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Beleidsplan TV Sambeek 2021-2025 

1. Voorwoord 

U zult zich wellicht afvragen waarom een tennisvereniging een beleidsplan nodig heeft. 

Met de vele activiteiten draait Tennisvereniging Sambeek (hierna te noemen TvS) immers 

uitstekend. Het is sfeervol en gezellig, mede door de inzet van de vele vrijwilligers. De 

toestroom van nieuwe leden is sinds dit jaar weer toegenomen. Het zorgt allemaal voor 

een financieel gezonde vereniging. Daarbij heerst tevens de indruk dat een beleidsplan 

meer iets is voor het bedrijfsleven en niet voor een tennisvereniging. Maar kan de 

vereniging ook in de toekomst goed blijven draaien? 

Denk eens aan het volgende: kunnen we vacatures voor het bestuur en commissies 

makkelijk invullen? En wat is dan de inhoud van die functies? Wordt de jeugd voldoende 

gestimuleerd en begeleid? Zodat een brede groep actief met de tennissport bezig is en 

over een aantal jaren nog steeds actief is of na enige jaren afwezigheid weer terugkomt? 

Hoe zijn de financiële vooruitzichten? Kunnen we grote uitgaven opvangen (gepland en 

ongepland), zoals het herstel en de vervanging van apparatuur of de verbeteringen 

uitbreiding van faciliteiten in het paviljoen of bij de banen? 

Ook de gemeente Boxmeer, tennisverenigingen in de omgeving, de economische situatie 

en het accommodatiebeleid beïnvloeden de toekomst en het welvaren van onze 

vereniging. De budgetten voor gemeentelijke subsidies aan buitensportverenigingen 

liggen, anno 2021, onder een vergrootglas en worden eerder lager dan hoger in de 

toekomst. Dit zal bij vele sporten een verhoging van de contributie tot gevolg hebben. 

Veel tennisverenigingen hebben daarnaast al langer te kampen met een terugloop in het 

ledental en een gebrek aan vrijwilligers, waardoor niet alleen de sfeer en gezelligheid, 

maar ook de financiële gezondheid in het gedrang zijn gekomen.  

Een beleidsplan brengt voor de vereniging de hoofddoelen in kaart en zet de lijnen uit 

waarlangs deze doelen kunnen worden bereikt. Hierbij gaat het om de continuïteit en de 

gezondheid van de vereniging. Het beleidsplan geeft houvast aan het bestuur en 

ondersteunende vrijwilligers en verduidelijkt de samenhang in de structuur van de 

vereniging, op een manier dat toekomstige bestuurders en vrijwilligers weten waar de 

vereniging voor staat en naartoe gaat.  

Voor de leden biedt een beleidsplan inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en, achteraf, 

of het bestuur zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Met andere woorden: het 

beleidsplan vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, de activiteiten en 

de verdeling van middelen wordt vormgegeven. 
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Het beleidsplan 2021-2025 bestaat uit een beschrijving per onderdeel. Met de publicatie 

van het vernieuwde beleidsplan hoopt het bestuur dat leden van de Tennisvereniging 

Sambeek hiermee een handvat hebben om zich voor de vereniging in te (blijven) zetten 

en constructief mee te (blijven) denken over initiatieven die onze vereniging een gezonde 

toekomst beloven. 

In hoofdstuk 2 worden de missie en de visie van het bestuur omschreven, met aansluitend 

in hoofdstuk 3 de uitgangspunten, de doelstellingen en het bijbehorend plan van aanpak. 

In hoofdstuk 4 staan we stil bij de sterke en zwakke kanten van onze vereniging, de kansen 

die er liggen, maar ook de bedreigingen die we signaleren. 

In hoofdstuk 5 worden per beleidsterrein de uitgangspunten genoemd en de hierop 

gebaseerde hoofdlijnen voor de komende jaren.  
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2. Missie en Visie 

2.1 Missie 

De missie van onze vereniging is altijd geweest om een sportieve en gezellige 

ontmoetingsplaats te zijn voor tennisliefhebbers uit Sambeek en omgeving. Deze missie 

is en wordt uitstekend nageleefd met een beleid dat de afgelopen jaren onze vereniging 

heeft laten floreren. 

De missie voor de komende jaren is als volgt omschreven: 

“Laagdrempelig faciliteiten bieden voor de inwoners van Sambeek en omgeving, in elke 

leeftijdscategorie, om prestatief en/of recreatief het hele jaar door tennis te kunnen spelen, 

met het paviljoen en het terras als sociale ontmoetingsplaats” 

 

2.2 Visie 

 
Om te weten welke koers de vereniging de komende jaren zal varen, is een visie van 
belang die de missie volledig ondersteunt en in de uitwerking haalbaar en meetbaar zal 
zijn. In dat kader is de periode 2021-2025 gekozen. De visie bevat onderwerpen die 
gedurende langere tijd leidend zijn voor onze vereniging. 
 
• Tennisvereniging Sambeek wil een financieel gezonde vereniging zijn (en blijven) om 

zo mede de continuïteit van tennis als sport te waarborgen. 
 
• De juiste inzet van (informatie)technologie kan bijdragen aan professionalisering van 

de vereniging, en daarmee samenhangend de organisatie, en ervoor zorgen dat 
vrijwilligers en betrokkenen op een efficiënte wijze hun taken kunnen uitvoeren. 

 
• Door samen te werken met andere lokale tennisverenigingen  uit onze omgeving 

kunnen jonge leden (vanaf 5 jaar tot en met 18 jaar) meer aan onze vereniging worden 
verbonden, waardoor ze langer lid blijven, voor de juiste dynamiek kunnen zorgen en 
mede de continuïteit van de vereniging kunnen waarborgen. 

 
• Vrijwilligers zijn permanent nodig in alle leeftijdscategorieën om activiteiten succesvol 

te laten verlopen en faciliteiten op een goed en professioneel niveau te waarborgen. 
 
• Tennisverenging Sambeek wil bekend staan als een vereniging die oog heeft voor het 

milieu en houdt bij de ontwikkeling van de faciliteiten zoveel mogelijk rekening met 
duurzaamheid. 

 
• Tennisvereniging Sambeek wil een sportvereniging zijn die een veilige plek biedt voor 

haar (jeugd)leden. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale omgeving. Door de 
veranderende samenleving zijn (sport)verenigingen genoodzaakt activiteiten te  
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ontplooien om deze veilige omgeving te behouden of te creëren. In die zin zal er door 
leden toegezien moeten worden op alcoholgebruik, discriminatie en (seksuele) 
intimidatie, integratie en participatie van bepaalde doelgroepen, sport en gezondheid, 
en sportiviteit en respect. 

 
• Tennisvereniging Sambeek is zich bewust van haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en participeert derhalve ook in activiteiten van andere 
verenigingen, zonder daarbij het financiële belang voorop te stellen 
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3. Uitgangspunten en doelstellingen  

3.1 Uitgangspunten 

Met vijf tennisbanen en zo’n 325 actieve leden is Tennisvereniging Sambeek een goed 

draaiende sportvereniging. Dit ledenaantal is voor een dorp, met ±1800 inwoners, landelijk 

gezien erg hoog. Na de uitbreiding van vier naar vijf banen in 2011 heeft de vereniging net 

als velen andere verenigingen in Nederland te maken gehad met een terugloop in 

ledenaantal, echter procentueel veel minder dan elders en in de omgeving. Hiermee is 

sinds 2011 de druk op de tennisbanen duidelijk verminderd met uitzondering van 

competitietennis, waarbij nog jaarlijks teams uitwijken om bij buurverenigingen hun 

wedstrijden te kunnen spelen. 

Tennisvereniging Sambeek is een vereniging met een uitnodigende sfeer. Het paviljoen 

en het terras hebben een warme en gezellige uitstraling die nog verder is versterkt door 

de renovatie in 2013. Het is een veel gebruikte ontmoetingsplaats voor iedereen die tennis 

een warm hart toedragen. De ligging van het park centraal in het dorp zorgt ervoor dat het 

zowel voor jong als oud goed en veilig bereikbaar is. 

In de afgelopen 10 jaar heeft Tennisvereniging Sambeek zich ontwikkeld tot een 

vereniging die zowel recreatief als prestatief mogelijkheden biedt voor jong en oud. De 

structuur van tennislessen is prima en de communicatie tussen bestuur en leden wordt 

gekenmerkt door een hoge mate van openheid en transparantie 

Een grote groep vrijwilligers staat voor de vereniging klaar om voor alle doelgroepen 
activiteiten te organiseren en het bestuur te ondersteunen in de vele bijkomende 
verantwoordelijkheden. Tennisvereniging Sambeek drijft op die groep vrijwilligers.  
 

Om Tennisvereniging Sambeek haar maatschappelijke rol voor Sambeek en omgeving 

waar te laten maken, zullen we als vereniging het uiterste moeten doen om alle inwoners 

die tennis willen spelen hier ook toe in de gelegenheid te stellen. Het gemoedelijke karakter 

van onze vereniging dient daarbij behouden te blijven.  

 

3.2. Doelstellingen 

Bovenstaande uitgangspunten komt tot uiting in de volgende doelstellingen: 

• Om de lichte daling in het aantal jeugdleden te keren, is een vernieuwing van het 

jeugdbeleid nodig, waarbij verdere samenwerking voorop staat met basis- en 

middelbare scholen, de gemeente Boxmeer, en verenigingen in de directe omgeving.  

 

• Voor de organisatie en bezetting van de bar is verdere modernisering nodig van het 

plannen van bardiensten. De bardiensten dienen verder afgestemd te worden op de 
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behoefte van leden. Daar hoort ook een vernieuwd barprotocol bij, waaronder het 

versterken van de communicatie met leden voor het tijdig plannen en bij uitval opnieuw 

plannen 

 

• Om evenementen goed te (blijven) organiseren, is permanent verbreding en 

vervanging van de huidige groep vrijwilligers nodig. Vrijwilligers zijn nodig voor 

bijvoorbeeld het onderhoud van de tennisbanen en park, de ledenadministratie, de 

barcoördinatie en kantine en voorraadbeheer. Daarbij is een duidelijke rol weggelegd 

voor het bestuur en is het betrekken van jeugdleden hierbij belangrijk. 

 

• We willen een brede, laagdrempelige instroom creëren, specifiek met het oog op de 

grote aantallen zestig plussers binnen de vereniging. 

 

• Het technisch beleid, dat erin voorziet dat elk lid zich op tennisgebied kan ontplooien 

tot het door hem of haar gewenste niveau. 

 

• Voorwaarden scheppen om leden aan de vereniging te binden, vooral jeugdleden in 

de overgang naar het seniorenlidmaatschap. 

 

• Een solide, inzichtelijk en toetsbaar financieel beleid voeren, waarbij het ledenkapitaal 

ten minste op het vereiste niveau blijft en financiële risico’s worden beheerst 

 

• Op facilitair gebied (parkzaken) maatregelen nemen om de kwaliteit van het park 

(banen, paviljoen, omkleedgelegenheid en terrassen, infrastructuur) te handhaven en 

waar nodig en mogelijk verder te verbeteren. 

 

• Het sponsorbeleid verder ontwikkelen, verhelderen en uitvoeren met het oog op het 

genereren van een verantwoord niveau aan sponsorgelden.  

 

• Het informatie-en communicatiebeleid verder professionaliseren. De communicatie 

naar leden, omgeving en andere belanghebbenden, waar noodzakelijk, verbeteren, 

waarbij het gebruik van internet, mail en smartphone moet bijdragen aan de actuele 

nieuwsvoorziening die als gemakkelijk en prettig door de leden wordt gezien tegen 

marktconforme kosten. 

 

• Het vrijwilligersbeleid versterken en laagdrempelig houden zodat ook in de toekomst 

voldoende leden gemotiveerd zullen zijn zich voor de vereniging in te zetten. 

 

• In onze visie is de maatschappelijke functie die we vervullen nog eens benadrukt. In 

ons beleid wordt dan ook aandacht besteed aan het vasthouden van de goede 

fatsoensnormen en waarden. In dat kader kan ook (bijvoorbeeld in tennislessen) aan 

de jeugd gericht aandacht gegeven worden aan gedragsregels op en rond de banen. 

Te denken valt aan het aanleren dat tennissers zich op en rond de baan netjes 
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gedragen en dat het gebruikelijk is dat na afloop van een wedstrijd de winnende partij 

door de verliezende partij wordt gefeliciteerd en de banen netjes en verzorgd worden 

achtergelaten. Volwassenen hebben hier een voorbeeldfunctie voor de jeugd: 

onfatsoenlijk taalgebruik, gooien of stuiteren van rackets en ballen wegslaan uit 

frustratie zijn uit den boze. 

De genoemde doelstellingen zijn in hoofdlijnen niet nieuw. Integendeel, ze maken al vele 

jarenonderdeel uit van het functioneren van onze vereniging. Wel heeft de KNLTB in 2015 

en 2016 de aangesloten verenigingen dringend geadviseerd het spelaanbod te verbreden, 

om zo aantrekkelijk te blijven en worden voor een brede groep sportbeoefenaars en de 

terugloop van leden een halt toe te roepen. Tennisvereniging Sambeek heeft zich hier met 

de verbouwing paviljoen en aanleg terras in 2013 aantrekkelijker gemaakt. Het is dé 

bevestiging dat we juist in de goede jaren scherp blijven en de doelstellingen actualiseren 

om in een veranderende omgeving goed zicht te houden en in te springen op die zaken 

waar extra aandacht vereist is. 
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4. Sterkte-en zwakteanalyse 

Er is een analyse gemaakt van de sterke- en zwakke punten, en de kansen en 

bedreigingen. Deze sterkte- en zwakteanalyse van Tennisvereniging Sambeek vormt, 

vanuit de geformuleerde visie, de verbinding tussen de doelstellingen van de vereniging 

en de uitgangspunten van het beleid. 

Sterke punten 

 Ligging park;  

 Modern paviljoen met groot terras(vernieuwd 2013); 

 Paviljoen in eigendom; 

 Gezellige, ontspannen sfeer; 

 Vijf verlichte tennisbanen(2020 banen 1 en 2 vernieuwd) die prettig spelen; 

 Een tennismuur (2011) met verlichting waarin kunstgras ligt, zoals op de baan; 

 Relatief lage contributie in vergelijking met omliggende verenigingen; 

 Veel en goed bezochte evenementen; 

 Een grote groep enthousiaste vrijwilligers; 

 Groot aantal enthousiaste, recreatieve spelers; 

 Geen of beperkte wachttijden op de meeste dagen; 

 Groot aantal sponsoren; 

 Park is 365 dagen per jaar open; 

 Goede organisatie en structuur; 

 Duurzame en energiebesparende LED-verlichting (2020); 

 Zonnepanelen op dak kantine (2019); 

 Financieel gezond; 

 Betrokkenheid leden; 

 Gediplomeerde trainer(s); 

 Gevarieerd tennisniveau; 

 Korte lijnen, goede contacten en snelle actie.  

Zwakke punten 

 Relatief groot verloop jeugdleden, veel opzeggingen vanaf 17-jarige leeftijd; 

 Actuele informatie website; 

 Weinig gegevens bekend over leden (kennis, vaardigheden e.d.); 

 Relatief weinig jeugd (t.o.v. verleden); 

 Onbekendheid bij leden met bardiensten; 

 Een matig bezette pr-commissie.  
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Kansen 

 Verdere professionalisering van de communicatie naar de leden met 

gebruikmaking van alle technische mogelijkheden;  

 Het aantrekken van de economie; 

 De huidige, lage rentestand (om eventuele investeringen te doen); 

 De gemiddelde leeftijd van de mens gaat omhoog; 

 Meer jeugdleden behouden voor de vereniging door hun meer te bieden; 

 Samenwerking met omliggende verenigingen om aanbod te versterken; 

 Uitbouwen jeugdtennis; 

 Meer betrokkenheid van prestatieve teams; 

 Verbeteren communicatie zowel intern als extern; 

 Actievere werving sponsorgelden; 

 Uitbreiding van het dorp biedt potentieel voor de vereniging.  

Bedreigingen 

 Afname ledenaantal/minder aanwas doordat er minder kinderen in het dorp 

geboren worden. Uiteraard kan dit met uitbreiding van ons dorp weer beter 

worden; 

 Afname (jeugd)leden door toenemende concurrentie van andere sporten, met 

name voetbal, hockey, volleybal en turnen; 

 Individualisering, met afnemende betrokkenheid van leden tot gevolg; 

 Als gevolg van afnemende betrokkenheid meer problemen om vrijwilligers te 

vinden; 

 De verhoging van de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd en het verdwijnen 

VUT-regelingen; 

 Geen aansprekende Nederlandse tennistalenten met internationaal succes; 

 Teruglopen subsidies en sponsorgelden; 

 Mogelijke nasleep van Covid-19 
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5. Uitgangspunten per beleidsterrein 

Om onze doelen, vanuit de geformuleerde visie in 2021 en de jaren daarna te bereiken, 

moeten we onze sterke punten vasthouden en verankeren en onze zwakke punten 

aanpakken. Daarnaast ligt er een uitdaging om kansen te grijpen en bedreigingen af te 

wenden.  

In de navolgende paragrafen worden de uitgangspunten van beleid per beleidsterrein 

verder verduidelijkt: 

Primair beleid, Tennis: 

 Algemeenbeleid:     §5.1 

 Jeugdbeleid:      §5.1.1 

 Toernooibeleid:      §5.1.2 

Secundair beleid, Ondersteunend: 

 Ledenbeleid:      §5.2.1 

 Financieel beleid:     §5.2.2 

 Facilitairbeleid (parkzaken):    §5.2.3 

 Sponsorbeleid:      §5.2.4 

 Communicatiebeleid:     §5.2.5 

 Vrijwilligersbeleid:     §5.2.6 

 

5.1 Algemeen beleid 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid. Er is een nauwe band met alle 

commissies. (zie bijlage 1 voor een overzicht van alle commissies). 

Uitgangspunten en doelstellingen 2021-2025. 

Het algemeen sportief beleid van de tennisvereniging wordt voorbereid en uitgevoerd door 

het bestuur, ondersteund door de diverse commissies. Het algemeen sportief beleid gaat 

er vanuit dat zowel aan recreanten als competitiespelers voldoende mogelijkheden bij de 

vereniging worden geboden waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

 De vereniging wil voldoende mogelijkheden bieden aan alle leden om te 

kunnen tennissen op een niveau passend bij de individuele capaciteiten en 

behoeften; 

 De vereniging beoogt een dermate hoog spelniveau in de vereniging te 

bewerkstelligen zodat alle leden op hun niveau kunnen spelen;  

 De vereniging biedt tennislessen aan die geschikt zijn voor alle niveau; 
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 De tennislessen worden verzorgd door een gediplomeerde trainer(s); 

 Indien de vraag naar tennislessen de praktische mogelijkheden overtreft gaan 

groepslessen voor op privélessen; 

 De vereniging spant zich in om voor leden deelname aan diverse competities 

en lessen mogelijk te maken (junioren en senioren).  

Met betrekking tot prestatieve spelers geldt:  

Dat de vereniging er voorkeur aan geeft om de samenstelling van de hoogste 

competitieteams te formeren uit de eigen vereniging. Indien dit niet mogelijk blijkt dan zal 

om de hoogste competitieteams compleet te krijgen iemand van buiten de vereniging 

benaderd kunnen worden om het team te versterken. 

Tot slot 

De vereniging zal voortdurend waken en proberen zorg te dragen voor een juiste balans 

tussen de benutting van de banen voor training, competitie en toernooien versus de 

speelmogelijkheden om “vrij” te tennissen. Het baanreglement is hierbij leidend zie bijlage 

2). 

 

5.1.1 Jeugdbeleid 

Het jeugdbeleid van de vereniging wordt voorbereid en uitgevoerd door de 

jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt rechtstreeks onder het bestuur. De 

jeugdcommissie is vertegenwoordigd in het bestuur en er is een nauwe band met de 

competitieleider junioren en senioren 

Uitgangspunten 2021-2025 

“De vereniging stelt zich tot doel een omgeving te bieden waar zowel de jeugd-, de 

recreatieve als competitieve spelers zich thuis voelen en kunnen groeien tot een 

niveau dat past bij ieders ambitie en capaciteiten.” 

Daarnaast worden de voorwaarden gecreëerd om jeugdleden te boeien, te amuseren en 

aan de vereniging te binden.  

Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

 Een van de belangrijkste opgaven voor de jeugdcommissie is het behouden 

van de jeugd; 

 Het werven van jeugdleden is een onderdeel van de jeugdcommissie; 

 De vereniging stelt zich ten doel de jeugdleden een gezellige tijd te bezorgen, 

waardoor ze een goede binding met onze vereniging krijgen; 
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 Door de jeugdcommissie wordt een aantal activiteiten en toernooien 

georganiseerd. Alle jeugdleden kunnen op hun eigen niveau meedoen aan een 

voor hen geschikt toernooi en/of activiteit; 

 Voor wat betreft ontwikkelperspectief: een omgeving bieden waar zowel de 

jeugd-, de recreatieve als competitieve spelers kunnen groeien tot een niveau 

dat past bij ieders ambitie en capaciteiten; 

 Het beleid rond de competitie spelende jeugd wordt opgesteld en uitgevoerd 

door de jeugdcommissie in samenwerking met competitieleider en trainer(s). 

Hieronder valt ook de teamindeling van de jeugdcompetitie. De 

jeugdcommissie en competitieleider hebben ten aanzien van de 

jeugdcompetitie een aantal organisatorische taken; 

 Verder stelt de jeugdcommissie zich ten doel om jeugdleden te betrekken bij 

het organiseren van toernooien en activiteiten, met als doel de jeugd meer aan 

de vereniging te binden. 

 

5.1.2 Toernooi- en competitiebeleid 

Het toernooibeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de verschillende commissies. 

Uitgangspunten 2021-2025 

De vereniging stelt zich tot doel toernooien te organiseren waarbij een goede balans 

tussen competitief en recreatief tennisplezier vooropstaat. Onder het motto ‘voor elk wat 

wils’ streeft de vereniging naar een gevarieerde en goed gevulde toernooikalender, 

wisselend van week-tot ééndaags toernooien. verschillende soorten toernooien worden 

onderscheiden: 

 Interne toernooien 

 Open toernooien 

 Competities  

Voor een overzicht van alle toernooien wordt verwezen naar de website: 

www.tvsambeek.nl 

Er zijn geen ingrijpende nieuwe beleidsvoornemens voor de periode 2021-2025. Wel zijn 

er enkele aandachtspunten. 

 Het stimuleren van de jeugd- en senior leden om deel te (blijven) nemen aan 

de clubkampioenschappen; 

 Het optimaliseren van de organisatie van vooral de interne/open toernooien 

zodat een maximale deelname mogelijkheid kan worden gerealiseerd; 

 Het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de organiserende 

toernooicommissies zodat een goede organisatie van onze toernooien ook in 

de toekomst gewaarborgd blijft; 

http://www.tvsambeek.nl/
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 Het behouden van een goede balans tijdens tennisactiviteiten met open 

toernooi; 

 Alert blijven op ontwikkelingen in tennissend Nederland. 

 

5.2 Ondersteunend beleid 

5.2.1 Ledenbeleid 

Uitgangspunten 2021-2025 

Voor deze periode worden verder de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Iedereen die bij de TvS wil komen tennissen is van harte welkom; 

 Voor leden met een langdurige blessure wordt op basis van redelijkheid en 

billijkheid bekeken of een verrekening van contributie aan de orde is; 

 Leden die hun lidmaatschap opzeggen zal gevraagd worden wat de reden van 

opzegging is. Dit om daar waar mogelijk verdere verbeteringen aan te kunnen 

brengen; 

 Leden kan gevraagd worden of zij vanuit kennis, ervaring en interesse een 

bijdrage zouden willen leveren aan de vereniging. 

 

5.2.2.Financieel beleid 

De verantwoordelijkheid voor het financiële beleid ligt bij het bestuur van de vereniging en 

wordt uitgevoerd door de penningmeester. 

Uitgangspunten 2021-2025 

Het financiële beleid van de vereniging is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 In elk verenigingsjaar zullen de kosten van de vereniging geheel gedekt 

moeten worden uit de inkomsten van dat betreffende jaar. De belangrijkste 

inkomstbronnen zijn: Contributie, subsidie, sponsor en kantineomzet gelden; 

 Het bestuur is verantwoordelijk voor dit deel van de financiën.  

 De vereniging bouwt voldoende reserves op om ook aan haar verplichtingen 

op lange termijn te kunnen voldoen; 

 Het is van belang dat het bestuur het vereiste niveau van het ledenkapitaal 

regelmatig toetst, zodat het bedrag kan worden aangepast als blijkt dat door 

ontwikkelingen in activiteiten of risico’s het huidige bedrag niet afdoende is; 

 Om de uitgaven jaarlijks in de pas te laten lopen met de inkomsten, wordt door 

het bestuur een zeer scherpe budgetbewaking gehanteerd.  

 De vereniging is financieel gezond; 

 Waar nodig zullen in de komende jaren nieuwe reserves worden opgebouwd; 
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 In kaart (wordt) gebracht welke financiële risico’s de vereniging loopt, onder 

andere door veranderingen in de wet- en regelgeving. Als blijkt dat de 

vereniging inderdaad financiële risico’s loopt zullen passende maatregelen 

worden genomen om deze risico’s te beperken en, waar mogelijk, te 

elimineren. De verantwoording van het financieel beleid vindt plaats tijdens de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 

5.2.3 Facilitair beleid (parkzaken) 

Ons tennispark heeft een goede reputatie. Zowel bij onze leden, als ook bij onze 

bezoekers. De banen zijn zeer goed onderhouden en makkelijk toegankelijk, zowel voor 

de spelers als voor toeschouwers. Het park is ruim opgezet met veel groen en het paviljoen 

is heel gezellig. Het facilitair beleid ligt bij het bestuur i.o.m. de onderhoudscommissie. 

 

5.2.4 Sponsorbeleid 

Centraal uitgangspunt is het verder ontwikkelen, verhelderen en uitvoeren van 

sponsorbeleid met het oog op het genereren van extra inkomsten. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor het sponsorbeleid. De nog samen te stellen/ uit te breiden 

sponsorcommissie adviseert het bestuur over het te voeren sponsorbeleid. 

Uitgangspunten 2021-2025 

Doel van het sponsorbeleid is het genereren van extra inkomsten voor het kunnen 

uitvoeren van door het bestuur geaccordeerde activiteiten die: 

 niet uit de contributie –inkomsten betaald kunnen worden. 

 niet uit de contributie –inkomsten betaald behoren te worden. 

 

5.2.5 Communicatiebeleid 

Goede communicatie is ook voor onze vereniging van wezenlijk belang. Dit geldt zowel 

voor de communicatie intern als voor het communiceren naar de buitenwereld. 

Uitgangspunten 2021-2025 

 De interne communicatie is primair gericht op de leden. Daarnaast is goede 

onderlinge communicatie tussen de verschillende commissies/bestuur van 

groot belang. Het beleid is erop gericht dat die twee vormen optimaal 

afgestemd zijn zodat de leden tijdig en juist geïnformeerd worden. 

o Belangrijke middelen hierbij zijn de social media en de website. De 

opbouw, het gebruiksgemak, de beslotenheid en de inhoud zullen de 

komende periode de bijzondere aandacht blijven houden. Daarnaast 

worden de leden door middel van een e-mail geïnformeerd over 
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aanstaande toernooien en verschijnt er periodiek een digitale 

nieuwsbrief. 

o Tevens is er ruimte voor communicatie tussen de leden en het bestuur 

tijdens de Algemene Ledenvergadering(ALV). Ook is er voldoende 

ruimte voor communicatie tussen de commissies en de leden aanwezig. 

Doordat de commissies uitsluitend bestaan uit leden is er geen 

“drempel” en het komt de (open) sfeer ten goede. 

o Nu en in de toekomst zal er naar (technische) mogelijkheden gezocht 

blijven worden om de leden tijdig te informeren en de onderlinge 

communicatie tussen de commissies en bestuur optimaal te blijven 

houden. De ambitie is om op alle technische fronten bij te blijven. 

 Ook externe communicatie behoort bij de communicatie van de vereniging. 

Deze is gericht op: bezoekers/deelnemers, open toernooien en competitie, 

andere tennisverenigingen en sponsors. Met betrekking tot de externe 

communicatie willen we: 

o via de lokale media de activiteiten onder de aandacht blijven brengen. 

o contacten met sponsors behouden en verder uitbouwen door middel 

van een goede communicatie. 

 

5.2.6 Vrijwilligersbeleid 

De vereniging prijst zich gelukkig met een omvangrijke groep gemotiveerde vrijwilligers. 

Veelal mensen die naast een gezin en een baan, nog tijd willen steken in het organiseren 

van de activiteiten die de vereniging kent. Het is voor de vereniging van cruciaal belang 

dat leden worden gemotiveerd zich voor de vereniging in te blijven zetten. Voor bestuur 

en commissies is het een voortdurend punt van aandacht om kennis, vaardigheden en 

talenten van onze leden te mobiliseren. Het werk dat voor de vereniging wordt verzet is 

vrijwillig, dat wil echter niet zeggen dat het vrijblijvend is. Het is dan ook van belang dat 

vrijwilligers deskundig zijn of worden in de activiteiten die zij voor de vereniging uitvoeren, 

maar ook dat ze loyaal en betrouwbaar zijn. Hiermee wordt bedoeld dat afspraken worden 

nagekomen, de inzet die is toegezegd daadwerkelijk wordt geleverd en dat zorgvuldig met 

de belangen en eigendommen van de vereniging wordt omgegaan. Vanwege de grote 

bijdrage die de vrijwilligers aan onze vereniging leveren is het van groot belang verloop 

onder de vrijwilligers tijdig te signaleren en tijdig in de opvolging te voorzien. 

Uitgangspunten 2021-2025 

 Leden te stimuleren zich voor de vereniging in te (blijven) zetten. 

 Vrijwilligers aan de vereniging te (blijven) binden. 

 De bij de leden aanwezige kennis en vaardigheden in kaart te brengen. 

 Jongere leden stimuleren zich actief voor de vereniging in te (blijven) zetten. 

 Potentiële vrijwilligers goed te (blijven) informeren hoeveel tijd en welke inzet 

en deskundigheid het vrijwilligerswerk vraagt. 

 Vrijwilligers goed in te (blijven) werken; 
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 Het respect en de waardering van de leden voor de vrijwilligers te (blijven) 

stimuleren. 

 Vrijwilligers de gelegenheid bieden zich aan de leden te presenteren. 

6.Afsluiting 

De vereniging zal in 2021, en de jaren daarna, een vergelijkbare vereniging zijn als anno 

2020. Met dit beleidsplan als basis wil het bestuur zorgen dat de vereniging voorbereid is 

op de toekomst waarbij diverse gebieden de komende jaren (verder) worden onderzocht 

en versterkt.  

 

Sambeek, April 2021 

Namens het Bestuur van Tennisvereniging Sambeek 
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Bijlage 1, Overzicht commissies 

 Bestuur Tennisvereniging Sambeek; 

 Jeugd commissie; 

 WTA-Wedstrijd en toernooi commissie; 

 Kantine commissie; 

 Onderhoudscommissie; 

 PR-commissie.  
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Bijlage 2, Baanreglement 

 

Pasjes en introductiepassen 

U hebt toegang tot de banen als u in het bezit bent van een geldige KNLTB pas van Tv 

Sambeek, geldig introductiepas.  

Speeltijden 

De banen zijn van maandag t/m zondag bespeelbaar van 8:00 uur tot 23:00 uur. 

Afhangen/Reserveren 

De contribuanten, die vrij willen tennissen, hangen af via het digitale afhangbord dat zich 

in het paviljoen bevindt, of via de KNLTB-app op je smartphone. De reserveringstijd op de 

banen is maximaal 60 minuten met 4 spelers. Bij 2 of 3 spelers is de speeltijd 45 minuten. 

Banen c.q. speeluren kunnen voor competitie, training of onderhoud zijn gereserveerd. Dit 

wordt op het digitale afhangsysteem aangegeven. Tijdens toernooien, competitie of 

andere tennisevenementen zijn er geen of 1 baan voor 'vrij afhangen'. Als er echter geen 

vraag is naar 'vrij afhangen', worden deze banen eventueel gebruikt voor de 

georganiseerde activiteit. 

Doorhangen 

Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag 

u weer afhangen. Tijdens uw speeltijd uw passen doorhangen, staat het systeem niet toe. 

Eerder stoppen met tennis om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het 

systeem ook niet toe. Mocht u uw reservering verwijderen, dan moet u 5 minuten wachten 

alvorens u weer een baan kunt reserveren. 

Baankeuze 

U kunt zelf een baan kiezen, tenzij alle banen bezet zijn en/of baanverlichting aan is. U 

krijgt de eerst volgende baan die vrij komt of al vrij is.  

Verlichting 

De LED-verlichting zet u handmatig aan op het bedieningspaneel in het voorportaal van 

de kantine. Wanneer u de baan verlaat en er komen geen nieuwe spelers dient u de 

verlichting direct uit te zetten. U kunt opnieuw een baan reserveren vanaf het moment dat 

u uw speeltijd volledig hebt uitgespeeld.  
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Bespeelbaar 

De tennisbanen zijn niet bespeelbaar bij sneeuw(val). Op de website kunt u zien of de 

banen weer geopend zijn. Regen, vorst of bladeren zijn in principe geen probleem. Het is 

niet toegestaan om zelf sneeuw van de baan te verwijderen, omdat hier schade aan de 

baan kan ontstaan. U tennist te allen tijde voor eigen risico. Het bestuur van TvS kunnen 

niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontstaan van welke schade dan ook. Uiteraard 

mogen de banen ook bij onweer niet bespeeld worden. Het besluit om banen te sluiten is 

in handen van de onderhoudscommissie. 

Jeugd 

Op weekdagen geldt dat junioren tot en met 13 jaar in de avonduren na 19.00 uur niet 

mogen afhangen en spelen. Als de junioren voor 19.00 uur zijn begonnen dan mogen zij 

hun speeltijd in ieder geval afmaken 

Introducee/Introducees 

Dienen zich vooraf telefonisch of per mail te melden bij Monique Verberkt die tegen 

betaling van 2,50 euro een introducee pas verstrekt. Tijdens drukte of activiteiten zullen er 

geen introducees worden toegelaten op de banen.  

Gedragsregels 

Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers. Gooi geen rookwaren of 

glasscherven op de banen, deze zijn funest voor de baan. Loop niet over een baan waarop 

gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn. Honden dienen altijd aangelijnd te worden. 

Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te 

worden gezet. De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en 

dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken. Het wijzigen van de nethoogten 

en dergelijke gebeurd uitsluitend door de daartoe bevoegden. Als door regen water op de 

baan blijft staan, ga dit niet proberen te verwijderen d.m.v. bijvoorbeeld trekkers, vegers 

of iets dergelijks. Wacht liever even tot het afwateringssysteem zijn werk heeft gedaan. 

Toon sociaal gedrag bij baanreserveringen. Reserveer niet met pasjes van leden die er 

(nog) niet zijn. U mag de banen uitsluitend betreden op tennisschoenen en in gepaste 

tenniskleding. Bij het constateren van gebreken of onregelmatigheden wordt u verzocht dit 

aan het bestuur/onderhoudscommissie te melden .In situaties waarin dit reglement niet 

voorzien beslist het bestuur. 


