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In september 2015 is de welkomcommissie van start gegaan. De commissie bestaat uit 6 

enthousiaste leden: Demi Jacobs, Joyce van Zenderen, Janine Ietswaard, Renate van Raalte, Melien 

Houx en Christi Held. 

De welkomcommissie houdt zich bezig met nieuwe leden, leden behoud en –werving. 

In het voorjaar van 2015 heeft een brownpaper bijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij waren leden 

van de recreatiecommissie, damescommissie, de ledenadministratie en het bestuur aanwezig. Uit 

deze bijeenkomst zijn een aantal verbeterpunten gekomen. 

Samen met de recreatiecommisssie  hebben wij op  7 oktober 2015 een bijeenkomst georganiseerd 

voor de nieuwe leden van 2014 en 2015 om onze ideeën voor te leggen aan deze doelgroep. 

Hierna zijn we aan de slag gegaan. 

Racket avond in een nieuw jasje!  

Samen met de recreatie commissie is de opzet van de racketavond aangepast om het voor de nieuwe 

leden aantrekkelijker te maken. Vanaf het nieuwe seizoen zal op de racketavond een lid van de 

welkomcommissie aanwezig zijn om de nieuwe leden te ontvangen en begeleiden. De racketavond 

blijft onder verantwoording van de recreatiecommissie en zij zullen ook aanwezig zijn op de 

racketavonden. 

Flyer 

We hebben een flyer gemaakt waarin alle in en outs van LTV Leusden staan. De flyer is geschikt voor 

de nieuwe leden maar ook voor mensen die informatie willen hebben over de club. Op dit moment 

wordt de flyer gedrukt. 

Nieuwe leden avond 

Bij de start van het nieuwe seizoen, begin maart, zal de welkomcommissie een avond organiseren 

voor de nieuwe leden van 2015 en 2016. Op deze avond maken we ze wegwijs binnen onze club, 

zodat ze zich snel thuis zullen voelen en weten bij wie ze terecht kunnen als ze vragen hebben. 

Tegelijkertijd is dit voor de nieuwe leden een moment om elkaar te ontmoeten. 



Nieuwe leden toernooi 

Regelmatig worden er door de trainers nieuwe leden toernooien georganiseerd. Wij zijn hierbij 

aanwezig. 

Analyse 

In december is een start gemaakt met het analyseren van het ledenverloop. Dit zal in 2016 nog 

verder worden uitgewerkt. 

Contact met (potentiële) nieuwe leden 

Via de ledenadministratie hebben we contact gelegd met potentiele nieuwe leden. We hebben ze 

ontvangen op de club, informatie gegeven over onze club en een korte rondleiding gegeven. 
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