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Inleiding  
Al meer dan veertig jaar zijn we als tennisvereniging Cromwijck actief op de huidige 
locatie. Ooit ontstaan uit een initiatief van de twee toen al bestaande tennisverenigingen 
Woerden en VEP om de nieuwbouw in Molenvliet op te vangen, zijn we inmiddels al 
jarenlang de grootste tennisvereniging van Woerden.  

Veel is in die veertig jaar veranderd. All weather banen in plaats van gravel, eerst een 
tennishal, later de blaashal in de winter, de komst van padelbanen, fluctuerende 
ledenaantallen, maar al die tijd zijn we een gezellige vereniging gebleven. We zijn ook 
een gastvrije vereniging. Bij het Woerdens Kampioenschap en het Woerdens 
jeugdtoernooi worden de meeste wedstrijden op ons park gespeeld. In de winter 
blaashal-competitie komt de helft van het aantal deelnemers van buiten onze club en bij 
initiatieven die de KNLTB initieert nemen we het voortouw binnen onze KNLTB-kring. 
Behalve gezellig en gastvrij zijn we ook sportief de beste vereniging in de gemeente, met 
ieder jaar vier, vijf landelijk spelende mix teams én hoofdklasse teams bij zowel de dames 
als de heren. 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig beschikken we over een grote 
groep leden die zich inspant voor de vereniging. Dat is ook nodig om de vereniging 
draaiende te houden. Dat de maatschappij verandert en leden op een andere wijze 
invulling geven aan het lidmaatschap van verenigingen merken wij ook en het kost enige 
moeite voldoende enthousiastelingen te krijgen. Maar het lukt en er wordt geweldig werk 
verricht. Het park ligt er prima bij, de banen worden goed onderhouden, de bardiensten 
worden gedraaid en de recreatie-, jeugd- en technische commissie draaien volop.  

Nieuwe uitdagingen zijn er ook. Zo is de komst van Padel een feit, willen we het aantal 
leden verder laten stijgen, doen we mee met nieuwe competitievormen en willen we 
jongere leden aan de club binden. Dat kunnen we bereiken door ons als gastvrije en 
sportieve vereniging op te stellen. Ook leden die het druk hebben en minder kans zien 
zich in te spannen voor de vereniging zijn welkom. Samen vormen we de club.  

Voor je ligt de ‘toekomstvisie 2020-2022’ voor TV Cromwijck. Deze helpt ons om de 
continuïteit van de tennisvereniging te kunnen borgen. Het gaat er dan natuurlijk om als 
vereniging voldoende leden te behouden en deze leden een compleet pakket te kunnen 
bieden van recreatief- en wedstrijdtennis, ontspanning, en gezelligheid het hele jaar 
door.  
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2. Uitgangspunten beleid 
We hanteren de volgende uitgangspunten voor het verenigingsbeleid: 

 
a. goede balans tussen recreatief en prestatietennis; 
b. activiteiten die aansluiten op de veranderde wensen van leden; 
c. communicatie met leden moderniseren en actualiseren; 
d. goede tennisbanen en behoud van de blaashal voor TV Cromwijck;  
e. financiële spankracht stabiliseren op verenigingsomvang; 
f. groot onderhoud park, banen en clubhuis zoveel mogelijk zelf doen;  
g. Introductie Padel. 
 

2.1 Goede balans tussen recreatief en prestatietennis  
Hoewel het overgrote deel van onze leden recreatief tennist, vinden we een goede balans 
tussen ‘recreatief’ en ‘prestatief’ belangrijk. Recreatieve tennissers spelen ook competitie 
maar met 'prestatie’ tennis worden de selectieteams van jeugd en senioren bedoeld. Het 
gezicht van een tennisvereniging naar buiten wordt veelal bepaald door het niveau van 
het prestatietennis, dat wordt gerelateerd aan de KNLTB-klasse van het 1e zondag mixed-
team.  

Met dit in het achterhoofd en met de doelstelling om spelers uit de gemeente Woerden 
die het niveau van de 3e c.q. 4e klasse ontstijgen (speelsterkte 2, 3) voor Woerden te 
behouden of terug te halen naar Woerden zijn we in 2016 gestart met tv Cromwijck team 
1. Dit eerste team, dat financieel op eigen benen staat, werd samengesteld uit 3 
spelers/speelsters uit Woerden en 3 van buitenaf.  

Ook na kampioenschappen in 2016 in de 3e klasse en in 2018 van de 2e klasse naar de 
1e klasse zullen we deze doelstellingen zoveel mogelijk blijven vasthouden. Sommige van 
de selectiespelers spelen al meerdere jaren bij ons en zijn als het ware ‘eigen ’spelers 
geworden. Met het eerste team in de eerste klasse is tv Cromwijck één van de hoogst 
spelende verenigingen in de regio.  

De uitdaging is om de aansluiting richting het eerste team voor elkaar te krijgen met in elk 
geval structureel één team in de tweede klasse, één in de derde en twee in de vierde 
klasse.  
 



   

BELEIDSVISIE TV CROMWIJCK  8 

De aandacht van het tennis-technisch beleid richt zich op doorstroming van de 
selectieteams. Door het zorgen van een goede binding van de spelers/speelsters van het 
eerste team met de andere selectieteams kan het in huis hebben van 1e klassespelers 
zorgen voor aantrekkingskracht van (jeugd)spelers en de opleiding van deze spelers 
positief beïnvloeden.  

 

 

 

Het tennis-technisch beleid zorgt er verder voor dat de algehele vertegenwoordiging van 
onze vereniging in de districts- en landelijke competitie van de KNLTB-gezicht gegeven 
wordt. De competities (meer dan 365 leden spelen KNLTB-competitie) beschouwen wij 
als de motor voor een veerkrachtige vereniging. De beste manier om het spel beter te 
beheersen en plezier aan te beleven is het ervaren van ‘wedstrijdbeleving’. Dan maakt het 
niet of het de KNLTB-competitie is of het thuisblijverstoernooi.  

Belangrijk daarbij is ook een kwalitatief goede faciliteit voor het volgen van tennislessen 
voor alle leden vanaf balvaardigheidstraining voor de jongste jeugd tot en met 
tennistraining op hoog niveau. TV Cromwijck kiest daarvoor al jaren voor samenwerking 
met tennisschool Netwerk, teneinde kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen en 
een zo breed mogelijke kwaliteitsverbetering te kunnen doorvoeren.  

Dat neemt niet weg dat ook voor de (jongere) spelers die niet prestatief aan de gang 
willen ook de juiste trainings- en speelfaciliteiten worden geboden. Als vereniging 
stimuleren we actief dat ook zij competitie gaan spelen – ons beleid is dat alle 
jeugdspelers competitie spelen. Dat blijkt in de praktijk de beste manier om spelers 
verknocht te laten raken aan het spel en verbonden te raken met de vereniging. 
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Al die actief spelende leden leggen wel een zekere druk op de beschikbaarheid van de 
banen tijdens piekmomenten zoals de dinsdag- en donderdagavond en de 
competitieweekenden. Dat houdt in dat we soms moeten wachten om anderen te kunnen 
laten spelen. Dat dit soms tot enige ergernis leidt is niet te vermijden. Maar uiteindelijk 
worden we er als spelers en als vereniging beter van als er veel gespeeld wordt.  

Een positieve bijkomstigheid van onze actieve leden is dat het altijd gezellig is in het 
clubhuis. Ook dat draagt bij aan een goede sfeer voor zowel de recreatieve als de 
prestatieve speler. 

2.2 Activiteiten meer aansluiten op de veranderde attitude van leden 
In lijn met de landelijke trend merken ook wij dat, anders dan vroeger, bij een deel van de 
leden het verenigingsgevoel minder leeft. Dat wil echter niet zeggen dat we deze leden 
niet zouden kunnen binden. We spannen ons in om ook hen te bieden wat aansluit bij de 
behoeften. We denken aan het aanbieden van nieuwe trainings-, competitie- en 
toernooivormen. Maar ook een aantal binnen de vereniging liggende en dus te 
beïnvloeden factoren speelt een rol. We gaan graag met de leden in gesprek hoe we dit 
kunnen verbeteren. Te denken valt aan het organiseren van activiteiten voor bepaalde 
leeftijdsgroepen, het nog aantrekkelijker maken van het clubhuis, het bieden van interne 
competities zoals de ladder of misschien een andere uitstraling van de vereniging.  

Samen met een in te stellen ledenraad spannen we ons in een beter inzicht te krijgen in 
genoemde verwachtingen en een betere aansluiting daarvan op de clubactiviteiten in 
aantal, soorten en timing. Met de gemeente Woerden hebben we regelmatig overleg om 
af te stemmen of we activiteiten kunnen organiseren voor specifieke doelgroepen in de 
samenleving. Met het Beweegteam en de scholen in Woerden bespreken we 
mogelijkheden zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken voor het tennis en padel. 

2.3 Communicatie met leden moderniseren en actualiseren 
Eind 2018 zijn we overgestapt naar KNLTB-Club. Het biedt een compleet pakket van 
website, ledenadministratie, financiële administratie, verenigingsapp. Het 
gebruikersgemak en de professionele uitstraling zorgen voor een moderne 
communicatie. Alle communicatiemiddelen die we gebruiken (mail, site, nieuwsbrief 
Facebook, Twitter, Instagram en app) zijn in dit pakket gekoppeld. Je hoeft maar eenmaal 
de boodschap te verwerken en kunt je kiezen welke communicatiemiddelen je daarvoor 
wilt gebruiken.  
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Meer dan voorheen zal de communicatie via de (verenigings)app verlopen. Op termijn 
maken we het mogelijk op om via de app op afstand banen te reserveren. De KNLTB 
heeft er inmiddels goede ervaringen mee. De communicatie met en tussen leden via de 
mail zal blijven bestaan. We houden daarnaast vast aan het een aantal keren per jaar 
verschijnen van de Matchpoint, de nieuwsbrief van onze vereniging.  

Met de modernisering van onze website (www.tvcromwijck.nl) verwachten we dat dit 
meer bezoekers naar de site oplevert. Het gebruiken van sociale media kan verder 
gestimuleerd worden. Op de Facebookpagina (231 vrienden) verschijnt nu nog op 
onregelmatige tijden een berichtje. Dat willen we intensiveren. Ook het Twitteraccount 
(@TVCromwijck) en de Instagram-accounts @padelcromwijck en @tenniscromwijck gaan 
meer gebruikt worden, wat ons betreft.  

 
 

2.4 Tennisbanen en behoud van de blaashal voor de vereniging 
Tennisbanen 
Onderhoud en vervanging van tennis (en padel)banen vormen door de jaren heen de 
grootste financiële posten op de jaarlijkse begrotingen. We willen een hoogwaardig 
tennispark behouden met kwalitatief goede banen en verlichting, die aan de KNLTB -
wedstrijdeisen voldoet. Momenteel zijn alle banen smash court. Zeker als de banen over 
enkele jaren aan vervanging toe zijn zullen we ons moeten beraden naar welke 
ondergrond de voorkeur uit gaat.  
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De ontwikkelingen op het gebied van ondergronden gaat snel. Binnen het prestatie 
tennis ziet men steeds meer verenigingen terugkeren naar gravel of op eigenschappen 
en kenmerken van gravel lijkende ondergrond. De onderhoudskosten van de smash 
court-banen liggen echter beduidend lager dan het onderhoud van gravelbanen. Om 
tennis het gehele jaar mogelijk te maken, is steeds meer overgeschakeld naar 
uitbesteding van de onderhoudsactiviteiten.  

Verlichting 
In 2017 is de verlichting op alle banen vervangen door duurzame LED-verlichting. Dit 
levert de nodige besparingen op en hier hebben we het komende decennia geen 
omkijken naar. De lichtmasten zijn onlangs (2018) gekeurd en voldoen nog.  

Blaashal  
Belangrijk voor een goed functionerende vereniging is de beschikbaarheid van 
tenniscapaciteit het hele jaar door. Naast ‘all weather’ banen beschikken we over een 
blaashal die van 1-oktober tot 1-april over de banen 8 en 9 wordt geplaatst. De blaashal 
met duurzame led-verlichting geeft aan een flink aantal van onze leden de mogelijkheid 
om wekelijks overdekt een balletje te slaan. Daarnaast is het gebruik van de tennishal van 
belang voor het geven van training zonder onderbreking door slecht weer of vorst.  

Het streven is om ook de leden van andere verenigingen warm te maken voor 
indoortennis in de winter, zodat er een optimale bezettingsgraad bereikt wordt en TV 
Cromwijck iets aanbiedt wat hun eigen vereniging niet heeft. Veel vaste contractanten zijn 
ook niet-leden of leden van andere verenigingen.  
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Ook door het organiseren van een Wintercompetitie op zondag wordt de 
bezettingsgraad verhoogd. Inmiddels bestaat de helft van het aantal deelnemende teams 
uit spelers van andere verenigingen. De bezettingsgraad en het vinden van voldoende 
vrijwilligers voor het plaatsen en afbouwen van de blaashal blijft een terugkomend 
aandachtspunt voor de hal-commissie en het bestuur.  

2.5 Financiële spankracht  
We voeren een degelijk financieel beleid dat gericht is op het gezond houden van de 
financiële positie van de vereniging (ook bij een afnemend ledenaantal), alsmede het in 
standhouden van het park, de blaashal, het paviljoen etc. met de bijbehorende 
voorzieningen op de korte en lange termijn. Incidenteel, zoals bij de realisatie van de 
padelbanen, doen we een beroep op externe financiering. Dat kan via een lening bij een 
bank of via obligaties. Middels deze externe financiering slaan we tevens een brug naar 
het deels dragen van deze lasten door toekomstige gebruikers. 

2.5.1 Begroting 
Ten behoeve van gezonde financiën hebben we een jaarlijks te actualiseren meerjarig 
financieel beleidsplan (meerjarenbegroting). Beleidsvoornemens en investeringen 
worden gedaan op basis van vooraf gemaakte begrotingen die gebaseerd zijn op 
offertes van meerdere leveranciers. Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het 
daaropvolgende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering 
(ALV).  
 
2.5.2 Inkomsten 
TV Cromwijck heeft inkomsten uit contributies, barinkomsten, sponsoring op borden en 
winddoeken, toernooien, verhuur van buitenbanen en halbanen. De basis van de 
verenigingsinkomsten bestaat uit de contributie van de leden. Minimaal 80% van de 
inkomsten is afkomstig uit contributie en het resultaat uit het clubhuis. 

2.5.3 Uitgaven en betalingen 
Er wordt zo weinig mogelijk met voorschotten gewerkt, contante geldstromen met 
uitzondering van kantine-inkomsten worden vermeden, betalingen worden uit oogpunt 
van traceerbaarheid in principe gedaan via de bankrekeningen van de vereniging. Bij 
betalingen is het vierogen-principe van toepassing, budgethouder en penningmeester 
dienen akkoord te geven voor uitbetaling. 
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2.6 Groot onderhoud park, banen en clubhuis 
We prijzen ons gelukkig met de inzet van onze vrijwilligers bij het onderhoud van het park 
en het clubhuis. Daar gaan we zo lang als mogelijk mee door. Niet uit te sluiten valt dat er 
een toenemende druk op een kleine groep vrijwilligers voor onderhoudstaken terecht 
gaat komen in de toekomst. Enkele jaren geleden hebben we besloten dat het 
onderhoud aan de banen wordt uitbesteed. Mogelijk is dat in de toekomst ook nodig 
voor onderhoud aan het park en het clubhuis. Daarmee blijven we een optimale 
accommodatie aanbieden, maar dit leidt tot een toenemend beslag op de middelen.  

                         

                  

 

 

 

 

 

  



   

BELEIDSVISIE TV CROMWIJCK  14 

3. Tennis-technisch beleid 
Algemeen 

Het tennis-technisch beleid binnen T.V. Cromwijck is gericht op een gezonde mix tussen 
prestatief en recreatief tennis. Verschil met andere verenigingen in onze regio is dat we 
op prestatief vlak het hoogste niveau van de regio nastreven. Dit moet zorgen voor 
aantrekkingskracht van jeugd en talentvolle spelers uit de omgeving alsmede tot 
attractieve tenniswedstrijden op ons park. Op recreatief vlak willen we vooral voor alle 
leden faciliteren op het gebied van KNLTB-competities en toernooien. Streven is om 
zoveel mogelijk spelers de mogelijkheid te bieden deze competitie en toernooien te 
spelen.  

Het tennis-technisch beleid wordt opgesteld door de Technische Commissie, bij de jeugd 
in samenwerking met de Jeugd Commissie en in nauw overleg met tennisschool Netwerk. 

3.1 Jeugd 
Belangrijk is dat wij de jeugd centraal stellen in ons denken. Zij bepalen voor een 
belangrijk deel het sportieve karakter van onze vereniging. We willen een voor de jeugd 
aantrekkelijke vereniging zijn. Plezier in het tennis, zowel recreatief als prestatief, gaan 
daarbij hand in hand. We richten ons op de hele keten van jonge jeugd tot 
jongvolwassenen. 

 

Ons doel is om over drie jaar 130 jeugdleden te hebben met ten minste drie competitie 
spelende mix-teams, een evenwichtige leeftijdsopbouw van de jeugdleden en middels 
jaarlijks terugkerende activiteiten de binding aan de club te hebben vergroot. 
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Rekening houdend met uitstroom (naar senioren dan wel de club verlatend) betekent dit 
een ambitie van 15 nieuwe leden per jaar. 
Centraal daarbij staat de drietrap: verbeteren – vasthouden – doorstromen.  

Dit sluit aan bij de hernieuwde koers die de KNLTB heeft geformuleerd. Niet het hebben 
van tennisles is waar het om gaat, maar “je zit op tennis” waarbij je traint, vrij speelt én 
wedstrijden speelt. 

3.1.1 Op zoek naar de juiste formule: samen optrekken  
Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken blijven we zoeken naar de juiste formule. 
Alleen inzetten op recreatief tennis past niet bij de traditie die TV Cromwijck heeft en sluit 
niet aan bij de ambities van de tennisschool.  

Letterlijk alle ballen op de prestatieve jeugd is evenmin een optie. Het maakt de club 
kwetsbaar en zal veel jeugd afschrikken om te gaan of te blijven tennissen. Wij zien 
kansen om tennis bij onze vereniging voor alle jeugdleden aan te kunnen bieden. Een 
nauwe samenwerking tussen betrokkenen binnen de vereniging, is daarbij een 
voorwaarde. Samen optrekken is dus het credo.  

3.1.2 Werven, binden en boeien  
Werven 

Werving van leden begint met het vasthouden van leden. Het is daarom van belang de 
beschikbare aandacht en energie grotendeels op bestaande leden te richten. Als zij het 
naar hun zin hebben, dan blijven ze en kunnen ze enthousiast vertellen over hun 
vereniging. De jeugdcommissie heeft de afgelopen jaren een aantal wervingsactiviteiten 
nieuw leven in geblazen. Dit heeft geresulteerd in een toename van 10% het aantal leden.  
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Samen met anderen 

Wervingsacties die zich richten op de jongste jeugd worden samen met de andere 
Woerdense tennisverenigingen opgepakt. Het idee daarbij is werving start met het 
enthousiasmeren van jeugd om te gaan tennissen. Het heeft geen zin om als 
verenigingen dan al te gaan concurreren. In de praktijk betekent dit dat we gezamenlijk 
actief zijn bij de Woerdense Vakantieweek, de balvaardigheidstraining en bij (het vervolg 
van) Masters of Fun.  

Clubspecifiek 

Concrete clubspecifieke wervingsacties zijn o.a. een jaarlijks bij basisscholen in Molenvliet 
tennislessen te verzorgen, eveneens jaarlijks een clinic op de club en de Winter 
challenge. Ook doe we mee met gemeentelijke wervingsacties gericht op basisscholen 
waarbij het sporten wordt gestimuleerd (“Sjors”). Daarnaast is er de automatische aanwas 
die plaatsvindt dankzij publiciteit over het tennis en de prestaties van Nederlandse 
toptennissers in het algemeen en via aansprekende prestaties van de club in het 
bijzonder. Vanuit de jeugdcommissie kan hier geen autonome actie op worden 
ondernomen. De prestaties van Kiki Bertens, maar ook de Woerdense Quirine Lemoine 
(Nederlands Kampioen in 2020) helpen wel daarbij. Eenmaal bij de club zetten we in op 
het tweesporenbeleid waarin trainingen centraal staan, maar daarnaast ook 
gezelligheidsactiviteiten worden ontplooid.  

Bij dat tweesporenbeleid streven we er naar dat alle kinderen vanaf “Groen” competitie 
spelen. Jongere kinderen doen mee met de “Oranje” en “Rood”.  Samen met de 
tennisschool kijken we in hoeverre het mogelijk is om een “cultuur” van samen naar 
toernooien gaan kunnen creëren. Alle activiteiten tezamen dragen bij aan een 
evenwichtige leeftijdsopbouw bij de jeugd. En daarmee ambiëren we om ook de jeugd 
vanaf een jaar of veertien vast te houden en ze laten doorstromen naar de senioren.  

Recreatief en prestatief  

Alle jeugdleden nemen deel aan de trainingen die worden aangeboden. Dat betekent 
dat ten minste één keer per week training wordt aangeboden voor alle jeugd. Voor de 
spelers die zich actief willen toeleggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau 
wordt de mogelijkheid geboden om twee keer per week te trainen, met mogelijkheid 
voor een derde training. 
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Bij de jongste jeugd is het verder ontwikkelen van spelvreugde en spelvaardigheden de 
belangrijkste ambitie. En hoewel dat niet per se in wedstrijdvorm hoeft, leert de ervaring 
dat “Rood” en “Oranje” zeer stimulerend werkt. We blijven daar als club actief aan 
deelnemen. Hetzelfde geldt voor de ‘groene ’competitie. Voor kinderen met de leeftijd 
vanaf “groen” gaan we ervanuit dat iedereen deelneemt aan competitie, (tenzij de spelers 
zelf aangeven dit niet te willen). 

Voor de recreatieve jeugd organiseren we enkele keren per jaar activiteiten die tennis-
gerelateerd zijn, maar waarbij plezier en ontspanning centraal staan.  

 

We stimuleren daarbij het vrij spelen, de deelname aan toernooien en trainingsweken, 
maar kijken ook of er enkele keren per jaar een uitwisseling kan plaats vinden tussen de 
leeftijdscategorieën. Hiermee kan de jongere jeugd “proeven” aan een hoger niveau en 
wordt op deze wijze gestimuleerd. De afgelopen jaren kennen we een toestroom van 
getalenteerde jeugdspelers vanuit de regio naar onze vereniging. We zien dat als een 
bevestiging van onze overtuiging dat er ook voor prestatief ingestelde spelers aanbod 
gecreëerd moet worden. 

Nieuwe inzichten 

Als vereniging, tennisschool, JC en TC samen, denken we na over de betekenis van 
ontwikkelingen in de (internationale) sportwereld waarbij een nieuwe balans wordt 
gezocht in de verhouding leeftijd-ontwikkelingscurve-prestatief-recreatief sporten. 
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3.1.3 Clubselectie en doorstroming  
Spelers die ten minste twee keer per week trainen kunnen in de jeugdselectie worden 
opgenomen. Niet alle spelers komen hiervoor in aanmerking. De basis voor het in 
aanmerking komen voor de selectie ligt in de combinatie van de tennis-technische 
kwaliteiten met de inzet die wordt gepleegd. Het is aan de trainers om te benoemen of 
de spelers daaraan voldoen. Met de ondergrens kan niet worden gemarchandeerd, net 
zomin als dat beschikbare capaciteit tot beperking zou mogen leiden.  

 

De aan de spelers gestelde eisen worden hoger naarmate ze een hoger niveau bereiken. 
Dat kan ertoe leiden dat ze in kleinere groepen gaan trainen. 

Voor de opbouw van de selectie streven wij naar een piramidevorm (16 -12 -8) vanuit de 
achterliggende gedachte dat de gestelde eisen stapsgewijs hoger worden en de betere 
spelers dan ook in steeds kleinere groepen verder kunnen trainen. Kwaliteit staat voorop 
en hierover is altijd overleg tussen trainers, TC en JC. 

Voor selectiespelers geldt dat het spelen van competitie verplicht is en van hen wordt 
verwacht ten minste vijf toernooien per jaar te spelen, bij voorkeur in zowel singel als 
dubbel. Daarnaast vragen we aan de oudere jeugd om ten minste één keer per jaar bij te 
dragen aan activiteiten die de jeugdcommissie organiseert. Dat kan variëren van het 
meehelpen tijdens “Rood” of “Oranje” tot het ondersteunen van een recreatieve activiteit. 

Jaarlijks worden de selectiespelers geëvalueerd. Hierbij wordt de progressie besproken 
en vastgelegd op basis waarvan wordt besloten tot voortzetting of uitsluiting (eventueel 
voortzetting zonder subsidie) van de selectietraining. De afgelopen jaren zijn meerdere 
jeugdspelers ingestroomd in een landelijk senioren mix-team. Dit willen we de komende 
jaren continueren.  

Om ervoor te zorgen dat jeugd kan integreren met senioren en door kan stromen naar de 
(senioren) competitie, is voor de prestatiegerichte jeugd deelname aan toernooien 
mogelijk vanaf speelsterkte 6. 

3.1.4 Subsidies 
Het uitgangsprincipe bij het verstrekken van subsidie is dat de club de jeugd stimuleert 
om te tennissen en daarin beter te worden. Dat doen we door de jeugd subsidie te 
verlenen op de tweede trainingen (in de week). We zijn als club niet verplicht om 
subsidies te verstrekken, het is een service naar die kinderen die in zichzelf willen 
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investeren om een betere tennisser te worden en op een prestatieve manier met de sport 
om willen gaan. De percentages subsidie kunnen in de loop van de jaren veranderen - dit 
is afhankelijk van het aantal jeugdleden en de inkomsten van de club. 

Alleen selectiespelers komen in aanmerking voor subsidie. Als tegenprestatie voor het 
verkrijgen van de subsidiegelden de hierboven genoemde voorwaarden. 

 

3.1.5 Tennisschool Netwerk & de Jeugdcommissie 
De trainingen worden verzorgd door een zelfstandige tennisschool die voldoet aan onze 
eisen en wensen. De trainers moeten minimaal een B-licentie hebben en zich verbonden 
weten aan TV Cromwijck.  

De effectiviteit van de training wordt zowel door de kwaliteit als door de sfeer bepaald. 
Om bovenstaande ambities te bereiken is de eerdergenoemde nauwe samenwerking 
tussen de tennisschool en de jeugdcommissie een essentiële voorwaarde. Dit is van 
toepassing op zowel de recreatieve als de prestatieve ambities, waarbij een duidelijk 
accentverschil voorstelbaar is. De tennisschool richt zich primair op de tennis-technische 
ontwikkeling, de jeugdcommissie organiseert ook activiteiten die tennis-gerelateerd zijn 
maar tevens op andere manieren de jeugd aan de club bindt. 

3.1.6 Samenstelling teams 
De samenstelling van de selectieteams gebeurt door de hoofdtrainer van de vereniging. 
Het is een afweging gebaseerd op niveau, inzet (speelt de speler tenminste het minimaal 
afgesproken toernooien per jaar?) en potentie die de jeugdspeler wordt toegedacht. Het 
sociale aspect, bijvoorbeeld wanneer het de leeftijdsopbouw van het team betreft, speelt 
daarbij weliswaar een rol, maar het primaire criterium bij de selectieteams is het niveau 
van de speler.  
 
De samenstelling van de recreatieve teams vindt plaats in onderling overleg tussen de 
hoofdtrainer en de jeugdcommissie. Veelal doet de hoofdtrainer een voorstel waarop de 
jeugdcommissie dan z’n licht laat schijnen.  
 
Over zowel selectieteams als recreatieve teams vindt communicatie plaats tussen 
hoofdtrainer en JC.  
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3.1.7 Rol van de ouders 
Het belang van de rol van de ouders kan niet voldoende worden benadrukt. Dit geldt 
voor zowel de prestatiegerichte als de recreatieve jeugd. Daarbij gaat het niet alleen om 
situaties tijdens de wedstrijd, maar evengoed voorafgaand en na afloop van de partij. 

Voorafgaand aan de wedstrijd, en dan met name in periodes langer voor de wedstrijd 
gaat het bijvoorbeeld om het plannen van toernooien, het samen naar wedstrijden kijken 
op tv, het samen tennissen en het stimuleren om vrij te spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes. 

Net voor de wedstrijd kan gedacht worden aan het zorgen voor materiaal, het inpakken 
van de tas en het meenemen van voldoende water en eten. Laat daarbij al jong de 
verantwoordelijkheid bij de jeugdspeler, maar help hem en haar daar in eerste instantie 
wel bij.  

Tennis is een lastige sport waarbij regelmatig teleurstellingen voorbijkomen. Invloed op 
de speler is mogelijk vanuit twee motivaties. De eerste is de opvoedkundige waarbij de 
speler kan worden aangesproken op zijn gedrag (schelden, racket gooien). De tweede 
betreft de motivatie om de speler beter te laten spelen (aanmoedigen bij het slaan van 
een mooie bal, niets zeggen wanneer de speler een punt verliest). 

Begin de evaluatie na de wedstrijd pas als de eerste emotie is verdwenen en laat vooral 
de speler praten. Help daarbij met het stellen van open vragen (Hoe heb je gespeeld? 
Wat vond je goed gaan? Wat vond je minder goed gaan? Hoe zou je het een volgende 
keer doen?). Laat hem of haar dat zelf formuleren.  

Uit onderzoek is gebleken dat complimenten over intelligentie of talent kunnen zorgen 
voor faalangst. Kinderen gaan makkelijkere opdrachten aan om niet te falen in de ogen 
van hun ouders of trainer. Ook vals spelen komt vaker bij kinderen die talentvol / 
intelligent maar faal angstig zijn. Beloon daarom vooral gedrag, discipline en inzet. 

De trainers en de jeugdcommissie zien voor zichzelf een rol om hier met regelmaat 
aandacht aan te besteden en het gesprek hierover aan te gaan met de ouders. 

3.2 Senioren 
Het grootste deel van onze senioren speelt recreatief, maar traint ook, speelt competitie 
en toernooien. Recreatief wil dus niet zeggen dat er geen wil om te winnen is. We prijzen 
ons gelukkig dat we daarnaast een stevige selectie hebben met spelers die meerdere 
keren per week trainen en graag op zo hoog mogelijk niveau willen presteren. Beide 
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doelgroepen willen we bedienen. 
Door het formuleren van concrete doelstellingen kunnen we ook komen tot concrete 
plannen en misverstanden voorkomen.  

3.2.1 Doelstellingen prestatief tennis 
1. Tennis op hoogste niveau in Woerden e.o.  
2. Brede selectie met grotendeels spelers uit Woerden en omgeving  
3. Doorstroming (eigen) jeugd  
4. Prestatief tennis moet het recreatief tennis niet in de weg staan.  

 
Met prestatief tennis bedoelen we tennis in de voorjaarscompetitie met zondag mix-
teams. Wanneer de verhouding heren / dames niet evenredig is kan gekozen worden om 
een heren of een damesteam op bijpassend niveau voor de zondag voorjaarscompetitie 
in te schrijven. Hiervoor dient dan dispensatie bij de bond te worden aangevraagd.  
 

3.2.2 Tennis op hoogste niveau in Woerden e.o.  
T.V. Cromwijck wil binnen een straal van 15 km rond Woerden het hoogste niveau 
voorjaarscompetitie (zondag - mix) spelen. Dit geldt voor het eerste team: minimaal 2e 
klasse.  

 
 

3.2.3 Brede selectie, grotendeels spelers uit Woerden e.o  
Doelstelling niveau selectie: 

• De selectie dient te bestaan uit minimaal 5 - maximaal 6 mixteams;  
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• Doelstelling 1e team is 2e klasse of 1e klasse;  

• Doelstelling 2e team is één klasse lager dan 1e team;  

• Doelstelling 3e team is één klasse lager dan 2e team;  

• Doelstelling 4e team is 4e klasse;  

• Doelstelling 5e team en eventueel 6e team is 5e klasse;  

• Doelstelling 6e team mag 6e klasse zijn met spelers van 18 jaar of jonger.  
 

Er kan gekozen worden om een heren- of damesteam in te schrijven indien de 
verhouding in aantal of speelsterkte niet evenredig is.  
 
 
Eisen aan de selectie 
Het 1e t/m 6e team dient te bestaan uit gemiddeld 3 heren en 3 dames, waarbij de 
selectieleden altijd beschikbaar dienen te zijn. De selectie wordt bepaald voor 1 oktober 
(voor start wintertraining). Wanneer nodig kan de selectie kan nog uitgebreid worden 
voor 1 januari. Op 1 januari worden de teams in de basis vastgelegd. Wanneer nodig kan 
de selectie voor aanvang van de competitie met competitieleden worden uitgebreid:  

•  Voor team 1 en team 2 uitgebreid mits speelsterkte tenminste 3/3.  
•  Voor team 3 t/m team 6 voor maximaal 1 competitie.  

Wil men een 2e competitie spelen dient men lid te worden. Per competitiewedstrijd kan 
geschoven worden met spelers tussen de teams op initiatief van de trainers.  
 

3.2.4 Spelers uit Woerden en omgeving 
Team 1 en 2 dienen bij voorkeur samen te bestaan uit minimaal 3 heren en 3 dames uit 
Woerden of wonend binnen een straal van 15 km. Des te hoger ons niveau, des te lastiger 
het is om invulling te geven aan deze ambitie. Team 3 t/m 6 dienen voor 60% te bestaan 
uit spelers uit de gemeente Woerden en voor de overige 40% wonend binnen een straal 
van 15 km.  Note: wanneer een speler 3 jaar lid is of langer wordt deze gezien als een 
speler uit Woerden.  
 

3.2.5 Doorstroming eigen jeugd naar selectie  
Afhankelijk van het aanbod is de doelstelling om jeugd te laten doorstromen naar een 
selectieteam. Jeugd uit Woerden, of minimaal 3 jaar lid, heeft voorrang in het 5e of 6e 
team boven leden buiten de gemeente Woerden. 
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3.2.6 Prestatief versus recreatief tennis  
Prestatief tennis moet het recreatief tennis niet in de weg staan. Het maximale aantal van 6 
teams dient ervoor te zorgen dat er ruimte is voor recreatieve competitie op de zondag 
en ruimte voor recreanten om te trainen zonder dat er meer banen benodigd zijn voor 
trainingen. 
  

3.3 Middelen en verplichtingen voor selectieleden  
Volgende middelen worden voor selectiespelers ter beschikking gesteld:  
• Subsidie wintertraining  
• Subsidie zomertraining  
• Kleding (mits de sponsor deze verstrekt)  

 
Verplichtingen selectieleden:  
• Beschikbaar stellen gedurende 7 speeldagen in voorjaarscompetitie  
• Deelname aan Cromwijck Open  
• Deelname aan Clubkampioenschappen  

 
Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk met TC. Dit heeft invloed op verstrekte subsidie 
zomer- en/of wintertraining.  Competitieleden betalen alleen €25 lidmaatschap en 
hebben verder geen middelen of verplichtingen. Mogen ook niet vrij spelen of trainen 
(behalve in de blaashal - niet gesubsidieerd). Zij worden wel gemotiveerd om aan 
Cromwijck Open deel te nemen.  
 

3.4 Subsidie  
Het doel van het verstrekken van subsidie is het bieden van financiële ondersteuning voor 
het volgen van meer trainingen voor talentvolle leden van onze vereniging. We beogen 
daarmee de technische kwaliteit en tactiek bij selectiespelers te verhogen, de 
teamspirit/beleving bij selectiespelers te vergroten, talent uit de regio aan te trekken en 
het behouden van spelers met kwaliteit. Daarnaast willen de deelname van 
selectiespelers aan de Clubkampioenschappen en Cromwijck Open, zowel in de singel 
als de dubbel stimuleren. 

3.4.1 Reglement subsidie 

• Alleen spelers die voorjaarscompetitie spelen in een selectieteam krijgen een 
basissubsidie terugbetaald.  

• Selectieteams worden samengesteld door de trainers/TC/JC.  
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• Spelers dienen tijdens de voorjaarscompetitie minimaal 6 wedstrijddagen 
beschikbaar te zijn geweest.  

• Bij verhindering tijdens voorjaarscompetitie door blessures dient dit bij de TC/JC 
gemeld te worden en beslist de TC/JC over de verstrekking van de subsidie.  

• Er wordt aan deze selectiespelers een extra subsidie verleend afhankelijk van 
deelname aan Clubkampioenschappen (maart) en Cromwijck Open (juni). 
Hiervoor gelden vastgelegde sleutelpercentages.  

• Subsidie over winter- én zomertraining wordt éénmaal per jaar (rond 1 juli) 
terugbetaald aan de spelers of ouders/verzorgers van de spelers door TV 
Cromwijck.  

• Bij situaties niet voorzien in dit reglement beslist de TC/JC.   

3.4.2 Sleutelpercentages 
Er zijn drie verschillende sleutelpercentages vastgesteld voor volgende groepen: 
 
1) Selectie senioren  
- Gemengde teams–zondag - Heren– en of damesteams zondag wanneer er tekort aan 
heren of dames is voor het samenstellen van een gemengd team.  
- Onder deze sleutel vallen ook jeugdselectiespelers die actief zijn in één van  
bovengenoemde seniorenteams.  

2) Selectie jeugd 13 t/m 17 jaar   
Geel, zowel zaterdag en zondag  

3) Selectie jeugd t/m 12 jaar   
Rood–Oranje–Groen, zowel zaterdag en zondag   

Sleutelpercentage selectie senioren 

• Basissubsidie wintertraining: 20% van 1e (basis) training/2e training/3e training  
• Basissubsidie zomertraining: 20% van 2e training/3e training  
• Extra subsidie: 20% over totaal van de 1, 2 en 3 winter- en 1, 2 en 3 zomertraining voor 

elk van volgende 4 onderdelen:  
- 5%: Clubkampioenschappen singel (maart)   
- 5%: Clubkampioenschappen dubbel (maart)   
- 5%: Cromwijck Open singel (juni)  
- 5%: Cromwijck Open dubbel (juni)  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• Spelers met speelsterkte 3/3 op 1 april krijgen  

- 100% subsidie over de basistraining en 2e training van zowel de winter- en 
zomertraining.  

- Over de 3e training kan extra subsidie worden verkregen volgens bovenstaande 
sleutel.   

Sleutelpercentage jeugd 13 t/m 17 jaar:  

• Basissubsidie wintertraining: 25% van 2e training / 3e training  

• Basissubsidie zomertraining: 25% van 2e training / 3e training  

• Extra subsidie: 10% over totaal van de 2e en 3e winter- en 2e en 3e zomertraining voor 
elk van volgende twee onderdelen:  
- 5%: Clubkampioenschappen singel (maart)   
- 5%: Clubkampioenschappen dubbel (maart)   

Sleutelpercentage jeugd t/m 12 jaar 

• Basissubsidie wintertraining: 30% van 2e training / 3e training  

• Basissubsidie zomertraining: 30% van 2e training / 3e training  

Geen extra subsidie 

3.5 Senioren overig 
Bij de dames- en herenteams die op zaterdag competitie spelen en waarbij de prestatie 
iets minder centraal staat, maar het niveau alsnog hoog is streven we naar trainingen op 
niveau, bij voorkeur twee keer per week. Dit kan door met de selectie mee te trainen of in 
eigen trainingsgroepen.  
Voor alle andere leden bieden we tennis-technische faciliteiten en ontplooien we meer 
recreatieve activiteiten teneinde de binding met de vereniging en peergroep vorming te 
stimuleren. 
 

3.6 Cromwijck Open 
Met het Cromwijck Open streven we naar een toernooi met een sterke bezetting, voor 
zowel jeugd als senioren. Daartoe willen we een “2-toernooi”  zijn. We streven naar 
tenminste acht deelnemers in speelsterkte drie, bij zowel de dames als de heren.  
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Van de selectiespelers (jeugd en senioren) wordt verlangd dat zij allemaal meedoen aan 
de clubkampioenschappen en het Cromwijck open. 

Natuurlijk blijft ook sfeer en gezelligheid van belang voor onze toernooien.  

3.7 Organisatie 
Het hart van het technisch beleid wordt bepaald en uitgevoerd door de TC en de JC. 
Hiervoor zijn goed opgeleide en gemotiveerde commissieleden nodig. De TC en de JC 
bestaan ieder uit ca. 5 tot 7 leden. Alle leden van de TC en de JC dienen een VCL en/of 
VTL-cursus te volgen.  Zeker zo belangrijk is de organisatie van onze vereniging en de rol 
die de jeugd daarin speelt. Naarmate de jeugd meer inspraak heeft en betrokken is bij 
het bepalen en het uitvoeren van het beleid zal het draagvlak groter zijn. Door deze 
betrokkenheid zal er ook een sterkere identificatie en binding met onze vereniging 
ontstaan. 
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4. Recreatief tennis 
4.1 Beleid recreatief tennis 
Het beleid van de rc is er op gericht te voorzien in recreatief tennis en padel voor alle 
seniorleden tegen zo laag mogelijke kosten. Het gaat er in de eerste plaats om 
gezelligheid te bieden aan leden.  

Belangrijke aspecten van ons beleid zijn: 

1.Creëren van gezelligheid en goede sfeer onderling 

2.Sportiviteit bevorderen 

3.Mogelijkheden om je op tennisgebied te ontwikkelen 

4.Klantenbinding en behoud van leden nastreven 

5.Qua kosten binnen het ter beschikking gestelde budget blijven 

6.Verantwoordelijk voor het welzijn van de leden en de vereniging 

7. Het op sterkte houden van het aantal leden van de RC 

8. Goede onderlinge verstandhouding met bestuur en overige commissies 
9. In overleg, waar nodig, assisteren bij andere verenigingsactiviteiten 

 

 

 



   

BELEIDSVISIE TV CROMWIJCK  28 

4.1.1 Toernooien en toss-avonden 
We organiseren toernooien en toss avonden, veelal in combinatie met de 
padelcommissie, waaraan alle leden kunnen meedoen zonder dat er een vaste tennis- 
padelmaat nodig is en ongeacht de speelsterkte. We geven (nieuwe) leden zo de 
gelegenheid om andere leden te ontmoeten en kennis te maken met de vereniging.   

 

Door deze gezelligheidstoernooitjes en enkele activiteiten te organiseren die ook 
toegankelijk zijn voor niet-leden vergroten we de aantrekkingskracht van de vereniging. 
Uitgangspunt voor deze activiteiten is dat zoveel als mogelijk gratis kan worden 
deelgenomen, tenzij er een lunch wordt aangeboden of er veelvuldig gebruik wordt 
gemaakt van de tennishal. Dan wordt er een bijdrage van de deelnemers gevraagd.  

4.2 Veranderde attitude van leden 
We zien de laatste jaren dat er steeds minder “echte recreanten” zijn. We bedoelen 
hiermee tennissers die geen competitie spelen. Het aantal deelnemers aan onze 
activiteiten blijft stabiel maar de meeste deelnemers spelen ook competitie. Beginners 
zijn daarom lastiger in te passen in de wedstrijdindeling. Dit vergt meer coulance van de 
deelnemers om ook eens een zwakkere partij te moeten spelen.  
 
Op het laatst aanmelden of afmelden gebeurt steeds vaker. Dit vergt flexibiliteit van de 
RC en ook weer begrip van de deelnemers als we de indeling op het laatste moment 
veranderen. Goede communicatie is hierbij essentieel.  
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4.3 Uitdagingen  
4.3.1 Integratie padel binnen de recreatieve activiteiten 
2020 staat in het teken van integratie van padel binnen onze vereniging. De RC zal bij het 

organiseren van recreatieve activiteiten nauw samenwerken met de padelcommissie. 

Tijdens vele toernooien /activiteiten zal er gelijktijdig tennis en padel gespeeld worden. Zo 

worden de recreanten ook warm gemaakt voor padel en integreren we padel optimaal 

binnen tennisvereniging Cromwijck. Ook kandidaat-leden zijn welkom bij deze activiteiten. 

4.3.2 Kalenderproblemen 
Met de invoering van de KNLTB vrijdagavond voorjaars- en najaarscompetitie een aantal 
jaren geleden is er beduidend minder ruimte om in het voorjaar en najaar activiteiten te 
plannen. Hier hebben we al en zullen we nog verder onze activiteitenkalender op moeten 
aanpassen. Ruimte voor RC- activiteiten verschuift daarmee steeds meer naar het 
winterseizoen. Het tot de beschikking hebben van de blaashal in de wintermaanden geeft 
ons de gelegenheid om zonder afhankelijk te zijn van het weer toch activiteiten te 
organiseren. 

De (open) Wintercompetitie op zondagmiddag is daar een goed voorbeeld van. 
We slaan drie vliegen in één klap; we organiseren een gezellige RC-activiteit, 
vergroten de aantrekkingskracht van de vereniging en stimuleren het gebruik van de 
blaashal.  

Onze activiteiten willen we ook verder gaan aanpassen om steeds deze speerpunten van 
het beleid na te streven.  
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5. TV Cromwijck en haar leden 
De nieuwe leden weten over het algemeen de weg naar onze tosavond goed te vinden 
en worden dan opgevangen. 

5.1 Kengetallen 
TV Cromwijck telt in totaal ca. 600 leden, waarvan er ca.360 aan de regionale of landelijke 
competitie deelnemen. 

De ledenopbouw is als volgt weer te geven: 

 

We zien de laatste jaren na enkele jaren van daling een stabilisering en zelfs een lichte 
stijging van het aantal leden. Daarmee doen we het beter dan het landelijk gemiddelde, 
waar de trend nog steeds een daling van het aantal leden is. Vooral in het aantal 
zomerlidmaatschappen zien we een stijgende lijn. Dat verklaart de hoge ledenaantallen in 
september van enig jaar. 

We moeten rekening houden met een blijvende concurrentie van andere sporten, 
waardoor de populariteit van tennis onder druk blijft staan. Daarnaast moeten we gezien 
de vergrijzing in ons ledenbestand rekening houden met meer uitstroom vanwege 
gezondheid/leeftijd.   

Met de komst van padel is de verwachting dat de groei van het ledental doorzet en er 
jongere doelgroepen worden aangetrokken. 
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6. Padel 
6.1 Over padel 
Padel is een wereldwijd snelgroeiende sport. Ook in Nederland wordt de sport snel 
populairder. Verwacht wordt dat binnen tien jaar zo’n 500 tennisverenigingen de keuze 
hebben gemaakt voor een of twee padelbanen. De sport verenigt het beste van twee 
werelden (tennis en squash). Padel is relatief gemakkelijk te leren; de positionering van 
het racket ten opzichte van de bal luistert minder nauw dan bij besnaarde tennisrackets, 
de opslag is onderhands en de bal blijft langer en makkelijker in het spel omdat de baan 
ommuurd is. Daarom is padel geschikt voor alle leeftijden en kan het door iedereen op 
zijn eigen niveau worden gespeeld. De gemiddelde oudere kan dus langer blijven 
padelen dan tennissen.  Daarnaast is padel een spectaculaire sport is: het is snel, er is veel 
actie, de bal blijft lang in het spel, het is een tactische sport. Daarom is de verwachting dat 
de jeugd naast het tennissen ook zal gaan padelen. 

 

 

 

6.2 Bestuurlijke inbedding en afstemming  
We hebben besloten dat Padel en Tennis in 2020 samen in één vereniging aangeboden 
zullen worden. De voorzitter van de padelcommissie heeft een zetel krijgen in bestuur van 
T.V. Cromwijck. 
 
De padelcommissieleden hebben zitting in de TC en JC van onze vereniging. 
Competities, toernooien en andere activiteiten zijn hiermee ingebed in de vereniging. De 
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communicatie rondom Padel wordt in eerste instantie uitgevoerd door de 
Padelcommissie.  
 

6.3 Activiteiten, training en competitie 
Tijdens de introductiefase van Padel bij T.V. Cromwijck is het van belang dat leden en niet 
leden goed de gelegenheid krijgen om (gratis) kennis te maken met padel. Met het 
bijwonen van de clinic kunnen (potentiële) leden in een korte tijd padel ervaren en deze 
dynamische en leuke sport leren spelen. Daartoe worden activiteiten georganiseerd, 
zoals toss-avonden, clinics, instuifbijeenkomsten, laddercompetitie, racketlon, padelja-
avonden etc.  

Trainingen worden verzorgd door gediplomeerde padeltrainers van tennisschool 
Netwerk. Naast de reguliere KNLTB-competitie gaan we ook deelnemen aan een 
regionale competitie. Daar waar met de KNLTB-competitie ratingpunten te behalen zijn, 
dient de regionale competitie vooral om wedstrijdervaring te kunnen opdoen zonder dat 
er al te lange reistijden zijn. 

Clubkampioenschappen en het Open Toernooi voor padel vinden in het eerste jaar 
gelijktijdig plaats met de tennisactiviteiten. Na evaluatie wordt bekeken of dat in 
navolgende jaren ook het geval zal zijn. 

6.3 Baanverhuur 
In de eerste periode (6-12 maanden) na oplevering van de banen vindt er geen verhuur 
plaats aan niet-leden. Niet-leden kunnen alleen padel spelen bij T.V. Cromwijck door deel 
te nemen aan de inloopavonden (clinics), tossavonden e.a. georganiseerde activiteiten. 
De Padelcommissie zal de ontwikkelingen en de bezetting van de banen m.b.v. het 
afhangsysteem monitoren. En de ontwikkelingen en het gebruik van de padelbanen zal 
regelmatig in het bestuur geëvalueerd worden. 
 
KNLTB-afdeling voor padel heeft een online tool ontwikkeld NLpadel.nl Meet&Play 
waarbij de beschikbare uren van de padelbanen centraal online aangeboden kunnen 
worden.  

Deze tool en dienst is gratis voor ons. We kunnen zelf tarieven en speelduur bepalen. Het 
systeem wordt begin 2020 uitgerold en kan gekoppeld worden aan het digitale 
afhangbord zodat er geen kans bestaat op dubbel afhangen van de padelbanen. er 
wedstrijden spelen. 
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7 Het Paviljoen 
Het paviljoen is de huiskamer van de leden. Gezelligheid en wat kunnen drinken met 
tennisvrienden zorgt voor binding tussen de leden en binding met de vereniging. Met de 
komst van de padelbanen en de nieuwe achterpui heeft het clubhuis een schitterende, 
open uitstraling met veel licht gekregen. Ook hebben we het terras vergroot waarmee er 
goed zicht is op zowel de padelbanen als baan 10. 

De Paviljoen- en Barcommissie wil in het tennispaviljoen een gezellige en ontspannen 
sfeer creëren, waar de leden tegen redelijke prijzen van een consumptie kunnen 
genieten. De netto barinkomsten zijn naast de contributie en sponsorbijdragen de 
grootste inkomstenbron van de vereniging. Dit is overigens geen hoofddoel – 
gezelligheid staat voorop.  

Een ander streven van de bar- paviljoencommissie is om met de tijd mee te gaan en dus 
continu in te spelen op de marktwerking en de wensen van de leden, en dan niet alleen 
wat betreft het aanbod van artikelen aan de bar, maar ook het creëren van een paviljoen 
met bar, waar de leden zich thuis (blijven) voelen. Daarbij hoort ook de Gezonde Kantine. 

 

7.1 De Gezonde Kantine 
We hebben gekozen voor een omgeving waar gezonder eten gemakkelijker wordt 
gemaakt. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in het clubhuis ook 
een gezonde keuze biedt, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl 
van onze leden en bezoekers.  
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Onze ambitie  
We hebben de ambitie om structureel een “Bronzen” Sportkantine” te zijn T.V. - een 
sportieve omgeving met een gezonde uitstraling die gezonder gedrag stimuleert. 
Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door 
het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze ook de makkelijke keuze. 

Ons clubhuis heeft de volgende basis 

* Het clubhuis biedt in elke productgroep minstens één gezondere keuze aan.  
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, snoep, snacks etc.) 
biedt het clubhuis minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod 
én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het 
Voedingscentrum.  
 
*  Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes  
Het clubhuis hanteert deze twee uitstralingspunten, op de opvallende plaatsen bij het 
uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;  
*  Het clubhuis stimuleert water drinken  
In ons clubhuis is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de 
automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water of flesjes water.  

* Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten heeft in alle productgroepen 
minimaal 1 gezondere keuze  

* We hebben fruit in ons assortiment  

* De aankleding van de kantine laat duidelijk zien dat gezonde keuzes mogelijk zijn 

* We werken structureel aan een Gezondere Sportkantine  
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Het beleid laat duidelijk zien hoe de organisatie er ook op de lange termijn voor zorgt dat 
de kantine gezond blijft. Tevens is het één van de speerpunten van de barcommissie, dat 
deze hierop actief let en tevens de barvrijwilligers hierop aanstuurt.  

 
Met onze barcommissie hebben wij afgesproken dat we 1 maal per jaar, met de 
Kantinescan van het Voedingscentrum, het aanbod in de kantine in kaart brengen en de 
uitkomst rapporteren aan het bestuur.  

7.2 Drank- en rookbeleid 
Sinds 2019 is ons park rookvrij.  

Met ons alcoholbeleid houden we ons strikt aan de wettelijke alcoholregels van Nix <18. 
Er wordt niet geschonken aan of gedronken door minderjarigen. We controleren streng 
op leeftijd en treden passend op bij overtreding hiervan.  

   
 

Als meer dan 25% van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar (zoals tijdens de 
juniorencompetitie) wordt er geen alcohol geschonken. Bardienstvrijwilligers zijn alert op 
eventueel dronken gasten en waarschuwen hen voor hun deelname aan het verkeer. De 
barmedewerker kan weigeren nieuwe alcoholconsumpties te schenken indien hij of zij 
daar gegronde redenen toe heeft.  

Ons volledige alcoholbeleid staat in het reglement alcoholverstrekking. 

 



   

BELEIDSVISIE TV CROMWIJCK  36 

7.3 Barcommissie: goed georganiseerd 
Het is belangrijk om een goed georganiseerde Barcommissie te hebben, die zorgdraagt 
voor o.a. 

- het navolgen van het Bestuursreglement Alcohol verstrekking 
- het toepassen van de nieuwe Drank en Horecawet, vanaf 1-1-2013 
- de controle op hygiëne aan de bar en in de keuken 
- het indelen en onder controle houden van de bardienstvrijwilligers  
- het ondersteunen van de diverse toernooi-activiteiten 
- een strak en financieel onderbouwd inkoop beleid van de bar benodigdheden 
- het zoveel als mogelijk scheiden van afval, zoals papier – karton – glas – vetten e.d. 
- energie beperkende maatregelen, zoals LED verlichting in het paviljoen, verbeterde 
regeling verwarmingsinstallatie, bewegingsschakelaars waar mogelijk, 
- een opgesteld schoonmaakplan dat halfjaarlijks wordt aangepast aan de competitie en 
toernooien, inclusief het wekelijks reinigen van de doucheleidingen om legionella 
besmetting te voorkomen. 

 

7.4 Ideeën voor de komende jaren 
- Elektronische toegang en afsluit systeem via je KNLTB pas van het tennispark en 
paviljoen.  
- Invoeren online bardienstprogramma.  
- Nieuwe (tegel) vloeren in het paviljoen.  
- Mogelijkheid van het installeren van zonnepanelen. 
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8. Bestuursbeleid 
 

8.1 Waar moet het bestuursbeleid op gericht zijn? 
Besturen betekent alles doen wat nodig is om de vereniging, gezien de doelstellingen en 
activiteiten, te laten functioneren. Onze vereniging moet een structuur hebben waarin 
zich alle categorieën van tennissers in meerdere of mindere mate kunnen terugvinden. 
Het is niet eenvoudig voor iedereen een passend baan- en verenigingsbeleid te voeren, 
want ieder heeft zo zijn eigen inzichten en gedachten over de gang van zaken binnen een 
vereniging.  

Toch meent het bestuur een basis te moeten scheppen, die past in de huidige tijd van het 
recreatieve tennis en zal dan ook alles in werk stellen om de TV Cromwijck verder te laten 
bloeien en, indien mogelijk, zelfs qua aantal leden te laten toenemen. 

8.2 Probleemstelling en oplossingsrichting  
Het verenigingsgevoel, met name de sociale aspecten daarvan zijn minder dan voorheen 
aanwezig. Voor een belangrijk deel komt dit door de verschuiving naar meer persoonlijk 
gerichte activiteiten en minder behoefte aan collectieve verantwoordelijkheden.  

Hoewel we ons gelukkig prijzen met de betrokkenheid van onze leden en de interesse 
voor allerlei activiteiten die we organiseren kunnen ook wij te maken krijgen met minder 
samenhang tussen de leden onderling, terugloop van kantinebezoek en van deelname 
aan evenementen of weinig interesse in de zorg voor de vereniging. 

Ons beleid is erop gericht de binding met de vereniging te vergroten. De leden zien we 
als klanten van de vereniging die actief en individueel moeten worden verleid met 
activiteiten die aansluiten op de vraag.  We denken aan laagdrempelige evenementen, 
die zoveel mogelijk de verschillende doelgroepen binnen de vereniging aanspreken. Niet 
tennis gebonden activiteiten horen hier ook bij. Een opsomming van mogelijke ideeën 
voor de respectievelijke doelgroepen, naast de reeds bestaande activiteiten, is hieronder 
weergegeven.  

Belangrijk is ook dat de leden de geschetste problematiek herkennen en bereid zijn zich 
in te spannen om aan de oplossing mee te werken. Doorgaan op het huidige wijze heeft 
als consequentie, dat op den duur de beperkte kern van leden die zich wel inzetten voor 
de vereniging niet meer zal worden aangevuld. De volgende ‘producten’, naast de reeds 
bestaande, kan de vereniging mogelijk ontwikkelen. Deze voorstellen moeten nader 
worden uitgewerkt en op de respectievelijke doelgroepen worden geprojecteerd: 
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1. Een passe-partout met reductie voor alle R.C. toernooien; 
2. Het inschrijfgeld voor het Thuisblijvers toernooi (nu 6 dagen) wordt één knipkaart met 

reductie voor alle dagen; 
3. Een meldpunt voor alleengangers, (tennis date); 
4. Een laddercompetitie in de weekeinden voor hen, die doordeweeks overdag                           

niet kunnen spelen in de hoop dat ook competitiespelers eraan deelnemen; 
5. Een laddercompetitie voor veteranen in de winter of in de zomer; 
6. Een toss-middag of avond(zaterdags?) voor 1e en 2e jaar’s, waardoor zij op een andere 

manier met de vereniging te maken krijgen, dan alleen maar tijdens de training; 
7. In de zomer de veteranen districtscompetitie; 
8. Een 55+ toernooi, met alleen dubbels in poules; 
9. Door de jeugdcommissie op een zaterdag de hal laten afhuren voor het houden van 

spelletjes voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar, en afsluiten met friet en ranja; in de zomer 
kan dit uiteraard ook buiten plaatsvinden; 

10. Voor de jeugd een ladder competitie 
 

Activiteiten niet direct gerelateerd aan het tennissen, maar wel sportief en in elk geval 
bevorderend voor de onderlinge samenhang binnen onze vereniging zijn: 
 

- In de winter bridge/klaverjas avonden; 

- Op enkele zaterdagen een wandeling organiseren, waarbij na afloop gezamenlijk 
snert of iets dergelijks wordt gegeten; 

- Op een zaterdag overdag een fietstocht houden met eventueel puzzelvragen en 
daarna tennissen, eventueel in de hal, en afsluitend met z’n allen iets eten/drinken 
in het paviljoen; 

- Voor de jeugd een discoavond na een toernooi; 
Voor de senioren op een zaterdagavond nu eens geen tennis, maar een                         
gezellige feestavond, waarbij gedanst kan worden.  

8.3 Seksuele intimidatie, racisme en discriminatie 
Seksuele intimidatie en/of misbruik wordt niet getolereerd binnen onze vereniging. Als 
hiervan sprake van is, dan maken wij direct melding bij het centrum seksueel geweld. We 
doen dit volgens de richtlijnen van NOC/NSF. In de infographic kun je zien welke stappen 
we nemen. Wil je meer weten, lees dan de meldcode seksuele intimidatie en misbruik in 
de sport.  
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Voor racisme en discriminatie geldt hetzelfde. We kennen gelukkig geen actieve 
voorbeelden binnen de club, maar de praktijk laat zien dat een ‘grapje’ snel gemaakt is. 
Het effect hiervan op de ontvanger kan echter serieuze gevolgen hebben. Voor ons geldt 
dat iedereen welkom is bij onze vereniging. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan. Mocht er onverhoopt toch sprake van zijn, dan kan dit gemeld worden bij de 
voorzitter of bij één van onze twee vertrouwenspersonen (voorzitter@tvcromwijck.nl 
respectievelijk vertrouwenspersoon@tvcromwijck.nl). 

 
 

9. Financieel beleid 
 
9.1 Meerjarenbegroting tot 2026 (incl. Padel) 

 

Begroting liquiditeit lange termijn

31/12/2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Saldo bankrekeningen 254.275€      
Krediet ABNAMRO -€               
Netto 254.275€      
Resultaat vereniging 7.500€        7.500€       7.500€       7.500€       7.500€       5.000€       5.000€       
Resultaat hal
Afschrijvingen 33.000€      33.000€     33.000€     33.000€     33.000€     33.000€     33.000€     

Totaal investeringen 122.201€   14.000€     170.000€   6.500€       56.000€     75.000€     -€           

Financiële positie 156.528€   166.983€  21.437€    39.392€    7.847€       (29.153)€   8.847€       

Aflossing obligatieplan 16.045€     16.045€    16.045€    16.045€    16.045€    

Padelbanen 78.669€     

Paviljoen 31.532€     14.000€    15.000€    6.500€       6.000€       -€           -€           
Rabatdelen buitenzijde 19.532€      4.500€       
Schilderwerk kozijnen 2.500€        2.500€       
Jade safety/security toegangscontrole 2.500€        
Sanitair CV installatie 5.000€        
Douche geisers 2.500€       
Vloer Paviloen   +/- 250m2 a € 60,=
Terras tegelwerk ophalen 2.000€        2.500€       
Inventaris 1.500€       1.500€       1.500€       
Dak 15.000€     
Bar 10.000€     

Banen en hal 12.000€     -€           155.000€  -€           50.000€    75.000€    
Banen 1-7 150.000€   
Banen 8-10 75.000€     
Vlaggenmasten 3.500€        
Hekwerk 7.000€        
Blaashal 1.500€        5.000€       50.000€     
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De meerjarenbegroting is een liquiditeitsplanning gebaseerd op het saldo van onze 
bankrekeningen aan het eind van het voorgaande boekjaar. De investeringen in ons 
paviljoen, blaashal en banen zijn indicatief. Alle investeringen zijn bruto, eventuele 
subsidies van gemeente of rijk of ondersteuning van fondsen zijn niet meegenomen. Op 
basis van eerdere investeringen in LED-verlichting en padel verwachten we minimaal 25% 
van de investeringen in banen, paviljoen en blaashal met subsidies te dekken.  

9.2 Sponsorbeleid 
Inkomsten uit het sponsorbeleid zijn van groot belang voor onze vereniging. De kosten 
voor team 1 worden gedekt uit sponsoropbrengsten specifiek voor dit team. Per jaar kent 
het team een hoofdsponsor. Kleding voor dit team en de selectieteam 2, 3 en 4 wordt 
gesponsord door Twinsport/Intersport. 

De reguliere jaarlijkse sponsorinkomsten van de vereniging komen binnen via de borden 
en winddoeken langs de banen. De afgelopen jaren zien we een tendens naar beneden 
bijgestelde sponsorbudgetten en een grotere vraag naar wederdiensten vanuit de 
sponsoren richting vereniging. Met ons sponsoraanbod spelen we daar op in. 

Een stabiel sponsorbeleid met bijbehorende werving vraagt een actieve 
sponsorcommissie met bijbehorende voorzitter. De afgelopen jaren zijn enkele leden hier 
actief mee geweest. Een voorzitter van de commissie wordt echter nog gezocht. 


