Informatiebericht Tennis Alles-in-1
Beste ouders en jeugdleden van TV Eemnes
Hierbij willen we jullie informeren over de veranderingen van de jeugdtrainingen, met ingang van het
nieuwe tennisseizoen, 1 april 2021.
De huidige situatie is als volgt:






Het lidmaatschap wordt per jaar aan de club betaald
RG-Sports verzorgt trainingen in lesgroepen van 2-8 kinderen
De meeste jeugdleden doen mee aan de competitie
Een groep van de jeugdleden neemt op dit moment deel aan de selectietraining, voor hen wordt
een tweede les deels betaald door de club.
Voor de clubevenementen wordt er een vergoeding gevraagd voor deelname (bijvoorbeeld het
junior-senior toernooi, clubkampioenschap enz.)

Het huidige systeem wordt per 1 april 2021 omgezet naar een Tennis Alles-in-1, waarbij álle jeugdleden 2x
per week kunnen trainen (niet alleen voor een selecte groep) én waarbij er géén extra kosten zijn voor
jeugdevents.

Wat is Tennis Alles-in-1?
Onder Tennis Alles-in-1 verstaan wij als TV Eemnes een abonnementsvorm voor junioren:
1.
2.
3.
4.

Lidmaatschap
2x tennistraining per week
Competitie
Clubevenementen

In deze video van de KNLTB wordt Tennis Alles-in 1 uitgelegd.
Waarom Tennis Alles-in-1?
Met Tennis Alles-in-1 zitten onze junioren niet meer alleen op tennisles, maar op tennis. De kinderen gaan
hierdoor méér tennissen, spelen wedstrijden en ze doen mee aan de door ons georganiseerde
verschillende clubactiviteiten. Kinderen ervaren meer teamgevoel, ze gaan beter tennissen én staan
daardoor staan met meer lol op de tennisbaan. Hierdoor blijven ze langer met plezier tennissen!

Wat houdt Tennis Alles-in-1 in voor de jeugdleden van TV Eemnes?
1. Lidmaatschap
Je moet juniorlid zijn van TV Eemnes om mee te doen met Tennis Alles-in-1. Je bent junior als je vóór 1
januari van het huidige jaar jonger bent dan 18 jaar. Het lidmaatschap loopt per tennisseizoen van 1 april
t/m 31 maart van het volgende jaar.

2. Tennistrainingen 2x per week
De jeugdleden trainen standaard 2x per week bij onze gediplomeerde trainers van RG-sports.
Zij werken met twee trainingsblokken per jaar: de zomer- en wintertraining. De zomertraining start in april
en eindigt in november. De wintertraining start in november en eindigt in maart. Er zijn in totaal 34
trainingsweken per jaar. Tijdens schoolvakanties wordt niet getraind. Om dit goed uit te kunnen voeren,
worden de deelnemers door de trainers ingedeeld naar leeftijd en niveau.
Voor de junioren in Groen en Geel wordt er in groepen van 10-12 kinderen getraind. De trainingen duren
60 minuten.
Voor de tenniskids in Rood en Oranje wordt er ook getraind in groepjes van 10-12. Deze trainingen duren
voor rood 45 minuten en voor oranje 60 minuten.
Afhankelijk van de deelname en beschikbaarheid van het aantal kinderen kan de tennisschool afwijken van
groepsgrootte en/of trainingsduur. De trainingen zijn bij het maandtarief inbegrepen. Je hoeft hiervoor dus
niet meer apart te betalen aan de tennisschool.
Náást het Tennis Alles in-1 tarief kan er natuurlijk ook extra getraind worden.
Hiervoor gelden de tarieven van RG-sports.

3. Competitie
KIA Tenniskids competitie:
De Tenniskids competitie bestaat uit de Rode, Oranje en Groene competitie. In totaal doen in het hele land
zo'n 20.000 kinderen mee aan de leukste competitie van het jaar! De Tenniskids competitie wordt
georganiseerd in het voor- en najaar. Je wordt hiervoor door de vereniging (in overleg met de trainers en
de leden van de jeugdcommissie) ingedeeld in een team. Hierdoor komen de kinderen bijna het hele jaar
door in aanraking met tennis. De speeldagen zijn op zondagen.

Meer informatie over de Tenniskids competitie vindt je op de website van de KIA-tenniskids van de
KNLTB:
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/kia-tenniskids-competitie/

Juniorencompetitie (gele bal)
Voor de oudere junioren (vanaf 11-12 jaar) van de vereniging wordt de voorjaars- en najaarscompetitie
georganiseerd. Zowel de voorjaars- als najaarscompetitie omvat 7 speeldagen (zondagen). De kosten voor
het meedoen aan de competitie is inbegrepen.
Let op: waar je je voorheen moest opgeven voor de competitie is dat vanaf nu niet meer nodig.
Het grote voordeel van Tennis Alles-in-1 is dat jij je direct al hebt opgegeven voor de competitie (en
evenementen). Je hoeft je dus nergens meer voor in te schrijven!
Mocht je niet aan de competitie mee willen doen, dan moet jij je afmelden.
Afmeldingen voor de competitie worden niet verrekend of in mindering gebracht op de pakketprijs.

4. Evenementen
Voor onze junioren voor wie gezelligheid, ontmoeting en tennisplezier voorop staan organiseert TV Eemnes
diverse evenementen. Het zijn evenementen waar jaarlijks weer naar uitgekeken wordt. Voor deze
evenementen geldt de Olympische gedachte: ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, ook al kan het er af en
toe fanatiek aan toe gaan.
Je wordt automatisch ingeschreven voor (de competitie en) evenementen en het meedoen is bij het
maandtarief inbegrepen (m.u.v. het Open Jeugdtoernooi).
Mocht je niet aan bepaalde activiteiten willen deelnemen of je bent verhinderd, dan moet jij je afmelden
voor de betreffende activiteit. Afmeldingen voor activiteiten worden niet verrekend of in mindering
gebracht op de pakketprijs.
De een greep uit de evenementen die op de planning staan voor 2021; Tennis tegen Toppers, Jeugdtoss,
Voorbereiding competitie, Clubkampioenschappen, Junior-Seniortoernooi, Halloweenparty, Koek en
Zopietoernooi en Glow in the darktennis.

Tarieven per maand per kleur bal:
Rood
€ 30,€ 360,-

Oranje
€ 35,€ 420,-

Groen
€ 35,€ 420,-

Geel
€ 40,€ 480,-

Per maand
Per jaar

Betalen van de pakketkosten
Het voldoen van de pakketkosten twee manieren:



Eén termijn - in maart wordt het totaalbedrag geïncasseerd
Maandelijks – de kosten worden in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd

De betalingen vinden plaats door middel van automatische incasso. .

Tussentijds lid worden
Het lidmaatschap loopt per tennisseizoen (1 april t/m 31 maart), maar je kunt ook gedurende het jaar lid
worden. De pakketkosten worden voor het eerste lidmaatschapsjaar naar rato van het nog resterende
aantal maanden van het jaar in rekening gebracht.

Opzeggen lidmaatschap
Als je jouw lidmaatschap vanaf 1 april wilt opzeggen, moet je dit uiterlijk 31 december schriftelijk aangeven
bij de ledenadministratie van de vereniging. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, de pakketkosten bij
maandelijkse incasso t/m het eind van het tennisseizoen geïncasseerd en bij één jaarbetaling vindt er geen
restitutie plaats.
Samenvatting van het pakket Tennis Alles-in-1
Alles in één bedrag per maand (12x) of éénmalig per jaar:
1.
2.
3.
4.

Lidmaatschap
2x per week trainen
Competitie
Evenementen

Je hoeft je niet meer in te schrijven voor de competitie of evenementen en je kunt per jaar of per maand
betalen.

Vragen?
Mochten er onduidelijkheden zijn naar aanleiding van dit bericht, richt je dan tot de jeugdcommissie via

jc.tveemnes@gmail.com

