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1. Kader
T.V. Smashing is een tennisvereniging, een club van, voor en door leden die zich gezamenlijk 
inzetten voor activiteiten waar in een prettige en sportieve sfeer getennist kan worden.
Organisatie en het grootste deel van de uitvoerende taken worden gedaan door vrijwilligers. Met 
elkaar zorgen we ervoor dat dit in een sfeer van respect en waardering uitgevoerd kan worden.

Algemene doelstellingen:
− leden de gelegenheid bieden voor het met name op recreatieve wijze beoefenen van de 

tennissport
− bevorderen goede sfeer en verenigingsband
− leden de mogelijkheid bieden om het spelpeil te verhogen

Kijkend naar de doelstellingen dient te worden vastgesteld dat Smashing'89 primair een 
recreatieve vereniging wil zijn.

1.2. Overzicht beleidsstukken
Het beleid van T.V. Smashing'89 is in een aantal elkaar aanvullende en ondersteunende stukken 
vastgelegd:

− Statuten (laatste wijziging 2002)
In de statuten zijn de grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging in de 
notarieel verleden akte van oprichting vervat.

− Huishoudelijk reglement (2007)
In het huishoudelijk reglement zijn een aantal regels opgenomen als verdere invulling van details 
ter ondersteuning van de statuten. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten 
en is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

− Organisatie en taakverdeling
Een overzicht van de verschillende bestuursfuncties en organen binnen de vereniging met de 
bijbehorende taken gebaseerd op bovenstaande beleidsstukken. Historisch maakt dit schema deel 
uit van het meerjarenbeleidsplan en het wordt als zodanig iedere 5 jaar herzien en opnieuw 
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

− Meerjarenbeleidsplan
Een breedgedragen meerjarenbeleidsplan met visie en langere termijn doelstellingen is een nuttig, 
richtinggevend instrument. Het draagt bij aan de continuïteit van het bestuur van een vereniging 
met wisselende bestuurs- en commissiesamenstelling. Het meerjarenbeleidsplan bestrijkt steeds 
een periode van 5 jaar waarna het bestuur een vernieuwd plan ter instemming voorlegt aan de 
Algemene Ledenvergadering

− Commissieplannen
De commissieplannen vertalen het algemeen verenigingsbeleidsplan naar specifieke 
beleidsterreinen en definiëren het kader voor de operationele taken op dat gebied. Deze plannen 
dienen de continuïteit van de organisatie en de uitvoering van het beleid. De plannen worden ter 
instemming, toetsing en vervolgens monitoring voorgelegd aan het bestuur. 

− Operationele jaarplannen Commissies
Jaarlijks maken de diverse bestuurscommissies vanuit de praktijk een vertaling van het 
meerjarenbeleidsplan naar een concrete activiteitenplanning voor het komende jaar. Deze plannen 
worden tijdens de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd, geëvalueerd en ter instemming 
voorgelegd.

− Ledeninformatieboekje 
Hierin is alle voor de leden in praktische zin belangrijke beleidsinformatie verzameld en 
geconcretiseerd. Dit boekje wordt jaarlijks door het bestuur geactualiseerd en is voor alle leden 
beschikbaar via de website. Voorgestelde wijzigingen die betrekking hebben op bestaand beleid 
worden ter instemming voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
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1.3. Achtergrond
Historie
T.V. Smashing '89 is opgericht op 27 februari 1989. De vereniging, met indertijd 300 senior- en 25 
juniorleden, huurde 4 gravelbanen bij het Vrijetijds-Centrum aan De Maas. De club kreeg al snel 
de naam een gezellige vereniging te zijn en in korte tijd groeide de wachtlijst naar meer dan 200 
personen. In 1990 ontstonden de eerste plannen voor een eigen tennispark dat in 1993 werd 
gerealiseerd. Het park bestond uit een paviljoen met 8 zandingestrooide kunstgrasbanen met 
verlichting en een oefenhoek. In 1998 werd het paviljoen uitgebreid en kwam er een mini-
tennisbaan bij. 
Tennis in Nederland
Recreatief tennis heeft zich in de vorige eeuw ontwikkeld van een sport voor een kleine groep 
mensen tot een sport die midden in de samenleving staat. In vergelijking met voetbal heeft de 
popularisering van tennis laat plaatsgevonden: pas in de jaren 70 werd de sport op brede schaal 
beoefend. Opmerkelijk is dat tennis, in tegenstelling tot de meeste andere sporten, door vrijwel 
evenveel vrouwen als mannen wordt beoefend. Opmerkelijk is ook dat 40% van de tennissers in 
Nederland geen lid is van de KNLTB. 
Op basis van het aantal tennissers t.o.v. het aantal inwoners definieert de Internationale Tennis 
Federatie (ITF) Nederland als een 'volwassen tennismarkt'. Sterke absolute groei van het aantal 
tennissers is dan ook niet te verwachten. 
Het ledenaantal van de KNLTB is de afgelopen 7 jaren min of meer stabiel gebleven rond 700.000 
leden. De KNLTB is daarmee de 2e sportbond van Nederland. 
Per leeftijdscategorie zijn er wel verschillende ontwikkelingen waarneembaar. Zo worden 
verenigingen steeds vaker geconfronteerd met een teruglopend aantal jeugdleden. Het aantal 50+ 
leden stijgt relatief snel mede vanwege de grote groep 'herintreders'.
Inspelend op de trend van toenemende individualisering is tennis een sport die aansluit op de 
verschillende wensen en behoeften van beoefenaars. De sport biedt veel flexibiliteit in wanneer, 
waar en hoe er gespeeld wordt. Bovendien is tennissen goed voor de gezondheid. Op de all-
weather banen kan 365 dagen per jaar getennist worden. Het is een sport die je je hele leven kunt 
beoefenen: een 'life-time' sport. Tennis is ook een teamsport. Door het spelen in en/of trainen met 
een team worden sociale contacten opgedaan.
(bron: KNLTB jaarverslag 2010, meerjarenbeleidsplan 2009-2013)
Tennis in Best 
TV Smashing'89 is de jongste tennisvereniging in Best, opgericht in 1989, en beschikt over 8 
kunstgrasbanen en een minibaan. Aantal leden per november 2012: 808 leden waarvan 141 
jeugdleden.
Bata TC is de oudste en bestaat sinds 1939 en beschikt over 5 gravelbanen. Per 1 januari 2012 
start Bata TC een pilot met het aanbieden van de kunstgrasbanen op maandag – dinsdag en 
donderdag avond (19.00 – 22.00) bij het VTC voor de maanden januari, februari en maart 2012. 
Aantal leden per november 2012: 410 waarvan 121 jeugdleden.
LTVB Best is opgericht in 1964 en beschikt over 15 kunstgrasbanen. LTVB heeft ca 1000 senior en 
ca 80 juniorleden.
Daarnaast kan er buiten verenigingsband om in Best getennist worden bij het Vrijetijds-Centrum 
Best op 8 indoortennisbanen en 4 verlichte kunstgrasbanen.
Tennis is door de gemeente Best aangemerkt als basissport en wordt als zodanig ondersteund. De 
kern van de lokale sportsubsidie wordt gevormd door de jeugdlidsubsidie. 
Volgens de Toekomstvisie sportaccommodaties van de Gemeente heeft T.V. Smashing in 2012 11 
banen nodig en in 2030 12 banen. Deze cijfers zijn gebaseerd op de inmiddels naar beneden 
bijgestelde groeiverwachting van Best naar 34.000 inwoners en gaan uit van de norm van 90 leden 
per verlichte baan. Hierbij is ook rekening gehouden met landelijke trends op het gebied van 
vrijetijdsbesteding:de keuze aan activiteiten is breed en het gebruikersgedrag vluchtig. 
In de gemeente Best zijn een ruim 8.500 inwoners (circa 29%) lid van een sportvereniging. Dit 
percentage ligt beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde (18,6%). Met name tennis, hockey 
en atletiek steken uit boven het landelijk gemiddelde uit.
(bron: Gemeente Best Toekomstvisie sportaccommodaties, juli 2010, Kadernota Sport, januari 
2010)


