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Belofte: Meer dan zomaar een tennisvereniging 
 
T.V.Tie-Breakers is qua tennis een begrip in Amsterdam en 
omgeving. Het heeft een park waar je graag speelt en anderen 
ontmoet. Het is een vereniging waar je met enige trots lid van 
bent en voor uitkomt. Met een gezond sportklimaat, een 
bruisend verenigingsleven en tal van activiteiten voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Missie  
 
T.V Tie-Breakers is een grote tennisvereniging die allerlei 
tennissers uit heel Amsterdam en omgeving bij elkaar brengt en 
faciliteert. Recreatieve spelers en prestatiegerichte tennissers, 
jong en oud, mannen en vrouwen, alleenstaanden en gezinnen 
worden lid en gelijk behandelt. Om te zorgen dat de vereniging 
voor iedereen toegankelijk is wordt een alleszins redelijke 
contributie gevraagd. Iedereen is van harte welkom op de club. 
Om elkaar te tennissen en te ontmoeten in een sportieve en 
gezellige ambiance. Men gaat informeel, maar respectvol met 
elkaar om en voelt zich er al snel op het gemak.  
 
T.V Tie-Breakers  beschikt over een mooie accommodatie in 
Amsterdam-Oost. Midden in het groen en met uitzicht op het 
water liggen 12 gravelbanen met verlichting, een hal met 3 
binnenbanen en een clubhuis met een goed gelegen terras. Bij 
verbetering of vernieuwing van faciliteiten wordt er veel 
aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen en 
energiezuinige toepassingen. Het clubhuis is voorzien van 
kleedkamers,  douches, toiletten en een invalidetoilet. In het 
clubhuis is ook een prettige kantine aanwezig, met een ruime 
keuze aan (gezonde) hapjes en drankjes.  
 
T.V Tie-Breakers is een financieel gezonde, heel actieve, 
vereniging die soepel draait dankzij de semiprofessionele 
organisatie. Met name door de inzet van een groot aantal 
enthousiaste vrijwilligers is het mogelijk dat gedurende het hele 
jaar, op en naast de baan, een veelheid aan (tennis-)activiteiten 
plaatsvindt, zowel gericht op junior- als op seniorleden. De 
vrijwilligers worden terzijde gestaan door een klein team van 
professionals. De vereniging heeft medewerkers in dienst voor 
het baanonderhoud, voor achter de bar en voor het dagelijkse 
verenigingsmanagement. 



 
 
7 speerpunten. Voor (nog) meer kwaliteit en ontmoeting   
 

1. Een duurzame upgrade van onze verenigings-
accommodatie: restyling park en clubhuis. 

 
2. De hoogst haalbare baankwaliteit en het beste 

baanonderhoud in alle seizoenen. 
 

3. De best mogelijke balans tussen het grote aantal actief 
spelende leden en het grote aantal georganiseerde 
activiteiten enerzijds en de maximale beschikbaarheid 
van banen en afhangmogelijkheden anderzijds. 

 
4. Een bloeiend verenigingsleven. Stimuleren van 

ontmoeting door verbindende activiteiten te organiseren 
voor jong en oud, recreatief en prestatief. Toernooien en 
competities. Maar ook: meer dan tennis. 

 
5. Een continue (door-) stroom van vrijwilligers die in alle 

geledingen van de vereniging (commissies, bestuur en 
organisatie) participeren. 

 
6. Veelvuldige dialoog en interactie met (groepen van) de 

leden vanuit een compleet inzicht in de samenstelling 
van het ledenbestand.  

 

7. Met als basis een risicobestendige organisatie ten 
behoeve van de dagelijkse continuïteit. Gewaarborgd 
door de inzet van goed gekwalificeerde professionals 
voor het verenigingsmanagement, de horeca en het 
baanonderhoud. En met behulp van vrijwilligers die 
beschikken over specialistische kwaliteiten op het 
gebied van financiën, ledenadministratie, beheer en 
bijzondere projecten. 

 


