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Starten van een 
whoZnextteam

De KNLTB helpt mee

Indien het bestuur goedkeuring heeft gegeven en er voldoende enthousiaste 
jongeren binnen de club zijn, zijn alle ingrediënten aanwezig voor het opzetten 
van een whoZnextteam.

knltb.nl/whoznext 

Hebben uw jeugdleden ook 
talent buiten de baan?

Doe er dan wat mee!

Stap 1 Formeer een team (de ‘harde kern’) met vijf tot acht jongeren tussen de 14 en 
21 jaar. 

Stap 2 Benoem een coach (begeleider) van het whoZnextteam. Dit kan iemand van 
het bestuur, de jeugdcommissie of een enthousiast tennislid zijn. De coach is minimaal 
22 jaar oud.

Stap 3 Download het aanmeldingsformulier op www.knltb.nl/whoznext, vul het in 
stuur het formulier naar whoznext@knltb.nl.

Stap 4 Na de aanmelding brengt de KNLTB het team in contact met een sportconsulent 
die namens de KNLTB een gratis startworkshop geeft. Plan samen met de sportconsulent 
een datum voor deze workshop. Tijdens de workshop maakt het team plannen voor een 
activiteit. De plannen worden eventueel gepresenteerd aan het bestuur. Bij de workshop 
ontvangt het team het startpakket: een poloshirt, een hekbanner, een gadget en informatie 
over whoZnext. Tot slot wordt de whoZnextovereenkomst getekend. Hierna wordt de 
€100,- overgemaakt op rekening van de vereniging of het team.

Stap 5 Start met de uitvoering van whoZnextactiviteiten!

Nooit gedacht dat we in 
 drie uur tijd een complete 
activiteit konden uitwerken die in 
        de praktijk zo goed liep! 

Neem voor meer informatie over whoZnext contact op met de KNLTB 

(coördinator Verenigingen) of kijk op www.knltb.nl/whoznext of www.whoznext.nl. 

Jonge 
tennisbestuurders 
gezocht (m/v)
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Een whoZnextteam is een ideaal middel om  

de betrokkenheid van jongeren te vergroten. 

Aan de ene kant maken de whoZnextjongeren 

kennis met vrijwilligerswerk en alle aspecten 

daarvan. Ze ontwikkelen op een leuke manier 

competenties als plannen, organiseren en samen

werken. Ze hebben een stem in het jeugdbeleid 

van de vereniging en vertegenwoordigen hun 

leeftijdsgroep binnen de vereniging. De leeftijds

genoten van de whoZnexters ervaren aan de  

andere kant dat er meer aandacht voor ze is. Er 

worden meer activiteiten voor ze georganiseerd. 

Het wordt leuker op de club!

Jongeren willen graag!
Veel verenigingen hebben te maken met een te

rugloop van het aantal leden in de leeftijd van 

12 tot 18 jaar. Een whoZnextteam kan  helpen de 

uitstroom van jongeren te beperken omdat jon

geren meer aan de club gebonden worden. 

Soms denkt men van jongeren dat ze ‘niets leuk 

vinden en niet bereid zijn zich in te zetten voor 

de club’. Uit de praktijk blijkt dat jongeren vaak 

best iets willen doen. Maar wel op hun manier en 

vooral samen met een of meer leeftijdsgenoten. 

WhoZnext is een campagne die tennisjongeren tussen 14 en 21 jaar stimuleert  

activiteiten te organiseren voor hun leeftijdsgenoten. Onder het motto ‘voor  

jongeren door jongeren’ geeft whoZnext de tennisvereniging een nieuwe impuls. 

Het blijkt dat jongeren langer lid blijven van de vereniging als ze meer betrokken 

zijn bij de vereniging. 

Tips!
Jongeren zijn  

de toekomst voor  
de vereniging!

Een goede match
de vereniging en jongeren

“Ik kan de organisatie van 
 whoZnextactiviteiten gebruiken 
voor mijn maatschappelijke 
stage. Echt super leuk!”

Vaak worden op de vereniging alleen tennis

activiteiten georganiseerd: “We zijn tenslotte een 

tennisvereniging”. Veel jongeren hebben echter 

ook behoefte aan niet-tennisactiviteiten zoals een 

feestavond, kamp, bowling, etc. Een voordeel  

van deze activiteiten is dat de verschillen tussen 

de jongeren vervagen. Een matige tennisser 

blijkt ineens een goede bowler, goede danser, 

organisatie talent of gewoon super gezellig te 

zijn. Er is onder de jongeren vooral veel behoefte 

aan gezelligheid. Ze leren elkaar op een andere 

manier kennen en er ontstaat meer onderlinge  

samenhang. Een goede balans tussen competitieve 

toernooien/competities en gezelligheidstoer

nooien/competities lijkt dus belangrijk te zijn 

in het aanbod voor jongeren. Maar ook moet  

er een balans zijn tussen tennis en niet 

tennisactiviteiten. 

WhoZnextJongeren hebben de vereniging veel 
te bieden:
•  ze weten wat de jeugd interessant vindt en 

zitten op dezelfde golflengte;
•  ze barsten van de ideeën;
•  ze zijn handig met social media;
•  ze leren vanuit school en studie zelfstandig 

te werken;
•  ze kunnen nieuwe leden aantrekken;
•  ze organiseren gedurende drie jaar  

(maar langer kan ook) minimaal twee  
activiteiten per jaar

•  het imago van vrijwilligerswerk verjongt 
door whoZnext;

•  meer actieve jeugdige vrijwilligers betekent 
een kweekvijver voor de toekomst;

•  jongeren worden betrokken bij de vereniging 
en blijven daardoor langer lid;

•  als bestuur geeft u een goed signaal af door 
jongerenparticipatie te bevorderen en dit op 
te nemen in het verenigingsbeleid;

•  jongeren krijgen meer status binnen de  
vereniging als ze meer mogen betekenen 
voor de club.

De KNLTB biedt teams:
•  € 100,- eenmalig startbudget
•  poloshirts, een hekbanner en evt. tegen een 

gereduceerd tarief (€ 7,50 per stuk) ook 
truien

•  ondersteuning vanuit de KNLTB/ 
sportconsulenten

•  uitnodigingen voor bijv. de Unicef Open, 
Davis Cup en andere bijeenkomsten

•  een gratis startworkshop

Omdat het enthousiasmeren van jongeren voor vrijwilligerswerk niet vanzelf gaat, 
hierbij enkele aandachtspunten.

“Best cool zo’n whoZnext 
poloshirt! Iedereen weet wie 
we zijn. We hebben al veel 
leuke dingen georganiseerd!”

Alex (coach bij TC Pagnevaart) 
“De leden van het whoZnextteam voelen zich door 
hun activiteiten erg betrokken bij de vereniging en 
blijven daardoor langer lid. Ze staan dicht bij de 
andere oudere jeugd en stimuleren ze daardoor 
makkelijker om deel te nemen aan activiteiten. De 
activiteiten sluiten ook goed aan bij wat de andere 
jeugdleden leuk vinden. Kortom, whoZnext is echt een 
meerwaarde voor onze vereniging.”

Flexibel Kijk goed waar de jongeren aan toe zijn. Zadel ze niet gelijk op met omvangrijke en  
  complexe taken. Wees flexibel in de rol die ze kunnen spelen en overleg over de wensen. 

Laagdrempelig Geef jeugdleden het gevoel dat ze ‘erbij’ horen. Betrek ze bij verenigingszaken. 
  Probeer de afstand tussen het whoZnextteam en de overige commissies te verkleinen en 

zorg ervoor dat de jeugdleden het whoZnextteam weten te vinden voor vragen of informatie.

E rvaringen opdoen Een belangrijke motivatie voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen 
  is dat ze activiteiten willen organiseren voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten. Het is leuk 

om verantwoordelijk te zijn voor een activiteit en invloed te hebben binnen de vereniging. 
Een heel mooi neveneffect is dat jongeren hier veel van leren en ervaring opdoen met 
vrijwilligerswerk.

xt
tra’s Prikkel jongeren met leuke extra’s: leuke gadgets, deelname aan de vrijwilligersavond,  

   een bezoek aan een toptennistoernooi, een leuke trui/tennistas/… Laat als vereniging je 
waardering blijken. Imago Als club benadruk je niet het vrijwilligerswerk (suf imago) maar het principe van voor 

  jongeren door jongeren (cool imago). Dat is de kracht van whoZnext. Dat houdt dus ook 
in dat de whoZnexters zelf andere jongeren vragen voor het team als er nieuwe leden 
gezocht worden.

Variatie Jongeren verschillen van elkaar. Overleg in welke rol ze zich prettig voelen.  
  Maak bij de invulling van taken en functies gebruik van de verschillende kwaliteiten en 

belangstelling van de jongeren. 

Organisatie Als club sta je open voor de mening en inbreng van jeugdleden. Een informele 
  sfeer waarin ze zich welkom en gewaardeerd voelen bindt jongeren aan de club. Hoewel 

ze veel zelfstandig kunnen (en willen!), hebben ze wel een bepaalde mate van begeleiding 
nodig. Een waardevolle taak voor de whoZnextcoach!

Leuk En tot slot de meest voor de hand liggende, maar ook allerbelangrijkste: het moet leuk zijn!  
  Jongeren moeten plezier beleven aan hun inzet voor de vereniging. Gezelligheid en  

regelmatig flink lachen dus!
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  Probeer de afstand tussen het whoZnextteam en de overige commissies te verkleinen en 

zorg ervoor dat de jeugdleden het whoZnextteam weten te vinden voor vragen of informatie.

E rvaringen opdoen Een belangrijke motivatie voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen 
  is dat ze activiteiten willen organiseren voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten. Het is leuk 

om verantwoordelijk te zijn voor een activiteit en invloed te hebben binnen de vereniging. 
Een heel mooi neveneffect is dat jongeren hier veel van leren en ervaring opdoen met 
vrijwilligerswerk.

xt
tra’s Prikkel jongeren met leuke extra’s: leuke gadgets, deelname aan de vrijwilligersavond,  

   een bezoek aan een toptennistoernooi, een leuke trui/tennistas/… Laat als vereniging je 
waardering blijken. Imago Als club benadruk je niet het vrijwilligerswerk (suf imago) maar het principe van voor 

  jongeren door jongeren (cool imago). Dat is de kracht van whoZnext. Dat houdt dus ook 
in dat de whoZnexters zelf andere jongeren vragen voor het team als er nieuwe leden 
gezocht worden.

Variatie Jongeren verschillen van elkaar. Overleg in welke rol ze zich prettig voelen.  
  Maak bij de invulling van taken en functies gebruik van de verschillende kwaliteiten en 

belangstelling van de jongeren. 

Organisatie Als club sta je open voor de mening en inbreng van jeugdleden. Een informele 
  sfeer waarin ze zich welkom en gewaardeerd voelen bindt jongeren aan de club. Hoewel 

ze veel zelfstandig kunnen (en willen!), hebben ze wel een bepaalde mate van begeleiding 
nodig. Een waardevolle taak voor de whoZnextcoach!

Leuk En tot slot de meest voor de hand liggende, maar ook allerbelangrijkste: het moet leuk zijn!  
  Jongeren moeten plezier beleven aan hun inzet voor de vereniging. Gezelligheid en  

regelmatig flink lachen dus!
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Bondsbureau, Amersfoort T 088 1302 600 E whoznext@knltb.nl

Regiokantoor Midden, Veenendaal T 088 1302 710  E regio.midden@knltb.nl

Regiokantoor Noordoost, Meppel T 088 1302 720 E regio.noordoost@knltb.nl

Regiokantoor Zuid, ‘s-Hertogenbosch T 088 1302 730 E regio.zuid@knltb.nl

Regiokantoor Zuidwest, Zwijndrecht T 088 1302 740 E regio.zuidwest@knltb.nl

Regiokantoor Noordwest, Velserbroek T 088 1302 750 E regio.noordwest@knltb.nl

Starten van een 
whoZnextteam

De KNLTB helpt mee

Indien het bestuur goedkeuring heeft gegeven en er voldoende enthousiaste 
jongeren binnen de club zijn, zijn alle ingrediënten aanwezig voor het opzetten 
van een whoZnextteam.

knltb.nl/whoznext 

Hebben uw jeugdleden ook 
talent buiten de baan?

Doe er dan wat mee!

Stap 1 Formeer een team (de ‘harde kern’) met vijf tot acht jongeren tussen de 14 en 
21 jaar. 

Stap 2 Benoem een coach (begeleider) van het whoZnextteam. Dit kan iemand van 
het bestuur, de jeugdcommissie of een enthousiast tennislid zijn. De coach is minimaal 
22 jaar oud.

Stap 3 Download het aanmeldingsformulier op www.knltb.nl/whoznext, vul het in 
stuur het formulier naar whoznext@knltb.nl.

Stap 4 Na de aanmelding brengt de KNLTB het team in contact met een sportconsulent 
die namens de KNLTB een gratis startworkshop geeft. Plan samen met de sportconsulent 
een datum voor deze workshop. Tijdens de workshop maakt het team plannen voor een 
activiteit. De plannen worden eventueel gepresenteerd aan het bestuur. Bij de workshop 
ontvangt het team het startpakket: een poloshirt, een hekbanner, een gadget en informatie 
over whoZnext. Tot slot wordt de whoZnextovereenkomst getekend. Hierna wordt de 
€100,- overgemaakt op rekening van de vereniging of het team.

Stap 5 Start met de uitvoering van whoZnextactiviteiten!

Nooit gedacht dat we in 
 drie uur tijd een complete 
activiteit konden uitwerken die in 
        de praktijk zo goed liep! 

Neem voor meer informatie over whoZnext contact op met de KNLTB 

(coördinator Verenigingen) of kijk op www.knltb.nl/whoznext of www.whoznext.nl. 

Jonge 
tennisbestuurders 
gezocht (m/v)
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