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Inleiding 
 

De club, dat zijn wij samen! Een bijzondere tennisvereniging draait op bijzondere mensen: de leden, vaak 

ook de ouders van de leden, trainers, coaches, het bestuur, actieve leden in de commissies en vele 

vrijwilligers. Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht aan diens leden, ongeacht de categorie 

waartoe zij behoren. In het voorhanden liggende beleidsplan komen de afzonderlijke categorieën aan bod, 

wij benoemen daarom al kort de verschillende categorieën. Het beleidsplan spreekt van junioren, senioren, 

vrijwilligers, recreanten, prestatieve spelers en tenniskids. 

 

Verbinding is binnen onze vereniging een belangrijk element. Het is de ambitie van LTC B.R.Z. om mensen te 

verbinden door het bieden van optimale sportfaciliteiten en gezelligheid in een prachtige omgeving. Daarbij 

gaan we respectvol om met elkaar en met onze omgeving.  

Een goed beleid zorgt voor continuïteit en binding met de vereniging. Dit is onmisbaar om een vereniging te 

kunnen zijn waar jong en oud zich thuis voelen. Om eerdergenoemde te kunnen realiseren heeft het bestuur 

van BRZ nadere doelstellingen gedefinieerd. Deze doelstellingen zijn opgenomen in dit beleidsplan. In het 

beleidsplan wordt globaal ingegaan op hoe BRZ voornemens is de doelstellingen te realiseren. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat het hierbij niet alleen gaat om wat de vereniging doet voor haar leden maar ook 

wat leden kunnen doen voor de vereniging. 

 

Het beleidsplan is opgesteld door de diverse leden van het bestuur en mag gezien worden als leidend. We 

hopen met een gericht beleid, bestaande leden tegemoet te komen in diens behoeften alsook nieuwe leden 

actief te werven.  

 

Het is ons gezamenlijk belang om te werken aan een gezonde basis voor onze vereniging.  

 

 

 

Bestuur BRZ 
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Noodzaak 
  

Op dit moment durven wij te stellen dat Tennisvereniging BRZ een gezonde vereniging is. We hebben een 

mooi tennispark, voldoende leden, professionele tennistrainers, verschillende actieve commissies en een 

financieel gezonde vereniging.  Desondanks zijn wij van mening dat er op verschillende vlakken ruimte is tot 

verbetering alsook betrokkenheid.   

  

Betrokkenheid is in deze een zorgvuldig gekozen term. Betrokkenheid ziet toe op een goede communicatie 

waardoor leden zich betrokken voelen bij de vereniging, op het leveren van een actieve bijdrage binnen de 

vereniging alsook op het creëren van het BRZ-gevoel – het daadwerkelijk deel uit maken van een hechte 

vereniging.  

 

Onderstaande vragen bieden wellicht stof tot nadenken: 

- Kunnen we vacatures in het bestuur en commissies gemakkelijk invullen? 

- Wordt de jeugd zodanig opgevangen en begeleid, dat over een aantal jaren nog steeds sportief op 

niveau gepresteerd kan worden? 

- Kunnen we onze leden voldoende bieden om ze te kunnen binden? 

- Willen we het ledenbestand minimaal op het huidige niveau behouden, of willen we graag groeien 

met de vereniging?  

- Hoe kijken we naar de beheersbaarheid van een grote vereniging? 

- Hebben we in de toekomst voldoende sponsoren? 

- Weten we wat er leeft bij de leden?  

 

Bij een beleidsplan gaat het om continuïteit en professionaliteit van de vereniging. Het geeft overzicht en 

verduidelijkt samenhang en structuur van de vereniging, zodanig dat opvolgende bestuurders en vrijwilligers 

weten welke koers de vereniging wil varen.  

  

Naast het geven van inzicht in samenhang en structuur van de vereniging is het beleidsplan een 

sturingsinstrument. Voor het bestuur is het een houvast en toetsingsinstrument om koers te houden, voor 

de leden geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en het draagt bij aan de monitoring van de 

doelstellingen. Met andere woorden, het beleidsplan vormt het kader waarbinnen de dagelijkse 

besluitvorming, activiteiten en verdeling van middelen in de vereniging wordt vormgegeven en inhoud krijgt.   

  

Het bestuur hoopt dat dit beleidsplan de leden een handvat geeft om constructief mee te denken en met 

het bestuur samen te werken. Wij hopen dan ook dat de leden het beleidsplan zien als een uitnodiging. Dit is 

voor Tennisvereniging BRZ van groot belang en nodig om de verenigingszaken nu en in de toekomst goed te 

kunnen regelen.  
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Visie 
 

Als vereniging willen we verder kijken dan de zaken van alledag. Juist om die zaken gericht aan te pakken is 

er behoefte aan een visie op langere termijn. Wat is de maatschappelijke en sportieve rol van onze 

vereniging en tot hoever reikt deze rol? Wat komt er op de vereniging af? Waar liggen kansen voor onze 

vereniging? De vereniging is van en voor de leden. Wat mogen zij van de vereniging verwachten? En wat 

verwacht de vereniging van haar leden? Hoe werk je aan een goede relatie met de leden? Hoe stuurt het 

bestuur op ontwikkelingen die zich voordoen?  Helaas kunnen wij deze vragen niet beantwoorden, wel 

kunnen we een basis formuleren voor het maken van keuzes, welke inhoud geeft aan waar we als vereniging 

voor staan en waarmee we als vereniging kunnen inspelen op wat er op ons afkomt.  

 

Voor de leden en het bestuur is het van groot belang te weten welke koers de vereniging voor de komende 

jaren kiest. Met dit beleidsplan wil het bestuur een doorkijk geven om een aantal zaken in de komende jaren 

te verbeteren en/of te veranderen maar vooral te behouden wat goed is.  

  

Uitgangspunten 
  

Tennisvereniging BRZ zal gedurende het komende jaar:  

  

- Het werven van leden continueren; 

- De technische visie handhaven, welke erin voorziet dat elk lid zich op tennisgebied kan ontwikkelen 

tot het door hem of haar gewenst en/of haalbare niveau; 

- De voorwaarden blijven scheppen om leden aan de vereniging te binden; 

- De communicatie naar leden, omgeving en anderen op peil houden en waar noodzakelijk verbeteren 

met behulp van alle beschikbare communicatiemiddelen. 
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Analyse van bedreigingen en kansen  
  

Voor onze tennisvereniging hebben we een analyse gemaakt van onze sterktes en onze zwakke punten. 

Daarnaast hebben we gekeken naar bedreigingen en waar we als vereniging kansen zien om ons te 

verbeteren. De uitkomsten van deze analyse worden in het volgende overzicht weergegeven: 

 

 

  
 

Zichtbaar wordt dat verschillende aspecten onze aandacht behoeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Onvoldoende aanwas 
van jeugdleden 

•Onvoldoende binding

•Werven van (jeugd)leden 
(leeftijdscategorie 4)

•Meer betrokkenheid van 
leden

•Verbeteren communicatie 
zowel intern als extern 

•Betrokkenheid 
prestatieve leden bij 
clubtoernooien en 
tennisvereniging 

•Relatief weinig jeugd 

•Beperkt aantal 
vrijwilligers 

•Functioneren 
verwarmde banen 

•Voldoende banen

•Vele activiteiten

•Modern paviljoen 

•Informatieve website 

•Gebruik van sociale media

•Gediplomeerde trainers met licentie 

•Gevarieerd tennisniveau 

•Aandacht voor          
rolstoeltennissers  

•Erkend stage-leerbedrijf  

sterk zwak

bedreigingkansen
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Doelstellingen 
 

Een mooie algemeen geformuleerde doelstelling vinden wij: “De vereniging stelt zich tot doel een omgeving 

te bieden waar zowel de recreatieve als prestatieve spelers zich thuis voelen en kunnen groeien tot een 

niveau dat past bij ieders ambitie en mogelijkheden.”   

 

De geformuleerde doelstelling valt uiteen in de volgende onderdelen:  

 

- Het creëren van plezier, passie en gezelligheid. Daar wij van mening zijn dat saamhorigheid en 

sociale binding essentieel zijn. 

- Een actieve deelname aan de vereniging, waarbij maatschappelijk medeverantwoordelijkheid tot 

uiting komt 

- Het bieden van voldoende mogelijkheden aan alle leden om te kunnen tennissen op een niveau 

passend bij de individuele capaciteiten en behoeften 

- De vereniging biedt tennislessen aan die geschikt zijn voor alle niveaus 

 

Hetgeen opvalt is dat de gekozen doelstelling enkel toeziet op de huidige leden in de huidige situatie, te 

weten BRZ zoals wij het kennen. Wij zijn van mening dat er zeer zeker (meer) aandacht geschonken moet 

worden aan onze leden en dat er tegemoet gekomen moet worden aan de wensen en behoeften.  

 

Als vereniging moeten we ook naar de toekomst kijken. Een zorgvuldige lezer zal dan ook constateren dat 

eerdergenoemde niet overeenkomt met de uitgangspunten welke wij als bestuur passend vinden. Hieronder 

worden dan ook nog enige aanvullingen genoemd: 

 

- Groei middels het werven van nieuwe leden; 

- Het binden en behouden van onze huidige leden; 

- Het verbeteren van de communicatie. 
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Uitvoering 
 

Plezier, passie en gezelligheid 

Graag willen wij onze leden plezier, passie en gezelligheid bieden. In dit kader worden er verschillende 

activiteiten georganiseerd, vaak voor een specifieke doelgroep. Het streven is dat iedere doelgroep 

ongeveer een gelijk aantal activiteiten krijgt aangeboden. Hier wordt actief op gestuurd binnen de 

verschillende commissies alsook binnen het bestuur. Besef wel dat het bestuur en de commissies enkel een 

faciliterende rol hebben. Wij willen onze leden dan ook stimuleren deel te nemen aan de activiteiten of zelf 

een voorstel te doen voor een leuke activiteit. 

 

Recent zijn er nieuwe afspraken gemaakt aangaande de communicatie van activiteiten, daar hier een 

verbeterslag te maken viel. 

 

Maatschappelijk medeverantwoordelijkheid  

Actieve deelname aan de vereniging, waarbij maatschappelijk medeverantwoordelijkheid tot uiting komt 

betreft een taak welke grotendeels toekomt aan de leden. Het bestuur neemt hierin een passieve rol in; wel 

is het de verantwoordelijkheid van het bestuur leden te overtuigen van noodzakelijke betrokkenheid en 

deelname aan het verenigingsleven. 

Het bestuur geeft de volgende invulling aan de term maatschappelijke medeverantwoordelijkheid:  

• Deelname aan training, competitie en toernooien 

• Deelname aan activiteiten 

• Wordt vrijwilliger 

• Aanwezigheid op het park gedurende bijvoorbeeld de competitiedagen. 

 

Tennis op eigen niveau 

Presteren en recreëren zijn bij ons even belangrijk. We willen zo hoog mogelijk meedraaien in de competitie 

en voeren een beleid waarbij alle talenten zoveel mogelijk tot hun recht kunnen komen. Maar er is ook veel 

aandacht voor wie gewoon gezellig een balletje wil slaan. En voor mensen voor wie het kunnen sporten niet 

vanzelfsprekend is.  

De tennisvereniging BRZ beschikt op dit moment over een zeer capabel trainersteam. De trainers nemen op 

basis van diens eigen ervaring en kunnen, de verantwoordelijkheid voor de verschillende doelgroepen. 

Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen recreanten, prestatieve spelers en tenniskids.  

 

Communicatie 

Goede communicatie draagt bij aan het kunnen binden en behouden van leden. De leden moeten op de 

hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de club, activiteiten die worden georganiseerd, 

trainingsvoorwaarden en nog tal van andere zaken op tennisgebied. Hierbij is het ook belangrijk dat leden 

weten waar zij hun vragen kunnen stellen.  
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Het bestuur van BRZ speelt een actieve rol in het optimaliseren van de communicatie. Enerzijds zal er 

gekozen worden voor een transparantere communicatie. Het blijft echter ten alle tijden een keuze van het 

bestuur om te bepalen welke onderwerpen al dan niet gecommuniceerd zullen worden richting de leden. Dit 

betreft een weloverwogen keuze. Bij twijfel omtrent de communicatie zal het gebruik maken van de 

expertise van derden (te denken valt aan afzonderlijke commissies, leden, etc.). Anderzijds willen we de 

wijze van communicatie verbeteren middels het optimale gebruik van diverse communicatiemiddelen en via 

de maandelijkse ledenavond. 

 

Groei 

Het werven van nieuwe leden is een doelstelling van alle tijden. Als tennisvereniging zijn wij continu op zoek 

naar juiste manieren om leden aan onze vereniging te binden en te behouden. Het betreft hier leden van 

alle leeftijdscategorieën. Het project Start2Tennis is gericht op de werving van deze leden. 

 

In dit beleidsplan wordt nadrukkelijk ingegaan op het werven van jeugd, daar wij van mening zijn dat dit 

grote aandacht behoeft. De prioriteit bij het aantrekken van nieuwe jeugdleden ligt bij de jonge jeugd van 4 

tot 12 jaar (Basisschool). Werving geschiedt bijvoorbeeld door Schooltennisprojecten. Het KNLTB 

tennisprogramma Tenniskids, is een goed middel om deze jeugdleden te binden aan onze vereniging waarbij 

ouders actief betrokken worden. 

Met het werven van deze jonge kinderen, hopen wij tevens overige gezinsleden te werven. 

 

Binden en behouden van leden 

Naast tennis willen wij ook een ontmoetingsplek voor mensen zijn vanuit onze maatschappelijke opdracht. 

Wij willen dat onze club een plek is waar mensen graag samenkomen: zowel jong als oud, zowel topsporter 

als recreant. We ontvangen onze leden gastvrij in een prettige omgeving. We willen laagdrempelig en 

toegankelijk zijn en verschillende doelgroepen samenbrengen. Een vereniging waar mensen deel uit van 

willen maken, waar zij zich thuis voelen en waar ze trots op zijn.  

 

Het binden en behouden van leden geschied door de excelleren in alle afzonderlijk genoemde aspecten. Wij 

willen als club continu blijven voorzien in eenieders behoeften, maar vragen hierin ook een actieve bijdrage 

van onze leden. 
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Verantwoordelijkheden 
 

Binnen Tennisvereniging BRZ worden de vele taken mede-ingevuld door de verschillende afzonderlijke 

commissies.  

 

- Kantinecommissie  

- Toernooicommissie 

- Technische commissie  

- Wedstrijdcommissie 

- Sponsorcommissie 

- Jeugdcommissie 

- Accommodatie- en baancommissie 

- Recreantencommissie 

 

De club, dat zijn wij samen! 

Een bijzondere tennisvereniging draait op bijzondere mensen: de leden, vaak ook de ouders van de 

leden, trainers, coaches, actieve leden in de commissies en vele vrijwilligers. Behalve tijdens het samen 

sporten ontmoeten in een tennisvereniging mensen elkaar met dezelfde sportieve passie: het is leuk 

elkaar beter te leren kennen en dat doe je het beste door samen iets in en voor de vereniging te doen. 

 

Een aantal belangrijke activiteiten die moeten gebeuren worden jaarlijks verdeeld.  Dat betekent dat in de 

toekomst aan álle leden wordt gevraagd om, individueel of met een groepje, per jaar een taak uit te 

voeren, mee te helpen bij óf zelf een activiteit te organiseren of anderszins bij te dragen aan een 

bruisende en gezellige tennisvereniging.  

Denk bijvoorbeeld aan flyeren in de dorpen, van bestuurswerk tot rijden naar een wedstrijd, junioren 

begeleiden bij wedstrijden, een pub quiz organiseren, meehelpen bij of het organiseren van de dames- of 

herenavond, enzovoorts. 

 

Om een bijzondere club te zijn en te blijven kunnen we ieders ideeën, inzet en talent goed gebruiken. We 

verwachten dat je enthousiast je medewerking verleent aan deze vrijwilligerstaken.  

 


