, …
Uitbreiden/verbeteren lesaanbod: invoeren van Multimove
In de winter is een ideale periode om MultiMove in te voeren. Eerste doel is om in plaats van wit
multimove (3-4 jarigen) te geven. Eventueel kan ook 5-6 jarigen aan bod komen. Speciale aandacht
moet gaan naar procedure via gemeente voor erkenning en naar de locatie van de zaal: bij voorkeur
de gemeentelijke sporthal wegens beschikbaarheid van (turn)materiaal.
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Evaluatie 2015
Acties vooraf geformuleerd
Uitwerken van lesplanningen voor Blauw en Rood
Doelstellingen en accenten in Oranje en Groen
 Extra uitwerking is nodig: volledig draaiboek van de lessenreeksen:
Planning testmomenten, planning brieven, aanpassen planningen en
doelstellingen (vb oranje meer competitiegericht, meer gericht op spelen
naar elkaar)
Aanbieden aparte coördinatie/conditie in lessenreeksen
 Verder uitwerken conditie: aparte activiteit
 Zie annex beleid 2015-2018
Integreren van clubtesten
Ouders betrekken: speelmomenten voor kind-ouder creëren
Ouders betrekken: infosessie met doemoment
Kidsterrein inrichten
Materiaal: werp/rolbord
Uitbreiden/verbeteren lesaanbod: invoeren van Multimove

Gerealiseerd?
JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA
JA

Verder:
- Label JVTC 2016 behaald
- Trainerschallenge: 100 competitiedeelnames werden behaald
- Kidsfuif georganiseerd (met Gala van de Gouden Racket)
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2016
JVTC met erkende Kidstennisschool
In 2016 zal de club intern zich volledig zo organiseren om het label ‘Jeugdvriendelijk tennisclub 2017
met erkende kidstennisschool’ te halen. Hiervoor zijn een paar extra acties nodig.

Jeugdvriendelijke tennisschool met erkende kidstennisschool (verplichte criteria bovenop
standaardcriteria)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Wit organiseren voor min. 10 lesweken en min. 5 jeugdleden hebben tem 5 jaar (2011 en later)
Werken met lesplanningen of ontwikkelingsdoelen voor de jeugdopleiding
Gebruik maken van een motivatietool (rakettap, diploma’s) n.a.v. lessenreeks of stage
Afnemen en doorsturen van clubtesten (van min. 5 spelers 2004-2012) uiterlijk 15/11/15
Afnemen en doorsturen van clubtesten (van min. 5 spelers 2004-2012) uiterlijk 15/05/16
Organiseren van recreatieve speelmomenten en/of nevenactiviteiten buiten de lessen
Organiseren van een sporttechnische bijscholing voor trainers
Het hebben van een beleidsplan van de jeugd/clubwerking met een organigram en/of actieplan
i.f.v. structuur en strategie
Ploegen hebben in de jeugdinterclub -9
Ploegen hebben in de jeugdinterclub -10
Ploegen hebben in de jeugdinterclub -12
Min. 10 deelnames van eigen leden op eigen Kidstoer Winter
Min. 10 deelnames van eigen leden op eigen Kidstoer Zomer
Min. 10 % unieke spelers (5-12j) nemen deel aan de Kidstoer (winter en zomer samen)
Min. 1 speler/speelster heeft een uitnodiging voor de Kidsmasters (april of september)
ontvangen
Min. 5% unieke spelers 8-16j heeft deelgenomen aan de Ethias Tour
Min. 2 geassocieerde Trainer B
Erkende MultiMove-sportclub bij Bloso
Organiseren van (aparte) conditie/coördinatietraining voor de jeugd voor min. 10 lesweken
Organiseren van interne competities
Organiseren van een activiteit in samenwerking met een school en/of gemeente/stad
Min. 1 speler/speelster heeft een uitnodiging voor de Tiener Masters (april of september)
ontvangen
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Acties
Acties vooraf geformuleerd
1 Trainersplatform creëren – samenkomst trainers
2 Brochure uitwerken ‘Trainer op Tip-Top’
3 Brochure uitwerken ‘welkom op Tip-Top’
4 Actievere promotie clubactiviteiten adhv vershillende media
5 Communicatie in clubhuis via TV-schermen en infobrochures
6 Extra conditietrainingen tijdens paasverlof voor interclubactiviteiten
7 Opstellen van conditielesplanningen
8 Opstellen van een uitgebreide infobrochure en updaten website met info
rond conditie
9 Verspreiden van de vaste opwarming

Gerealiseerd?

Trainersplatform creëren – samenkomst trainers
Via een vast kanaal trainers informeren, begeleiden, helpen bij problemen. In eerste instantie denken
we aan een facebookpagina en een vaste mailing (2 tot 3*/jaar op strategische momenten). Ook een
plek op een cloudserver (Dropbox) openstellen waar heel wat informatie omtrent de club en over
tennis te vinden is behoort tot het platform. Tweemaal per jaar korte informele samenkomst met
briefing gevolgd door drink om de banden aan te halen en iedereen op de hoogte te brengen van
nieuwe ontwikkelingen en afspraken. Ook moment om trainers te motiveren en om prestaties en
successen te vieren.
 Polsen naar interesse om opleiding te volgen
Wijzen op eventueel andere opleidingen: (misschien doen sommigen dit liever):
Bewegingsgericht: multimovebegeleider, aspi-atletiek, ini. atletiek, ini./instr. fitness, …
 Stimuleren om opleiding te volgen:
financiële tegemoetkoming; ondersteuning door ervaren trainers; Lesgeven in duo
 Interne sporttechnische bijscholing organiseren
Brochure uitwerken ‘Trainer op Tip-Top’
In de zomer komen heel wat trainers uit het binnenland en voor enkelen is het de eerste keer.
Daarom kan een brochure met alle info omtrent trainer zijn op Tip-Top handig zijn. Deze kan dan
digitaal ter beschikking gesteld worden.
Brochure uitwerken ‘welkom op Tip-Top’
Een onthaalbrochure opstellen met alle praktische info over Tip-Top. Via een bevraging dient
nagegaan te worden wat allemaal nuttig zou zijn en de leden bruikbare informatie vinden.
Actievere promotie clubactiviteiten adhv vershillende media
De website is in 2014 volledig vernieuwd maar wordt nog te weinig gebruikt. Hij is gelinkt met de
facebookpagina en is in een modern kleedje gestoken. Er moet nog meer gebruik van gemaakt
worden om events te promoten, leden te bereiken en te informeren.
Ook een vaste mailing (1 maal per maand in het (zomer)seizoen) moet leden beter informeren.
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Communicatie in clubhuis via TV-schermen en infobrochures
In de vernieuwde cafetaria hangen twee TV-schermen. Dit biedt mogelijkheden om promotie te
voeren: er kunnen filmpjes getoond worden van events, van Tennis Vlaanderen over Kidstennis,
Start2Tennis, eigen promofilmpjes, … Dit zou nog meer moeten gebruikt worden.
Ook infobrochures van de club en Tennis Vlaanderen zouden kunnen uitgestald worden. (zie ook
acties i.v.m. brochures).
Extra conditietrainingen tijdens paasverlof voor interclubactiviteiten
Extra conditietraining in voorjaar om interclubploegen te triggeren en extra bewegingservaring
opdoen.
Opstellen van conditielesplanningen
In 2015 wordt nog de KDT-planning gevolgd (Tennis Vlaanderen). Hoewel een zeer mooie en
volledige planning, kan deze nog aangepast worden naar de ervaringen en specifieke situatie op TipTop.
Opstellen van een uitgebreide infobrochure en updaten website met info rond conditie
In de onthaalbrochure van de winterlessen is al aandacht besteed aan TennisGezond. Verdere
informatie verspreiden op ondermeer de website en de tennisclub (pancartes, affiches, …) is de
volgende stap.
Verspreiden van de vaste opwarming
Er is een vaste opwarming gemaakt, deze moet nu worden ‘verspreid’ op de club: aanleren aan
spelers, trainers, …).

Evaluatie 2016
Acties vooraf geformuleerd
JVTC met erkende Kidstennisschool
Trainersplatform creëren – samenkomst trainers
 1e trainersbijscholing georganiseert: trainers zeer enthousiast, externe
trainer ook onder de indruk van trainersteam
 Iedere trainer die wou, kon persoonlijk gesprek met Bart voeren over zijn
‘trainerscarrière’
 Enquête onder Tip-Top trainers georganiseerd
 Jaarlijkse fin de saison voor clubmedewerkers
 Facebookgroep wordt vaker gebruikt en meer tips en tricks worden gepost
Brochure uitwerken ‘Trainer op Tip-Top’
 2 stuks:
o ‘sportkaderopleidingen in Vlaanderen’ over trainersopleidingen en
bijscholingen
o ‘Trainer op Tip-Top’ korte brochure met contactgegevens, regels
Tip-Top, …
Brochure uitwerken ‘welkom op Tip-Top’
 Deze werd niet uitgewerkt omdat deze arbeidsintensief zou zijn en er
eerst gekeken zal worden in 2017 of er nood is aan dergelijke brochure
Actievere promotie clubactiviteiten adhv verschillende media
 Facebook wordt meer en meer ingeschakeld, met filmpjes, veel posts, …

Gerealiseerd?
JA
JA

JA

NEE

JA
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 Mailing werd meer gebruikt maar nog te weinig
 De website zou misschien actiever moeten gebruikt worden; te evalueren
in 2017
Communicatie in clubhuis via TV-schermen en infobrochures
 Er werd een presentatie gemaakt op de TV-schermen maar deze updaten
en ook afspelen werd te weinig gedaan; uiteindelijk keken ook maar
weinig mensen echt voor de info; onderzoek in 2017 moet verder kijken of
er nood is voor een aanpassing, dan wel afschaffen van de info op de TVschermen (vb. alleen foto’s enfilmpjes?).
 De infobrochure ‘welkom op Tip-Top’ werd niet uitgegeven (zie vorige
doelstelling)
Extra conditietrainingen tijdens paasverlof voor interclubactiviteiten
 De interclubploegen kregen een volledig trainingsprogramma gratis die
opgebouwd was rond thema’s als dubbelspel, tactiek, team spirit en
conditie
Opstellen van conditielesplanningen
 Gebeurd voor wintertrainingen ’16-’17, net als nieuwe lesplanningen voor
de kidstennislessen
Opstellen van een uitgebreide infobrochure en updaten website met info rond
conditie
 Eventueel in 2017, als het gaat over TennisGezond
Verspreiden van de vaste opwarming
 Niet gebeurd omdat deze te lang is, minder geschikt voor grotere groepen

NEE

JA

JA

NEE

NEE
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2017
Acties vooraf geformuleerd
ALGEMEEN
Viering 10 jaar Kidstennis op Tip-Top
Website bijwerken
Innovatie: ClubApp
THEMA: Kwaliteitsbewaking
Bijwerken visie en missie club
SWOT-analyse maken
Bijwerken visie en missie club, nieuw beleid opstellen
THEMA: Gezondheid en veiligheid
Sportgezondheidsplan opstellen
Organiseren van extra conditieactiviteiten
Viering 10 jaar Kidstennis op Tip-Top organiseren
In 2017 is het tien jaar geleden dat Kidstennis geïntroduceerd werd in Tip-Top en de eerst Kidstoer
georganiseerd werd. Daarom zullen er een paar activiteiten en/of feest rond 10 jaar kidstennis op
Tip-Top gehouden worden.
Website bijwerken
De website kan actiever gebruikt worden: bekijken van websites andere clubs en relevante tools en
informatie bewerken en implementeren op website. We denken hierbij aan meer info over
Kidstennis, TennisGezond, Visie en missie, documenten en afbeeldingen, beleidsplan, nieuwsbrief, …
Vervolgens met de webdeveloppers hier mee aan de slag te gaan. Denk hierbij ook aan integratie
met de ClubApp.
Innovatie: ClubApp
TennisVlaanderen lanceert dit jaar zijn ClubApp voor de leden en Tip-Top zal meespringen op de
wagen omdat het in deze toepassing gelooft als communicatietool naar de leden toe.
THEMA: Kwaliteitsbewaking
Nieuwe SWOT-analyse maken
Doel is om een uitgebreide SWOT-analyse te maken voor volgend beleid. Dit om nog beter te kunnen
inspelen op nieuwe noden en kansen. De resultaten moeten dan verwerkt worden in het volgende
beleid.
Kwaliteitsbevraging
Bij alle stakeholders vragen naar de huidige werking en de toekomst van Tip-Top: bestuur, trainers,
jeugdleden, volwassen leden, seniorleden, ex-leden, officials, … met als doel input te geven voor de
SWOT-analyse en het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren.
Bijwerken visie en missie club, nieuw beleid opstellen
Er is reeds een visie uitgewerkt in het verleden maar door de tand des tijd veroudert ook een visie en
bijgevolg is de huidige visie aan een tweede leven toe. Verder dienen we deze missie en visie ook
meer te verspreiden onder de leden via onder andere de website.
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Daarnaast dient ook een nieuw beleid in functie van deze missie en visie en de SWOT-analyse
gemaakt te worden voor de komende jaren. Ook het Jeugdfonds (van TennisVlaanderen) dient als
input voor dit beleid (ondermeer voor de periode: afstemmen op de criteria van het Jeugdfonds).
THEMA: gezondheid en veiligheid
Sportgezondheidsplan opstellen
Er dient nagedacht te worden over een sportgezondheidsplan: ‘Wat te doen bij kwetsuur op het
terrein?’, ‘Weten alle trainers de EHBO te vinden?’; … Maar ook: ‘hoe staan we tegen gezonde
voeding?’, ‘Brengen we iets actief bij?’, ‘Wat i.v.m. gezond sporten (stretchen etc.)?’, ‘Wat met
drugs, doping, …?’, ‘Leggen we enige verantwoordelijkheid bij ouders?’, enz.
 Aandacht voor zowel preventie van blessure, veiligheid, gezonde levensstijl
 Aandacht voor EHBO: opgeleide trainers in EHBO (rode kruis-opleiding); EHBO-kit in clubhuis;
procedure in geval van nood (contactpersonen, wat te doen, verzekeringen, …)

Organiseren van extra conditieactiviteiten
Organiseren van een duoloop, fietslooptocht, gaan zwemmen, …
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