
Tennislessen
Wij willen graag uw vereniging helpen, door 
alle zorg uit handen te nemen. Wij verzorgen 
uw volledige lessenadministratie en facturatie, 
organiseren activiteiten en toernooien en zetten 
ledenwervingsactiviteiten op. Daarnaast bieden 
wij met onze expertise graag ondersteuning en 
advies bij het op- of bijstellen van het korte en 
lange termijn beleid van uw vereniging. 

Dienstenaanbod NDO:
• tennistraining op ieder niveau
• administratie en facturatie
• organisatie activiteiten zoals toernooien, 
          tenniskampen en clinics
• ledenwervingsacties
• schooltennis en ‘maak kennis met tennis’
• verenigingsmanagement; ondersteuning 

en advies bij uw verenigingsbeleid en uit-
voering

Interesse ? Maak een afspraak met ons en wij 
stellen ons graag aan u voor!

betrokken  motiverend  vooruitstrevend



Wie zijn wij?
New Dutch Opportunities biedt hoogwaar-
dige tennistrainingen waarbij persoonlijke 
aandacht, lange termijn ontwikkeling en 
het speelplezier van de leerlingen centraal 
staan.
Met ons team van professionele sportle-
raren verzorgen wij op ieder niveau sportac-
tiviteiten, trainingen en evenementen. Onze 
enthousiaste trainers zijn gekwalificeerd 
en ervaren in het geven van sportles-
sen. Ze hebben verschillende specialisa-
ties en achtergronden op het gebied van                   
sportonderwijs, aangevuld met een tennis-
licentie.

Wat doet NDO?
Sportorganisatie New Dutch Opportunities 
is gespecialiseerd in het verlenen van tennis 
en sport gerelateerde activiteiten, zoals het 
verzorgen van tennistrainingen, conditie-
trainingen,  tennisevenementen, schoolten-
nis en tenniskampen. Ook het leveren van 
tennisbenodigdheden zoals tennisrackets, 
bespanningen en tenniskleding behoren tot 
ons aanbod.
Naast het verzorgen van tennisgerelateerde 
activiteiten, nemen wij uw lessenadmi-
nistratie uit handen en bieden wij onder-
steuning en advies bij commissiewerk-
zaamheden en de opzet en uitvoering van 
beleidsplannen.

 

 

Kennis maken met NDO?
Een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Om het evenwicht te herstellen vinden wij 
het fijn om te zorgen dat iedereen voldo-
ende buitenshuis beweegt. Voor een ge-
zond leven is het belangrijk om voldoende 
te bewegen, zodat het lichaam fit en in 
vorm blijft. Wij bieden lespakketten aan 
voor iedereen en op ieder niveau, je hoeft 
geen basisconditie te hebben om te starten. 
Onze sportorganisatie benadert elk mens 
als een individu met eigen kwaliteiten en 
eigenschappen. Onze trainers letten er dan 
ook op dat, ook in de groepslessen, iede-
reen gecoacht wordt in zijn/haar behoeften.

Sport op school en de BSO
Wij streven ernaar dat kinderen op een zo 
gevarieerd mogelijke manier kennis maken 
met een gezonde leefstijl. Daarom bieden 
wij als sportorganisatie in samenwerking 
met scholen, gemeenten en BSO organisaties 
een gevarieerd sportprogramma aan. Met 
onze gekwalificeerde en ervaren trainersstaf 
zorgen wij dat kinderen op een verantwoor-
de en vooral leuke manier kennis maken met 
sport.
Schoolsport en sport op de BSO kan     wor-
den ingezet in de vorm van een workshop of 
als compleet dagvullend sportevenement. 
NDO heeft contacten met meerdere locaties 
van sportverenigingen, maar er kan natuur-
lijk ook gebruik worden gemaakt van uw 
eigen speelveld of gymzaal.

De voordelen van sport voor kinderen:
• motorische ontwikkeling en coördinatie 
• ontdekken van sport- en spelplezier 
• ontwikkeling van een gezonde levensstijl 
• ontwikkelen van sociale vaardigheden 

zoals samenwerken.
samenwerken

Sport op school en de BSO
NDO verzorgt ludieke sportevenementen, 
van workhop of clinc, tot een dagvullend of 
meerdaags evenement. Deze evenementen 
kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld 
teambuilding, sportieve ontwikkeling of 
entertainment.
Play4all is een multifunctioneel straat-
sportevent met uni-hockey, tennis en pan-
navoetbal. Play4all maakt gebruik van een 
flexibele opblaasbare boarding en kan 
overal worden ingezet; op school, op straat 
of op een sportveld.
Onder begeleiding van onze gekwalifi-
ceerde en ervaren sportinstructeurs wordt 
er een op maat gemaakt programma ge-
maakt, welke omlijst wordt door spette-
rende muziekale ondersteuning. Daarnaast 
zorgen wij met onze expertise en contacten 
uiteraard voor een doeltreffende promotie 
van uw evenement.
Play4all is een spectaculair sportevene-
ment, kijk daarom voor een visuele im-
pressie en voor meer informatie op www.
play4all.nl.
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