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1. Waarom een All-in pakket

Reden:
• Betere binding van
jeugdleden aan de club
• Meer gezamenlijke
activiteiten voor de
jeugdleden
• Goede resultaten bij andere
vereningen
• Wordt gepromoot door
KNLTB
• Doel:
Jeugd heeft de toekomst
• Groei aantal jeugdleden
• Langere binding met TTV
• Betreft een pilot voor 2 jaar

2. Inhoud All-in pakket
• Lidmaatschap (TTV en KNLTB)
• Basistraining (inclusief huur tennishal winter voor ROOD,
ORANJE en GROEN)
• Competitie training in grote groepen
• Deelname competitie / World tour (voor- en najaar) *)
• Deelname clubactiviteiten/ - toernooien TTV
• Rekening per half jaar, te betalen in 1 of 2 termijnen
•

*) ½ jaar na ingang van pakket, heeft te maken met inschrijving bij KNLTB en
beschikbaarheid aantal competitiespelers

3. Afspraken rondom all-in pakket
• 2 maal per jaar mogelijkheid tot switchen van kleur (1 april en 1 oktober: keuze loopt
via trainer)
• Vaste maandprijs (afhankelijk van kleur) heel jaar lang
• Betaling loopt via KNLTB/vereniging, vereniging rekent af met trainer
• Indeling groepen in overleg met trainer
• Groepjes blauw gaan buiten vereniging om (via trainer)
• Extra trainingslessen gaan buiten vereniging om (via trainer)
• Nieuwe jeugdleden verplicht tot deelname van all-in pakket
• Nieuwe jeugdleden vanaf 14 jaar kunnen ook kiezen voor alleen lidmaatschap, maar
spelen dan geen competitie!
• Overgangsmaatregelen mogelijk voor huidige jeugdleden
• Aantal basistrainingen op jaarbasis 36 of bij zaalhuur (binnen tennis) 34
• Subsidie van vereniging aan jeugd afbouwen (4.500,-- Euro in 2016) en zal niet
meer via trainer verlopen

4. Kosten all-in pakket opbouw
Club activiteiten en - toernooien
Kosten competitiedeelname
Lidmaatschap KNLTB en
TTV
Huur tennisbaan winter
Competitie Training
Basistraining

4. Kosten all-in pakket per maand
Kosten/groepen

ROOD

ORANJE/GROEN

GEEL

Kosten All-in

28,25

33,25

33,25

Subsidie

3,25

3,25

3,25

Pakketkosten *)
2017/2018

25,--

30,--

30,--

*) De pakketkosten zullen vanaf 2019 minder worden
gesubsidieerd. De kosten van een pakket zullen dan naar
verwachting per jaar 1 Euro per maand stijgen

5. Overgangsmaatregelen -1
• Ingangsdatum invoer pakket per 1 oktober 2017
• Alle jeugdleden worden geplaatst in het all-in pakket, tenzij
ouders andere keuze (basispakket of alleen spelend lid)
doorgeven aan ledenadministratie (voor 15 september!)
• Jeugdleden die dus alleen lid zijn van TTV kunnen hun
lidmaatschap doorzetten. De kosten van het
jeugdlidmaatschap gaat per 1 april 2018 50% van het
senioren lidmaatschap bedragen: 85 Euro per jaar
• Jeugdleden in BLAUW: geen veranderingen
• Uiteraard zal verrekening van huidig lidmaatschap
plaatsvinden met de nieuwe pakketten

5. Overgangsmaatregelen -2
• Basispakket
• Lidmaatschap TTV
• KNLTB pas
• Training
• Deelname activiteiten/jeugdtoernooien
Kosten/groepen

ROOD

ORANJE/GROEN

GEEL

Basispakket

23,50

28,50

28,50

2,50

2,50

2,50

21,--

26,---

26,---

Subsidie
Pakketkosten *)
2017/2018

