
 

Voorbeeldteksten voor social media 
 

Onderstaande teksten zijn voorbeeldteksten die je naast de beschikbare afbeeldingen kunt 

gebruiken om te plaatsen op social media kanalen van de club om zo leden te overtuigen en te 

activeren om de KNLTB ClubApp te downloaden. 

 

Facebook en Instagram 

 

Vanaf nu kun jij bij onze club <naam> gebruik maken van de @knltb ClubApp! Download de app 

nu gratis en bekijk alle competitie-uitslagen en standen, jouw wedstrijdresultaten en geplande 

wedstrijden of voeg spelers en teams toe aan je favorieten. Met de app blijf je op de hoogte van 

het laatste clubnieuws, kun je eenvoudig een tennisbaan afhangen of een tennismaatje vinden! 

Kortom, al jouw (persoonlijke) tennisinformatie op één plek! Altijd en overal. 

 

Voor meer informatie: <url website>. of op knltb.nl/clubapp #<naamclub> #knltbclubapp #knltb  

 

--- 

 

Vanaf nu maken we met onze club <naam> kans op een clinic van niemand minder dan Sjeng 

Schalken! Wat moeten we daarvoor doen? Heel simpel! Download de @knltb ClubApp. Als 30% 

van onze leden app gebruikt, tennissen we misschien binnenkort wel met Sjeng Schalken! 

 

Voor meer informatie: <url website>. of op knltb.nl/clubapp #<naamclub> #knltbclubapp #knltb  

 

 

Twitter 

 

Gebruik jij de @knltb ClubApp al? Download deze nu gratis en check  alle competitie-uitslagen 

en standen. Nieuwsgierig naar de andere functies van de app? Meer informatie? Kijk op: 

knltb.nl/clubapp 

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws van <naam club>? Download dan nu gratis de 

@knltb clubapp. Nieuwsgierig naar de andere functies van de app? Meer informatie? Kijk op: 

knltb.nl/clubapp 

 

Zin om vanavond te tennissen? Een tennismaatje is zo gevonden met de @knltb clubapp. Als lid 

van onze club kun je deze nu gratis downloaden! Meer informatie? Kijk op: knltb.nl/clubapp 

 

Wil jij tennissen met Sjeng Schalken op de club? We kunnen een clinic winnen van deze topper! 

Download dan nu de @knltb clubapp. Hoe meer leden van onze club dat doen, hoe meer we 

kans maken! Meer informatie? Kijk op: knltb.nl/clubapp 

https://www.knltb.nl/clubapp
https://www.knltb.nl/clubapp

