De Stichting Grand Slams for Kids organiseert vanaf april 2018 een serie tennistoernooien, “Grand
Slams”, voor jongens en meiden tussen de 10 en 18 jaar waarbij, zij een jaar lang strijden om de
hoofdprijs: een georganiseerde trip met elkaar naar Roland Garros. De kinderen spelen met groene of
gele tennisballen. Kinderen in geel spelen conform het DSS systeem.
Grand Slams for Kids is een nieuw tennisconcept en staat voor beleving en activiteit (in relatief korte
tijd) waarmee het vernieuwend en onderscheidend is ten opzichte van bestaande week
tennistoernooien. Verenigingen kunnen kiezen om een Grand Slam gedurende een weekend te
organiseren of er een eendaags toernooi van te maken. Grand Slams for Kids is ontwikkeld voor de
recreatieve tennisspeler met iets van wedstrijdervaring. De kids reizen net als in het profcircuit naar
verschillende steden. Per 2020 wordt ook de KNLTB trotse partner van dit initiatief.
Bij verschillende enthousiaste verenigingen worden de verschillende Grand Slams KIDS gespeeld; zo
zijn er dus meerdere toernooien per Grand Slam KIDS cyclus plus als hoogtepunt de Masters! Per Grand
Slam spelen de kinderen minimaal twee wedstrijden (bij voorkeur zelfs drie). Winst of verlies maakt
dus niet uit. Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd en sterkte. Per speelschema is er aan het
einde van een Grand Slam een winnaar die zich plaatst voor de Masters.
Aan het einde van een cyclus vinden de Masters plaats, voor alle kinderen die zich daar voor geplaatst
hebben. Hoe kan je je plaatsen? Elke winnaar van een Grand Slam die minimaal aan 3 Grand Slams
heeft meegedaan plaatst zich voor de Masters en maakt zo dus kans op de hoofdprijs! Je hoeft dus
maar 1 Grand Slam te winnen.
Voor de kinderen die met oranje ballen spelen wordt er een los toernooi georganiseerd tijdens een
Grand Slam. Zij spelen om 2 VIP tickets voor het ABN AMRO toernooi in Rotterdam! En vanaf 2020
wordt ook voor deze groep een grote finale georganiseerd tijdens de Masters.
Grand Slams for Kids heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de tennissport voor de jeugd door
te kiezen voor een andere structuur van het toernooi waarin kinderen in een kort tijdsbestek
wedstrijden spelen, waardoor meer kinderen hopelijk blijven tennissen. Daarom worden zowel op als
buiten de baan ook diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er o.a. veel plezier te beleven met het
prijzenspel op de tennisbaan, de KNLTB Challenges, interview ruimte, playerslounge enz. Ook aan
gezonde voeding wordt gedacht in de vorm van de hele dag gratis fruit voor iedereen op het
tennispark.
Tennis is een relatief dure sport en helaas zijn er nog altijd veel kinderen die door gebrek aan geld niet
het voorrecht hebben om te mogen sporten. Om tennis voor iedereen toegankelijk te maken, maakt
Grand Slams for Kids het mogelijk om ook kinderen te laten deelnemen zonder KNLTB nummer en/of
die nu tennissen via bijvoorbeeld de Richard Krajicek Foundation of een bijdrage ontvangen via het
Jeugdsportfonds. Hiermee worden kinderen uit verschillende milieus bij elkaar gebracht waarbij ieder
kind een gelijke kans krijgt.
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Het motto van Grand Slams for Kids is dan ook: jong of oud, rijk of arm, tennis, en daarmee sport, is
voor iedereen!
Geïnteresseerd in Grand Slams for Kids op jouw vereniging voor de derde cyclus? Dat kan. Grand Slams
for Kids heeft namelijk een pakket samengesteld, waarbij de tennisvereniging zoveel mogelijk ontlast
wordt. Een minimaal aantal vrijwilligers is nodig om een Grand Slam te organiseren.

PAKKET GRAND SLAMS FOR KIDS
Het uitgangspunt is, dat de Stichting Grand Slams for Kids een groot deel van de organisatie, van
begin tot eind, van een Grand Slam uit handen neemt van de vereniging. Zo is een Grand Slam voor
een vereniging/tennisschool te organiseren zonder al te veel tijdsbesteding voor- en achteraf door
o.a. vrijwilligers.
Hoe een pakket van Grand Slams for Kids eruit ziet en wat de verantwoordelijkheden zijn wordt
hieronder voor zowel de Stichting Grand Slams for Kids als de vereniging uiteengezet.
Verantwoordelijkheden Stichting Grand Slams for Kids
De Stichting Grand Slams for Kids (hierna: “GFK") is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
•

•

•
•

•
•
•

•

In samenspraak met de tennisvereniging wordt bepaald wanneer en welk Grand Slam er
georganiseerd wordt. GFK is verantwoordelijk voor de totale planning van alle Grand Slams.
Het uitgangspunt hierbij is, dat alle Grand Slams in een verschillend weekenden/dagen
worden gehouden.
GFK onderhoudt rechtstreeks contact met de door de vereniging aangewezen
contactpersoon over allerlei (actuele) zaken. Minimaal 1 keer bezoekt GFK de vereniging ook
t.b.v. de voorbereidingen.
GFK is verantwoordelijk voor de gehele financiële afwikkeling van de Grand Slams. Indien
gewenst zal zij dan ook subsidies e.d. aanvragen.
GFK faciliteert de digitale flyers van het Grand Slam en (concept teksten voor) de
nieuwsbrieven, website(s) en social media die door de vereniging als basis gebruikt kunnen
worden.
Indien gewenst kan GFK foto’s leveren die de vereniging kan gebruiken voor het ontwerpen
van een flyer voor een Blauw/Rood event.
Via social media zorgt GFK voor leuke winacties, waaronder VIP kaarten voor het ABN AMRO
WTT.
Voorafgaand aan een Grand Slam zorgt GFK dat het toernooi geplaatst wordt op toernooi.nl
zodat kinderen zich kunnen inschrijven (inclusief reglement). GFK coördineert deze
inschrijvingen. Het door de kinderen betaalde inschrijfgeld komt aan GFK toe. Indien een
kind het inschrijfgeld niet kan voldoen (zie hierboven) draagt GFK deze kosten.
GFK zorgt minimaal 4 dagen voor aanvang van een Grand Slam voor de planning van het
toernooi. Tot de start van het toernooi onderhoudt GFK contact met de ouders/kinderen
over eventuele wijzigingen in de planning. Tijdens het toernooi is de vereniging hier
verantwoordelijk voor.
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•

•

•

•

GFK zorgt voor een compleet toernooibestand dat de vereniging kan gebruiken. Een vereiste
hiervoor is wel, dat de vereniging beschikt over de actuele versie van de toernooiplanner
(van toernooi.nl).
Tijdens een Grand Slam faciliteert GFK de levering van een aantal zaken, te weten:
- Ballen (groen en geel voor het toernooi en rood en oranje voor de events)
- Kortingsbonnen voor spelers/spelerspasjes
- Prijzen voor prijzenspel/winst diverse challenges
- T-shirts voor de wedstrijdleiding
- Diverse (sponsor) uitingen
- Benodigdheden om een players- en interview lounge te creëren
- Basis Grand Slam pakket van bijvoorbeeld vlaggen in thema van het betreffende
grand slam (denk aan Franse vlaggen bij het organiseren van Roland Garros KIDS)
- Service meter
- KNLTB Challenges
- Gedurende het Grand Slam gratis fruit voor iedereen
Na afloop van het Grand Slam is GFK verantwoordelijk voor alle communicatie en
administratie richting de deelnemers. Denk hierbij aan het feliciteren van de winnaars plus
bijhouden wie zich geplaatst heeft voor de finales etc.
GFK is volledig verantwoordelijk voor de organisatie van de Masters en de trip naar Roland
Garros.

Kort samengevat is de Stichting Grand Slams for Kids verantwoordelijk voor een Grand Slam aan de
voor- en achterkant. De vereniging ontvangt vooraf een draaiboek dat zij gedurende het Grand Slam
ook kan gebruiken. Ook ontvangt de vereniging instructies t.a.v. de aankleding van het park en de
promotie via social media (social media agenda).
Verantwoordelijkheden vereniging
De organisator van een Grand Slam kan zowel de vereniging als een tennisschool zijn. Uitgangspunt is
wel, dat de vereniging een nader te bepalen aantal tennisbanen (om niet) ter beschikking stelt om
een Grand Slam te kunnen organiseren. Hierbij hanteert GFK een uitgangspunt van minimaal 7
banen. Mocht een vereniging gedurende het gehele weekend/dag minder banen ter beschikking
hebben, dan wordt samen met GFK gekeken hoe we er alsnog samen voor kunnen zorgen dat het
Grand Slam plaats kan vinden. Eventuele baankosten (ook bij uitwijken bij bijv. slecht weer) zijn voor
rekening van de vereniging.
Vooraf het toernooi
Voorafgaand aan het Grand Slam is de vereniging/tennisschool verantwoordelijk voor de navolgende
zaken:
•
•

het aanstellen van een coördinator/contactpersoon
beslissen van een aantal zaken, waaronder wel of geen:
- Uitwijkmogelijkheid regelen op kosten van de vereniging
- Blauw/rood event
- Bbq op zaterdagavond (eventuele sponsering hiervan komt voor rekening van de
vereniging en haar sponsors)
- Lunchbuffet zaterdag en/of zondag (eventuele sponsering hiervan komt voor
rekening van de vereniging en haar sponsors)
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•
•
•
•

- Huren van springkussens ed.
Flyers/posters afdrukken en verspreiden (GFK levert de digitale versies aan)
Zorgen voor actieve promotie op de vereniging, website, social media, omliggende
verenigingen etc. conform de social media agenda.
Zorgen voor een aankleding van het tennispark in stijl van het betreffende Grand Slam,
waarbij de vereniging een basispakket ontvangt.
Een dag/aantal dagen van tevoren het park “Grand Slam proof” maken, denk hierbij aan:
- Wedstrijdleiding instrueren
- Ophangen vlaggetjes Grand Slam stijl (bij extra aankleding zijn de kosten voor de
vereniging)
- Ophangen/neerzetten door GFK aangeleverde sponsoruitingen conform de
instructies
- Neerzetten challenges
- Optuigen playerslounge en interviewruimte.

Tijdens het toernooi
•
•
•
•
•
•

Wedstrijdleiding installeren die bekend is met de toernooiplanner van toernooi.nl
Eventuele wijzigingen in het speelschema die tijdens het weekend komen, regelt de
wedstrijdleiding zelf met de betreffende kinderen/ouders
Begeleiding challenges en prijzenspel (1 persoon is hiervoor genoeg).
Organisatie side events (Blauw/rood event) (vaak een tennistrainer die deze
verantwoordelijkheid op zich neemt)
Organisatie van een bootcamp/clinic. Leuk om als warming up te gebruiken voor Oranje en
Blauw/Rood.
Na afloop van het toernooi het toernooi bestand sturen aan GFK

Wat kost een Grand Slams for KIDS pakket?
Per Grand Slam hanteert GFK over de derde cyclus (die van start gaat in 2020) een totaalbedrag van
550 euro per Grand Slam. Zoals hierboven uiteengezet verricht GFK daarvoor een groot aantal
werkzaamheden en neemt zij veel (organisatie) zaken uit handen van een vereniging.
Mocht de vereniging ook gedurende het Grand Slam de wedstrijdleiding laten faciliteren door Grand
Slams for Kids dan kan dat. De meerkosten zijn afhankelijk van het aantal dagen dat het Grand Slam
georganiseerd wordt. Dit betreft een maatwerk mogelijkheid en zal per vereniging worden
afgesproken.
Wil je als vereniging wel de organisatie in eigen hand houden en enkel gebruik maken van het
concept Grand Slams for Kids? Dat kan ook! De kosten hiervan zijn dan 250 euro, waarbij de
organisatie volledig in handen ligt bij de vereniging en GFK enkel zorgt voor de levering van de
spullen en communicatie na het toernooi aan de deelnemers.
Het inschrijfgeld per Grand Slam kost in 2020 12,50 euro per deelnemer.
Overige kostenposten vereniging/tennisschool
Voor de vereniging/tennisschool zijn de kostenposten op basis van de reeds georganiseerde Grand
Slams de navolgende (niet uitputtend):
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•
•
•
•
•
•

Extra aankleding park
Organisatie sides events zoals de rood/blauw clinic
Afdrukken posters/flyers
Eventueel inschakelen tennis trainers
(catering) kosten vrijwilligers
eventuele uitwijkkosten naar een ander tennispark

Hoe hoog deze kosten zijn is afhankelijk van de vereniging/tennisschool.
Wat levert Grand Slams for Kids op voor de vereniging?
GFK wordt gezien als een “gaaf” toernooi omdat het allemaal wat anders dan anders is. Het concept
zorgt er voor dat kinderen in korte tijd veel wedstrijden spelen en ook los van deze wedstrijden op
een sportieve manier bezig gehouden worden. GFK probeert de kinderen zoveel mogelijk het gevoel
mee te geven dat ze als een echte tennis prof hun wedstrijden spelen. Vandaar dat we volgend jaar
nog meer zullen doen aan de aankleding van het toernooi. Het spelen voor uiteindelijk een beleving
in de vorm van een georganiseerde reis naar Roland Garros geeft kinderen duidelijk de drive om de
cyclus Grand Slams for Kids te spelen.
Doordat de organisatie van een Grand Slam voor een groot gedeelte in handen is van GFK, krijgt een
Vereniging “veel voor weinig”. Een weekend/dag lang is er veel reuring op het tennispark en
positieve publiciteit en gratis marketing. Door het organiseren van de side events/clinics komen
potentiele nieuwe tennisleden ook in aanraking met de vereniging. Daarbij is zoveel mogelijk het
uitgangspunt dat de spelers zoveel mogelijk “nieuwe” tegenstanders treffen. Uitgangspunt is, dat
spelers van dezelfde clubs niet in dezelfde poules worden ingedeeld.
Daarnaast kan het financieel ook aantrekkelijk zijn voor de vereniging om een Grand Slam te
organiseren. De volledige baromzet komt toe aan de vereniging. Daarnaast is het een mooi podium
voor de huidige sponsors van de vereniging om in het zonnetje gezet te worden en uiting te geven
aan hun partnerschap met de vereniging. Eventuele inkomsten die hier uit voortvloeien komen toe
aan de vereniging. Het is ook mogelijk om een Grand Slam de naam van bijvoorbeeld de
hoofdsponsor te geven, denk aan: Bidfood Wimbledon KIDS of Wimbledon KIDS powered by Bidfood.
Heb je als vereniging een tekort aan jeugdleden? GFK kan dan ook zeker meedenken in hoe dit
probleem aan te pakken.
Informatie
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Merel Masseus.
Per e-mail: info@grandslamsforkids.nl
Telefoon: 06-47 858 961
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