
Specifieke Sport Trends

Aantal mensen dat tennist Aantal aangesloten leden

Kansen
1. Er zijn in Nederland ± 1,2 miljoen tennissers
2. Waarvan ± 500.000 leden niet aangesloten 

zijn bij de KNTLB  
3. Differentiatie m.b.t. veld, rackets, ballen voor 

leeftijdsgroepen en verschillend niveau.
4.    Vrijwel iedereen die lid is kan competitie 

spelen

Bedreigingen
1.    Lidmaatschap + materiaal is relatief kostbaar

Kansen
1.    700.000 leden aangesloten bij de KNTLB 
2.    Leden kunnen in een competitie tegen elkaar 

strijden 
3.    Kan de gehele dag op de accommodatie 

terecht met een lidmaatschap

Bedreigingen
1.    Tennisscholen verplichten de mensen niet tot 

lidmaatschap
2.    50% verenigingen hebben in winterperiodes 

nog geen tennisaanbod.
3. Tijdens competitiemomenten in het weekend 

is de baanbezetting enorm
4. Commerciële organisaties verplichten 

tennissers niet om lid te worden van de 
organisatie



Specifieke Sport Trends

Aantal en grootte van verenigingen Nieuwe vormen van sportaanbod

Kansen
1. ± 200 verengingen met         <100 leden
2. ± 1000 verenigingen met      > 100 leden
3. ± 500 verenigingen met        > 500 leden
4. 50-100 verenigingen met      > 1000 leden  
5. 6 verenigingen met               > 1500 leden

Bedreigingen
1.   Wet- en regelgeving voor tennisverenigingen
2.   Grote kostenposten voor kleine verenigingen 
3.   Bereikbaarheid vrijwilligers 
4.   Vaak dezelfde mensen die vrijwilligerswerk 

doen

Kansen
1. Tenniskids: werving 5-8 jarigen  
2. Starterspakket: werving 46-65 jarigen
3. Behoud leden 13-18 jarigen  
4. Tennis als lifestyle: behoud 36-45 jarigen 
5. Behoud snelle opzeggers

Bedreigingen
1.   Grote promotieactiviteiten nodig om     

bekendheid te krijgen voor het sportaanbod
2.   Veel keuzemogelijkheden op de vrije 

tijdsmarkt



Specifieke Sport Trends

Sportmateriaal en accommodaties Topsportprestaties

Kansen
1. Vooruitstrevend in aangepast materiaal in 

verschillende doelgroepen  
2. Tennisvereniging beschikt altijd over eigen 

accommodatie  
3. Materiaal wordt gebruiksvriendelijker  
4. Materiaal wordt goedkoper  

Bedreigingen
1.   Accommodatie is op bepaalde tijden overvol

Kansen
1. Aantal jeugdspelers nationaal en 

internationaal erg succesvol  
2. Opleidingen voor topjeugd goed verzorgd in 

Nederland  
3. Er zijn veel financiële middelen voor 

tennissers 
4. Studie en topsport wordt beter op elkaar 

afgestemd

Bedreigingen
1.    Protec Nederlands DavisCupTeam is 

gedegradeerd uit wereldgroep
2.    Weinig jeugdtoppers stromen door naar 

senioren top.


