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Stel…
Je komt hier in Hollandsche Rading wonen. Of je woonde er vroeger en komt na zoveel jaren terug in dit dorp in het
bos. Of je woont hier al een tijdje met je gezin met kinderen op de basisschool.
Wat zou dan je beweegreden zijn om lid te worden van de plaatselijke tennisvereniging? Antwoorden
zouden kunnen zijn:
- Lekker tennissen in eigen tijd en dichtbij.
- Medebewoners van Hollandsche Rading en omgeving leren kennen.
- Vriendjes en vriendinnetjes van school tennissen ook en ontmoeten elkaar daar.
- Tennissen is een leuke gezinsactiviteit.
- Je bent eens langs geweest en het clubhuis ziet er gezellig uit.
Je hebt besloten. Je wordt lid! Sterker nog, je blijft lang lid. Want het blijkt dat de tennisvereniging je zelfs
meer biedt dan je had verwacht. Maar wat is die verwachting dan? Wanneer is tennisvereniging Hollandsche
Rading een bloeiende vereniging met een verbindende en sportieve functie in ons dorp en de regio?
Hoe zou het zijn als onze vereniging:
- inspeelt op de verschillende wensen van zoveel mogelijk leden,
- financieel gezond is en goed bestuurd wordt,
- geen wachtlijst heeft maar wel ruim 300 leden telt,
- voor elk wat willen biedt,
- met veel leden meedoet aan KNLTB-competities,
- veel organiseert voor de jeugd, zolang het maar met tennis te maken heeft,
- drukbezochte toernooien en tos momenten aanbiedt,
- draait op een grote groep vrijwilligers die zich inzet voor datgene wat zij graag doen,
- het jaar rond de gezelligheid van het clubhuis weet te benutten,
- vriendschappen en verbondenheid smeden,
- samenwerkt met andere verenigingen als dat handig is
- op een slimme manier de financiële exploitatie rond krijgt
- respectvol omgaat met alle betrokkenen, ook met omwonenden en andersdenkenden,
- gewild is bij trainers om bij betrokken te zijn,
- …?
Zonder droom kom je nergens. Ergens zet je de eerste stap daarnaar toe. Onze vereniging heeft al veel. Er
zijn al goede stappen gezet. Dit beleidsplan geeft hopelijk richting aan de volgende stappen om te komen tot
de vereniging van onze dromen.
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1 Inleiding
In november 2014 vond een brainstormsessie plaats, waar iedereen ideeën, zorgen en wensen konden
uiten. Het resultaat was een hele lijst met aandachtspunten: zoals de verbouwing van het clubhuis, een
betere bardienstbezetting, pinnen, bijzondere biertjes en extra aandacht voor voorraden en een breder
bestuurssamenstelling.
Er is sindsdien al veel veranderd, maar er is meer te doen!
Nu is de tijd gekomen om de andere zaken ook onder de aandacht te brengen. Hoe staat het er eigenlijk
met ons beleid voor?
Hoe behouden we en, beter nog, kunnen we leden werven? Want de teruggang in aantal leden is zowel bij
de KNLTB op landelijk niveau als bij onze vereniging zorgelijk te noemen.
Hoe kunnen we nog meer aan de wensen van alle leden tegemoetkomen? Voor deze vragen hebben we
eind augustus 2015 Marc Wolfertz, KNLTB-verenigingsadviseur voor onze club, uitgenodigd om hierover
met het bestuur van gedachten te wisselen. Marc gaf ons inzicht in onze ledenopbouw, de verschillen ten
opzichte van andere clubs en de risico’s en kansen die deze opbouw met zich meebrengt. Advies was om
met de leden te werken aan (nieuw) beleid. We ontvingen als club het compliment dat we al een
brainstormsessie achter de rug hadden. Het volgende advies dat we kregen, was gebruik te maken van het
KNLTB-ledenonderzoek. Dit onderzoek in september 2015 gehouden kon als uitgangspunt kan dienen voor
de volgende stappen. In november organiseerden we een eerste visie-avond en op 16 februari koppelden
we onze bevindingen terug en scherpen we de beleidskaders aan.
Al deze input heeft dan geleid tot het beleidsplan dat voor je ligt. In dit plan hebben we de analyse, jullie
opmerkingen en ideeën en onze gedachten daarover gebundeld tot dit plan. Deze dient als leidraad voor
onze handelswijze en eventuele investeringen voor de komende vijf jaar.
Bestuur TV Hollandsche Rading
Frans Nijnens
Andre Hemmelder
Charles Bruns
Jacqueline Broecks
Milja Markies
Arjan Muys
Ton van de Sand
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Analyse

Aan de basis van dit beleidsplan staat een analyse van de in- en externe situatie. Voor deze analyse is
gebruik gemaakt van verschillende bronnen. De volledige analyse is opgenomen als bijlage bij dit plan. De
meest relevante in- en externe ontwikkelingen zijn hieronder opgenomen.
2.1 Extern
a) Ook Hollandsche Rading vergrijst. Het percentage 50+ers neemt toe en zal de komende
jaren verder toenemen. Ook voor onze vereniging heeft dit gevolgen; de samenstelling van
het ledenbestand zal de komende jaren wijzigen.
b) De overheid trekt zich terug uit het verenigingsleven; verenigingen zullen meer en meer ‘hun
eigen broek moeten ophouden’. Dit heeft financiële en bestuurlijke gevolgen: ook de
besturing van onze vereniging moet veranderen, zal nog professioneler moeten. En we
zullen nog meer de verantwoording voor onze financiën moeten dragen.
c) De maatschappij is individualistischer geworden. Mensen leggen zich minder vast in allerlei
activiteiten Ook TVHR zal hierop moeten inspelen met flexibelere sportieve activiteiten en
vrijwilligersdeelname.
d) Communicatiekanalen vernieuwen zich steeds sneller; de mogelijkheden van (meer digitale)
communicatie zijn groot en de adoptie daarvan verloopt snel. TVHR zal hiermee zijn
voordeel mee kunnen doen.
2.2 Intern
a) Het ledental van TVHR is de afgelopen jaren geleidelijk afgenomen met 20%. Dit heeft (ook)
gevolgen voor de financiële situatie. Hoewel we nog zwarte cijfers laten zien zijn de
inkomsten uit contributie behoorlijk gedaald.
b) Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in park en clubhuis; deze zijn op goed niveau;
evenals het niveau van de trainers.
c) Er komt vanuit de leden soms kritiek op de wijze van besturing en de communicatie vanuit
het bestuur. Er wordt afstand ervaren. Vernieuwing van besturing is mogelijk en gewenst.
d) Uit het LTO blijkt dat het aanbod van de activiteiten niet goed meer aansluit op de wensen
van de leden. Nieuwe of gewijzigde activiteiten (zowel tennis als sociaal) worden gevraagd.
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2.3 Sterkte- en zwakte analyse

Sterk
Financiële positie (solvabel),
investeringscapaciteit
Vernieuwd tennispark, fijn clubhuis
Goede trainers
Betrokkenheid van de leden
Kans
Ondernemersomgeving (actiegericht,
sponsoring)
Tennisgezinnen
Samenwerking met omgeving

Zwak
Teruglopend ledenbestand
Interne communicatie
Ontbreken beleid en bekendheid daarvan
Vernieuwing en aansluiting van de activiteiten
Bedreiging
Vergrijzing HR
Vertrek jeugd/studenten

2.4 Centrale stelling
TVHR is van oudsher een degelijke en solvabele vereniging voor gezinnen en ouderen uit
Hollandsche Rading. De betrokkenheid van de (veelal) ondernemende leden is groot. Sinds de
privatisering en het opknappen van het clubhuis ziet de accommodatie er prima uit en met twee
enthousiaste trainers kunnen we de vraag goed aan.
De leden tonen zich kritisch ten aanzien van de besturing en organisatie van de club en de
georganiseerde activiteiten. We zien een afname in het ledenbestand en inkomsten; mede door
demografische ontwikkelingen.
Door verbetering van de communicatie en organisatie zullen we beter kunnen inspelen op de
wensen van onze leden. De (door de leden) georganiseerde activiteiten sluiten beter aan bij de
wensen. De inkomsten van deze activiteiten kunnen de verminderde contributie inkomsten
opvangen.
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Visie, missie en beleidskaders

3

3.1 Missie/visie
Sportieve prestaties en gezelligheid gaan bij Tennisvereniging Hollandsche Rading, opgericht in 1969, hand
in hand. Zowel competitiespelers als meer recreatief ingestelde tennissers hebben volop de ruimte om vrij te
tennissen, bij twee gekwalificeerde trainers hun tennisprestaties te verbeteren en de gezelligheid te vinden
in een modern, opgeknapt clubhuis. De vier Advantage Red Court (ARC) banen, ook bekend als Smash
Court, alle voorzien van een lichtinstallatie, garanderen jaarrond optimale speelmogelijkheden. Momenteel
telt de vereniging ca. 290 leden en in de praktijk kan men vrijwel altijd spelen. Er heerst een goede sfeer op
de club. Nieuwe leden hebben tal van mogelijkheden snel in te burgeren, onder meer tijdens de toss
evenementen en de diverse toernooien en sociale activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden.
3.2 Beleidskaders
Ledenbestand
We stellen vast dat flinke groei van leden niet realistisch is. HR vergrijst; de jeugdafdeling zal
waarschijnlijk teruglopen. Wel willen we de teruggang in ons ledenbestand stoppen en de komende
jaren het verlies van de afgelopen jaren weer goedmaken. Ten aanzien van ledenwerving zullen we ons
voornamelijk richten op Hollandsche Rading. Voor de komende jaren mikken we op een groei van ons
ledenbestand naar 300 leden; 210 senioren en 90 junioren.
Typering club
We stellen hier vast dat we in eerste instantie een vereniging zijn. Alle activiteiten worden georganiseerd
voor de leden (en introducees). In de basis ‘tennis-gerelateerd’, maar we staan ook open voor bredere
initiatieven; darts of tafeltennis, sport op tv etc. We staan open voor samenwerking met organisaties
binnen/buiten het dorp om op die manier gezamenlijk activiteiten te organiseren die passen in ons
domein
Activiteiten
Alle activiteiten zijn gericht op een duidelijke doelgroep. Op die manier komt er een aantrekkelijke
jaarkalender met veel verschillende (en ook kleinschaliger) activiteiten die voor ‘elk wat wils’ bieden.
Denk aan wintertennis, competitievoorbereiding, jeugdtoernooi, ouder/kind, straattoernooi etc.
Financieel
We zijn een gezonde club die volledig met eigen vermogen is gefinancierd. Dat houden we zo;
investeringen worden gedaan uit eigen middelen; we zullen daarvoor geen schulden aangaan.
De investeringen passen in de meerjaren begroting; ook het onderhoud van de banen dient op termijn
natuurlijk nog plaats te vinden en uit eigen middelen gefinancierd.
Om de exploitatie gezond te houden is er nog wel ruimte in de hoogte van de contributie en ook de
barmarge kan omhoog. Echter, we verwachten meer van alternatieve inkomsten: slimmer
sponsoraanbod, baan- en/of clubhuisverhuur, bedrijventennis (binnen de ‘wettelijke’ mogelijkheden).
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Organisatie
We migreren naar een organisatie waarin de leden nadrukkelijk input leveren voor de activiteiten en ook
een steentje bijdragen in de organisatie daarvan. Impliciet verwachten we van de leden een actieve
bijdrage. Dit dan op basis van de competenties van die leden; men kan inschrijven op ‘taken’ of zelf met
ideeën komen.
De uitvoering van de activiteiten gebeurd onder regie van 4 teams: TennisTeam, AccoTeam, Baan5 team
en Open Club. Deze (zelfsturende) teams doen dit op basis van een jaarplan en budget. Deze plannen
worden goedgekeurd door het bestuur en periodiek wordt de voortgang besproken.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en de interne communicatie.
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Speerpunten nieuw beleid.

Om het beleid een duidelijke basis te geven hebben we de volgende speerpunten benoemd. Deze vormen
het fundament van het Beleid 2016-2020:
a. Organisatie
Voor wat betreft de organisatie van TV Hollandsche Rading gaan we naar een flexibel model waarbij het
(compact) Bestuur verantwoordelijk is voor formuleren en uitvoeren van het lange termijn beleid, de
financiële situatie van de club, vaststelling van de jaarplannen en de interne communicatie. Daaromheen
zijn een aantal teams actief (‘zelfsturend’) die verantwoordelijk zijn voor de tennisactiviteiten, de
sociale/gezellige kant van de club (incl. Baan 5), de accommodatie en de externe/commerciële functie
van de organisatie. Deze ‘teams’ bestaan bij voorkeur uit 7 personen (SuperSeven’s) waardoor er
jaarlijks ruimte ontstaat voor maximaal 3 wisselingen. Op deze manier hebben de teams voldoende
schaalgrootte, wordt kennis behouden en is er ruimte voor wisselingen. Die flexibiliteit zorgt voor ‘nieuw
bloed’ (en ideeën) en maakt kortere deelname mogelijk.
b. Communicatie
Communicatie is een belangrijk speerpunt. Er wordt niet alleen vanuit het Bestuur gecommuniceerd
maar de ‘teams’ zullen vooral ook zelfstandig communiceren met leden (over deelname aan activiteiten
en participatie in de organisatie daarvan). Daarnaast geven we leden de mogelijkheid om zelf te
communiceren over praktische zaken. We omarmen hierbij nadrukkelijk nieuwe media/mogelijkheden
(Facebook, KNLTB-app) en ook de website zal onder de loep worden genomen.
c. Participatie
Gezien de omvang van onze club (beperkt) en de samenstelling van ons ledenbestand (veel
hoogopgeleide, ondernemende leden) zetten we in op participatie van al onze leden. Die participatie kan
dan bestaan uit het inzetten van de specifieke competenties van die leden bij alle zaken die binnen de
club spelen. We verwachten impliciet dat al onze leden een (beperkte) bijdrage leveren aan het reilen en
zeilen van de club. Die kan, afhankelijk van voorkeuren en competenties, bestaan uit bardiensten,
klussen, meedenken, organiseren, etc. ‘Vele handen maken licht werk’.
d. Differentiatie
Alle leden voelen zich bij onze club thuis we zullen voor alle leden (doelgroepen) een aanbod aan
activiteiten samenstellen. Op die manier zorgen we voor het behoud van leden vanaf de lagere school
tot pensioen. Differentiatie van activiteiten, en ook van lidmaatschap (junior, senior, gezin, donateur,
recreant en competitiespeler).
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Huidige en gewenste situatie
Structuur

Huidige situatie
TVHR is georganiseerd volgens een klassiek organisatiemodel. Het Bestuur is benoemd door de
Algemene Ledenvergadering en bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en
secretaris) en afgevaardigden uit de Technische Commissie, Jeugdcommissie, Kantinecommissie
en Parkcommissie. Het bestuur werkt volgens het bestuursreglement en legt jaarlijks
verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering. De verschillende commissies zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken binnen de aandachtsgebieden.
Analyse
Alle activiteiten worden georganiseerd door de verschillende commissies; in die commissies zitten
veel betrokken leden al jaren. Er is vrij weinig in- en uitstroom. Het risico van werken op de
‘automatische piloot’ is daardoor aanwezig (weinig vernieuwing). Daarna bestaat het risico dat
eventueel geïnteresseerde leden (voor commissies) worden afgeschrikt door de jarenlange
deelname van de zittende leden (‘zie je wel, als je daaraan begint kom je nooit meer uit zo’n
commissie’).
De jeugdcommissie is duidelijk onderbezet hetgeen ten koste gaat van de georganiseerde
activiteiten. Vooral de groep jeugdleden is (mede door demografische factoren) de afgelopen
jaren fors afgenomen.
Gewenste situatie
Een organisatiestructuur die meer vernieuwing oplevert en waarin een bredere deelname vanuit
de leden is geborgd. De structuur is meer gericht op samenwerking tussen de verschillende
commissies (of teams) en met het bestuur (of kernteam). De afstand daartussen is kleiner
geworden. Het is laagdrempelig om actief deel te nemen aan de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld
voor een beperkte periode of wisselend in intensiteit. De teams werken autonoom (‘zelfsturend’)
op basis van een jaarplan en een budget. Deze plannen (incl. budget) worden jaarlijks door het
Bestuur goedgekeurd.
Wijze van besturen / overleg
Huidige situatie
De wijze van besturen is traditioneel. 10 tot 12 keer per jaar komt het bestuur bij elkaar en
komen de actuele onderwerpen ter sprake. Ook vanuit de commissies worden actuele
onderwerpen benoemd. Van de vergaderingen worden notulen, actielijst en besluitenlijst
vastgelegd. De agenda is vrij ad hoc: per vergadering wordt deze vastgesteld op basis van de
actualiteit. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de ALV.
Analyse
Er wordt op dit moment niet bestuurd op basis van een beleids- of meerjarenplan. Doordat de
agenda is gebaseerd op actuele onderwerpen en ad hoc zaken is er in de praktijk ook
geen/beperkt ruimte voor lange termijn bespiegelingen.
Gewenste situatie
Het bestuur is verantwoordelijk voor formuleren en uitvoeren van het middellange termijn beleid,
de financiële situatie van de club en de communicatie daarover. Zij legt hierover verantwoording
af aan de leden. De uitvoering van dat beleid ligt bij de leden zelf; die daar (in de breedte) dan
ook een actieve rol in hebben.

10

Nieuwe organisatiestructuur in schema:
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Accommodatie
Huidige situatie
De vereniging is eigenaar van het tennispark (erfpacht) en het clubgebouw. Net voor de
privatisering in 2012 zijn de 4 gravelbanen vervangen door smashcourt. Ook de omheining en
groenvoorziening zijn toen vernieuwd en wordt goed bijgehouden. Door de inzet van een groep
vrijwilligers heeft het clubhuis (‘baan 5) in de eerste helft van 2015 van binnen een facelift
ondergaan. Er wordt geld gereserveerd voor klein en groot onderhoud van de banen.
Analyse
De leden zijn zeer tevreden over de accommodatie. Zowel de kwaliteit, capaciteit en
bespeelbaarheid van de banen als de sfeer en inrichting van Baan 5 worden als zeer goed
beoordeeld. Wel heeft de aankleding van het terras (inclusief overkapping) en de buitenkant van
het clubhuis prioriteit.
Gewenste situatie
We zullen de komende jaren de accommodatie op het goede niveau behouden. De ‘buitenboel’
rondom het clubhuis (schilderwerk, terras en overkapping) zal worden aangepakt. Ook de zolder
kan wellicht beter gebruikt worden. Bij de uitvoering van die plannen moet rekening worden
gehouden met de financiële mogelijkheden. Externe financiering is ongewenst en op termijn
zullen ook de banen groot onderhoud vragen.

Financieel
Huidige situatie
De financiële situatie (vermogen) van TVHR is gezond. Het tennispark is volledig in eigendom en
vrij van financiering. De jaarlijkse exploitatie is break-even en er is nog voldoende financiële
ruimte om (vervanging)investeringen te verrichten. De inkomsten van de club zijn de afgelopen
jaren echter (vooral als gevolg van ledenafname) teruggelopen. Dit is deels opgevangen door
lagere kosten; wel staat de exploitatie (financieel) onder druk. Zowel 2014 als 2015 zijn
afgesloten met een (beperkt) verlies.
Analyse
Bij een aanhoudend lagere opbrengst en resultaat kunnen noodzakelijke investeringen op termijn
in gevaar komen. Een verdere beperking van de kosten lijkt namelijk niet realistisch. Het is voor
de lange termijn van de club (en de uitvoering van dit plan) noodzakelijk dat de opbrengsten met
10% toenemen.
Gewenste situatie
Een blijvend gezonde exploitatie waarbinnen jaarlijks ruimte is voor (vervanging)investeringen. De
netto-opbrengst stijgt naar EUR 50.000; er wordt jaarlijks minimaal break-even gedraaid.
Omzetstijging komt uit de baromzet (meer activiteiten) en sponsoring. De contributie blijft op een
laag (in vergelijking met omliggende verenigingen) niveau; wel zal er gedifferentieerd gaan
worden.
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Communicatie P/R
Huidige situatie
Voor de interne communicatie binnen de club wordt gebruik gemaakt van verschillende
kanalen/middelen. De website, een jaarlijks (digitaal) nieuwsnet en (sinds kort) een e-mail
nieuwsbrief. De website wordt beheerd door de websitebeheerder terwijl nieuwsnet en de
nieuwsbrief vanuit het bestuur worden opgezet. Er wordt vrij weinig aan externe communicatie
gedaan. Eens per jaar wordt geadverteerd in de Vierklank.
Analyse
Er is op dit moment geen communicatieplan; de communicatie verloopt ad hoc. Als er iets te
melden is dan wordt vanuit het bestuur daar een communicatiekanaal voor ingezet. Vanuit de
verschillende commissies wordt niet actief gecommuniceerd. De website wordt matig bezocht en
beoordeeld en nieuwe communicatiekanalen (whapp, facebook, ?) worden niet ingezet. De
communicatie binnen de vereniging wordt als matig beoordeeld door de leden.
Gewenste situatie
Communicatie (zowel in- als extern) vindt meer planmatig plaats. Daarnaast is communicatie niet
alleen voorbehouden aan het bestuur; ook de andere actieve cluborganen en ook individuele
leden hebben (zelfstandig) de mogelijkheid om te communiceren binnen de club. Dit kan dan
gaan over de organisatie van evenementen, het zoeken van speelmaatjes of ‘wie rijdt de kinderen
zondag?’. Naast de website zijn hiervoor ‘nieuwe media’ in gebruik: facebook en de nieuwe
KNLTB app. De externe communicatie zal professioneler (en meer wervend) worden opgepakt;
dit wordt het aandachtsgebied van het team ‘Open Club’.

Ledenwerving en -behoud
Huidige situatie
Het ledental van TVHR is de afgelopen 4 jaar geleidelijk gedaald van bijna 350 (2012) naar 240
leden (2016). De instroom daalde in die periode van ruim 10% in 2012 naar 5% terwijl de
uitstroom in die zelfde periode steeg van 8 naar 14%. Vertrokken leden zijn gevraagd naar hun
beweegredenen; deze zijn divers maar verhuizing en blessures zijn de meest voorkomende
reden.
Analyse
In vergelijking met de benchmark is TVHR de afgelopen jaren onvoldoende in staat om nieuwe
leden te werven; de uitstroom is gestegen naar het niveau van de benchmark. Er is op dit
moment geen plan voor ledenwerving en –behoud. Jaarlijks wordt een open dag gehouden met
een beperkt resultaat.
Gewenste situatie
TVHR werkt actief en planmatig aan ledenwerving en –behoud. Externe profilering en een
zorgvuldige begeleiding in de eerste periode van het lidmaatschap. Monitoring van de deelname
aan events en een periodiek tevredenheidsonderzoek. Jaarlijks wordt gekeken hoe het
ledenbestand en de in- en uitstroom zich ontwikkeld en wordt ledenwerving hierop afgestemd.
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Betrokkenheid/vrijwilligersbeleid
Huidige situatie
TVHR is een vriendelijke dorpsvereniging. De meeste leden kennen elkaar ook vanuit andere
activiteiten binnen het dorp. Het is een veilige en laagdrempelige omgeving waar plezier in het
tennisspelletje voorop staat.
Analyse
De betrokkenheid van de leden bij de vereniging is wat lastig te beoordelen. Bij ALV’s en
bijvoorbeeld de oproep tot deelname aan visieavonden wordt matig gehoor gegeven. Bijdragen
aan activiteiten is soms lastig te organiseren maar de leden van de verschillende commissies
tonen zich (langjarig) zeer betrokken. Ook bijvoorbeeld de hulp bij het opknappen van het
clubhuis werd enthousiast en succesvol opgepakt. De terugkerende verschillen van mening over
bijvoorbeeld de hoeveelheid toss-momenten wijzen op belangen van verschillende groepen
binnen het ledenbestand.
Gewenste situatie
TVHR is een dorpsvereniging die er is voor en door de leden. Gezien de omvang en sfeer binnen
de club lijkt het logisch dat alle leden een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen daarvan. Alle
leden moeten zich thuis voelen en hun mening kunnen geven zonder daarop veroordeeld te
worden. Een sportieve omgeving, open in het dorp waar men respectvol met elkaar omgaat.
Onze leden zijn actief binnen de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Eenieder doet
daarbij wat bij hem/haar past. Impliciet verwachten we van iedereen een actieve bijdrage.
Onze leden zijn ware ambassadeurs van onze club; er wordt in de omgeving positief gesproken
over de club en de activiteiten. Op die manier draagt ieder zijn steentje bij aan ledenbehoud en –
werving.

Samenwerking
Huidige situatie
TVHR is op dit moment een vrij autonome organisatie. Binnen de club(structuur) worden de
voorkomende zaken georganiseerd; vaak al jaren op dezelfde manier en door dezelfde
(betrokken) leden. Er wordt niet actief gezocht naar samenwerking met andere (tennis)clubs of
bijvoorbeeld het clubhuis, de lagere school of ‘Samen voor Hollandsche Rading’.
Analyse
Samenwerking is voor een kleine club als TVHR eigenlijk onontbeerlijk. Samenwerking zorgt
ervoor dat nieuwe kennis en ervaring wordt aangetrokken en gezamenlijke activiteiten leiden tot
meer dynamiek en een breder aanbod.
Gewenste situatie
Er wordt actief gekeken naar samenwerking met instanties zowel binnen als buiten het dorp en
het tennisdomein. Op die manier worden mogelijkheden in kaart gebracht die zowel het
activiteitenaanbod verbreden, ledenwerving stimuleren als bijdragen aan het beheer van de club.
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Activiteiten
Huidige situatie
De jaarkalender van TVHR bestaat uit een vaste set aan tennismomenten:
vrijdagavondcompetitie, bosbergtoernooi, clubkampioenschappen, toss. Deze verlopen al jaren
volgens een vast stramien.
Analyse
De animo voor de tennisactiviteiten is de afgelopen jaren licht afgenomen. Daarnaast is er
behoefte aan nieuwe activiteiten met een meer sociaal karakter. De vrijmibo is daarvan een goed
voorbeeld. De ontevredenheid over de toss is ook nog altijd actueel. De leden zijn van mening dat
de georganiseerde activiteiten onvoldoende aansluiten op hun wensen.
Gewenste situatie
Er komt een activiteitenkalender waarin voor elk wat wils. Belangrijke doelgroepen zijn: gezinnen,
jeugd, competitiespelers, senioren. Een mix van meer tennis- en meer sociaal georiënteerde
activiteiten zodat alle leden meerdere activiteiten van hun gading vinden. Extra aandacht voor de
aansluiting van de jeugd op de seniorenactiviteiten zorgt voor ledenbehoud onder de jeugd.

Sporttechnische zaken
Huidige situatie
TVHR kenmerkt zich als een vooral recreatieve vereniging. Rating van de seniorleden varieert
e
tussen 6-8, de junioren tussen 5-8. Tijdens de voor- en najaarscompetitie worden 4-6 senioren (3
e
e
klasse) en 2-4 juniorenteams (1 en 2 klasse) ingeschreven. De interne vrijdagavondcompetitie is
een succes, evenals de clubkampioenschappen.
De club heeft de beschikking over twee (verschillend in stijl en niveau) trainers. 1 met een Alicentie en tenniskidz certificering, 1 met een B- licentie. Er wordt in het seizoen .. uren
lesgegeven.
Analyse
De recreatieve speler kan bij TVHR goed uit de voeten. Er zijn voldoende activiteiten en het
aangeboden trainingsniveau is prima; al mag deze meer flexibel aansluiten op niveau en wensen
van de leden. Het aanbod is wel vrij eenzijdig. De meer prestatief ingestelde speler wordt weinig
geboden (speelmaatjes, activiteiten). De instelling en niveau van de jeugd sluit niet goed aan op
het niveau van de senioren. Er is geen/weinig voedingsbodem voor tennisprestaties. Gevolg is
dan ook dat de (betere) jeugd zijn heil elders zoekt of stopt met tennis.
Gewenste situatie
Tennisactiviteiten en trainingen worden aangeboden op meer verschillende niveaus (van 4-8);
hierdoor ontstaat er ook een betere aansluiting vanuit de jeugd naar de senioren. Deelname aan
e
de voor- en najaarscompetitie met 6 seniorenteams is prima; zeker 2 daarvan spelen dan 2
e
e
e
klasse. Bij de jeugd een viertal teams in 1 , 2 en 3 klasse.
Om hier te komen is er een sporttechnisch beleid opgesteld waarin het aanbod van trainingen en
ontwikkeling van het niveau van spelers (zowel senior als junior) is beschreven. Om dit punt te
realiseren zoeken we samenwerking met verenigingen uit de omgeving.
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6

Doelen en acties

Bestuur
Gewenste situatie
Het Bestuursteam is verantwoordelijk voor (bewaking van) het beleid, de financiële
situatie van de club en de interne communicatie. Zij keurt de jaarplannen van de
verschillende teams goed en evalueert de voortgang daarop.
Doelen
Compliance

Financieel in control
Bezetting teams
Communicatie
Jaarplanning

Tevredenheid leden

Acties
Checken
statuten/huishoudelijk
reglement
Meerjarenbegroting
opstellen
Bezetting teams
kwalitatief en kwantitatief
Overlegstructuur
opzetten
Doelen/doelstellingen
formuleren
Template jaarplannen
Periodiek meten

Initiatief

periode

TennisTeam
Gewenste situatie
Het TennisTeam is verantwoordelijk voor de organisatie van alle tennis-gerelateerde
activiteiten binnen de club. Alle aanwezige doelgroepen worden daarbij bediend met
passende activiteiten. Doel is het behoud van leden door deelname van een groot deel van
het ledenbestand aan een/meerdere activiteiten.
Doelen
Bezetting team
Activiteitenkalender

Jaarplan
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Acties
Nieuwe teamleden
Doelgroepen in kaart
Huidige activiteiten
plotten
Nieuwe activiteiten
ontwikkelen/organiseren

Initiatief

periode

AccoTeam
Gewenste situatie
Doel van het AccoTeam is om de accommodatie (park, clubhuis) de komende jaren op het
goede niveau te behouden. Bij de uitvoering van die plannen moet rekening worden
gehouden met de financiële mogelijkheden. Externe financiering is ongewenst en op
termijn zullen ook de banen groot onderhoud vragen.
TVHR vindt het thema duurzaamheid belangrijk. Het AccoTeam onderzoekt (en
implementeert) hierbij de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame
toepassingen.
Doelen
Bezetting team
Jaarplan /
Activiteitenkalender
Onderhoudsplan
Investeringsplan

Acties
Nieuwe teamleden

Initiatief

periode

Onderhoudsplan
opstellen
Investeringsplan
opstellen

Open Club
Gewenste situatie
Het team ‘Open Club’ is verantwoordelijk voor alle ‘extern gerichte’ activiteiten van TVHR.
Sponsoring, externe communicatie (w.o. de website), ledenwerving. Daarnaast richt zij
zich op mogelijke inkomsten uit ‘externe’ bronnen: regio/bedrijventennis,
subsidiemogelijkheden en samenwerkingen met andere verenigingen, Bosbergschool,
Dorpshuis etc.
Doelen
Bezetting team
Externe communicatie

Sponsoring
Ledenwerving
Alternatieve inkomsten
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Acties
Team inrichten
Doelen
formuleren
Jaarplan
opstellen
Plan opstellen
Plan opstellen
Plan opstellen

Initiatief

periode

Baan 5 Team
Gewenste situatie
Het Baan 5 Team is verantwoordelijk voor Baan 5 tijdens de activiteiten die door het
TennisTeam zijn georganiseerd en voor de zelfstandige organisatie van de ‘sociale
activiteiten’ binnen de club. Doel hiervan is de tevredenheid van de leden t.a.v. de sociale
kant van de club.
Doelen
Bezetting team
Activiteitenkalender

Jaarplan
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Acties
Nieuwe teamleden
Doelgroepen in kaart
Huidige activiteiten plotten
Nieuwe activiteiten
ontwikkelen/organiseren

Initiatief

periode

7

Uitvoering en evaluatie

7.0

Uitvoering en evaluatie

De uitvoering van dit beleidsplan gaat direct na goedkeuring door de ALV op 31 maart 2016 van
start aan de hand van de benoemde doelen, acties en tijdslijnen. Periodiek zullen bestuur, de linking
pins en teams de voortgang van de activiteiten evalueren. Zeker eens per jaar zullen de realisatie
van de doelstellingen op de bestuursvergadering worden geagendeerd.
Tijdens de ALV zal het bestuur de voortgang op het beleid toelichten.

7.1

Bijstellen van de doelen

Dit plan is niet ‘in beton gegoten’. Ook is het niet de bedoeling dat het in een bureaula beland en
daardoor niet meer actueel wordt. We houden oog voor de ontwikkelingen om ons heen en zullen
relevante zaken oppakken. Dit kan dan leiden tot bijstelling van de doelen; dit zal door het bestuur
met de teams worden besproken en tijdens de jaarlijkse ALV worden toegelicht.

19

