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INLEIDING 
 
Dit Technisch Beleidsplan sluit aan op het Algemene Beleidsplan van LTC VDM dat op 28 november 
2018 tijdens de Algemene Leden Vergadering is aangenomen. Het plan voorziet in tennistechnische 
zaken om zowel de recreatieve als prestatieve doelen van de club te bereiken voor de periode 2019-
2022.  
 
Om deze doelen te verwezenlijken heeft LTC VDM een deel van de tennis-technische zaken 
uitbesteed aan een derde partij, te weten OC Tennis. Het uitbestede gedeelte bestaat uit het 
organiseren van: 

• trainingen, 
• activiteiten gericht op prestatie 
• activiteiten gericht op het vergroten van de binding met de sport en club bij jeugdleden in het 

bijzonder. 

Door gebruik te maken van de diensten van een derde partij voor technische zaken ontlast de 
vereniging haar vrijwilligers van tijdrovende en complexe technische taken 
 
Het faciliteren en begeleiden van alle overgebleven tennis gerelateerde zaken zal worden uitgevoerd 
door vrijwilligers van de club (zoals competitie gerelateerde activiteiten). Dit wil niet zeggen dat dit 
geen cruciale functies zijn binnen de vereniging. 
 
OC Tennis wordt binnen club in dit plan verder aangeduid als Team Trainingen. En voert te allen tijde 
haar activiteiten uit binnen de beleidskaders van de vereniging. Deze constructie is al actief sinds 
2018. 
 
In de samenwerking tussen LTC VDM en Team Trainingen is overeengekomen dat Team Trainingen 
betrokken wordt bij het opstellen van dit technische beleidsplan, om zodoende te voorkomen dat 
zaken onuitvoerbaar blijken te zijn.  
 
Het Technisch Beleidsplan 2019-2022 is opgesteld aan de hand van algemene uitgangspunten die 
zijn afgeleid van de richtinggevende kaders uit het Algemene Beleidsplan van LTC VDM. 

Het doel van dit beleidsplan is het aangeven welke doelen en kaders de vereniging heeft als het gaat 
om de competitie en de ontwikkeling van jeugdige tennissers. 

Het plan is als volgt opgebouwd: 

• Als eerste wordt een algemene beschrijving van de omgeving, inclusief een beschrijving van 
de situatie waarin LTC zich bevindt. En is verder aangevuld met de basis uitgangspunten uit 
het verenigingsbeleid. 

• Dan volgt een beschrijving van de organisatie en welke doelen hier te halen zijn. 
• Het derde hoofdstuk onderdeel betreft gaat in op hoe de vereniging omgaat met recreatie en 

prestatief tennis. 
• Hoofstuk 4 behandeld hoe wij tegen de competitie kijken, en hoofdstuk 5 geeft de doelen die 

te bereiken zijn rond het onderwerp trainingen. 
• In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op financiën en hoe hier mee omgegaan wordt. 
• Hoofdstuk 7 is een beknopte samenvatting. 
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1. ALGEMEEN 
 

1.1 MISSIE  
LTC VDM heeft als missie een tennisomgeving te bieden waar zowel jeugd als recreatieve en 
prestatieve spelers zich thuis voelen en kunnen groeien tot een niveau dat past bij ieders ambitie. In 
het Technisch Beleidsplan komt deze doelstelling tot uiting waarbij rekening is gehouden met ieders 
capaciteiten en behoeften.  

1.2 TOEKOMSTPERSPECTIEF 
LTC VDM is één van de grotere tennisverenigingen van Nederland. Met vele mogelijkheden op het 
gebied van recreatief en prestatief tennis voor jong én oud. Om het ledenaantal op pijl te houden hoeft 
de vereniging op dit moment geen inspanningen te leveren. Maar de laatste twee jaar is de wachtlijst 
afgenomen. Dit signaal moet de club niet negeren, doch zorgvuldig monitoren. Wij zien dat naast het 
krimpen van de wacht lijst dat wij op termijn leden moeten gaan werven, en daarnaast ook weten te 
behouden. Naast het werven zal beleid erop gericht moeten zijn om uitstroom van jeugd te 
voorkomen. 
 
Ook de KNLTB ziet veranderingen optreden. En het is een herkenbaar beeld. Hieronder staan de 
belangrijkste trends: 
 
Flexibiliteit en gemak 
Door de individualisering worden steeds meer en steeds andere eisen gesteld aan het tennisaanbod. 
Zo ontstaat een toenemende behoefte om te sporten wanneer en waar het de sporter zelf uitkomt. 
Daarnaast wordt variatie en keuzevrijheid in het sportaanbod verwacht. Veel mensen willen nergens 
aan vast zitten, waardoor het aantal lidmaatschappen afneemt. Wat juist toeneemt, is de opkomst van 
ongeorganiseerde sportvormen, zoals hardlopen en fitness. 
 
Vergrijzing 
Tennis is de grootst georganiseerde sport bij 35-plussers. Maar de tennissers, die tijdens de grote 
instroom in de jaren 70-90 zijn gaan spelen, beginnen nu fysieke klachten te ontwikkelen. Fysiek 
ongemak is dan ook de belangrijkste afmeldreden bij senioren. Mede hierdoor is een terugloop in het 
aantal leden ontstaan. Een ontwikkeling die demografisch gezien nog enkele decennia verder kan 
doorzetten. 
 
Beleving 
We zien de sociale rol van verenigingen afnemen, onder andere doordat tijd steeds schaarser wordt. 
Tennissers blijven na een wedstrijd of training steeds minder lang op de vereniging. Veel mensen zijn 
voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen en belevenissen en deze vinden zij steeds vaker buiten 
de sportverenigingen om. 
       Bron: KNLTB Strategische Doorkijk 2017-2022 
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1.3 TRENDVOLGEND 
De beschreven trends zijn een gegeven, daarop kan LTC VDM geen invloed uitoefenen. Wel kan de 
vereniging de trends volgen en met haar technische beleidsplan rekening houden met deze 
ontwikkelingen: 
 

• LTC VDM heeft er bewust voor gekozen om bepaalde technische zaken door een derde partij 
te laten uitvoeren. Dat komt het gemak van de club ten goede. Deze partij zal ieder jaar 
nieuwe plannen opstellen, zodat de invulling te allen tijde flexibel blijft en kan meebewegen 
met de wensen van de leden. 

 
• De club kan anticiperen op de vergrijzing door bijvoorbeeld alvast na te denken over het 

aanbieden van een alternatieve vorm van competitie aan senioren, met kortere wedstrijden, 
die fysiek minder belastend zijn. Uit onderstaande tabel is af te lezen dat LTC VDM de meeste 
leden in de leeftijdscategorie 40+ t/m 55 jaar heeft. 
 

 Tevens heeft LTC VDM een relatief grote groep in de laagste leeftijdscategorie. Dat is juist 
 uitstekend voor de toekomstige positie van de vereniging. Voorlopig zal deze categorie goed 
 vertegenwoordigd blijven vanwege de groeikern waarin de club zich bevindt (te midden van 
 het woongebied Leidsche Rijn).  
 

• Qua beleving staat de club sterk. LTC VDM is een echte familievereniging waar jong en oud 
samen optrekken en waarin de club een sociale rol vervult. De oudere jeugd ontfermt zich 
regelmatig over de allerjongsten door bijvoorbeeld maatjestennis – een concept waarbij de 
oudere jeugd een balletje slaat met de tenniskids om te leren, te inspireren en te verbinden. 

 
 

1.4 TRENDSETTEND  
De ondervertegenwoordiging van de leeftijdscategorie18 t/m 35 jaar is opvallend te noemen. Wil de 
vereniging deze doelgroep aantrekken dan zal het trendsettend moeten zijn en eigentijdse 
voorzieningen moeten gaan bieden. LTC VDM zal voor de toekomst met haar technische beleid 
rekening moeten houden met al deze ontwikkelingen. Door met de een nieuwe aanpakt m.b.t. 
jeugdtennis en activiteiten voor de jeugd, moet jeugd geïnteresseerd blijven voor tennis en bij de club 
te blijven. 
 
 

 
Afbeelding 1 leden per leeftijdscategorie maart 2018 
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1.5 Basis uitgangspunten 
 

1. Dit plan is en blijft verenigbaar met het Verenigingsbeleidsplan; 
2. Het technisch beleid houdt rekening met leden die alleen recreatief willen tennissen; 
3. Jaarlijks wordt het technisch beleidsplan geëvalueerd. Dit gebeurt op basis van de behaalde 

doelen uit het een jaarlijks op te stellen jaarplan; 
4. Het continueren van de reguliere trainingsmogelijkheden voor de doelgroep breedtesport 

conform de opzet van afgelopen jaren; 
5. Het realiseren van een nieuwe trainingsopzet zoals verwoord in het Verenigingsbeleidsplan 

met betrekking het prestatiegerichte tennis; 
6. Er is een afgewogen balans tussen de verschillende doelgroepen;  
7. Onderzoeken zoals Ledentevredenheidsonderzoek, Baanbezettingsonderzoek en overige 

enquêtes worden meegenomen in de jaarplannen. Of kunnen leiden tot aanpassing van het 
beleid 
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2. ORGANISATIE 
 

2.1 RICHTLIJNEN 
In het Verenigingsbeleidsplan van LTC VDM zijn kaders en richtlijnen opgesteld omtrent recreatief en 
prestatief tennis. Het beleid van de vereniging is erop gericht dat er voldoende balans en ruimte is 
voor alle leden, ongeacht zijn/haar niveau of leeftijd. Ieder lid, met zijn/haar eigen ambities, draagt bij 
aan het totale niveau van de vereniging. Onderstaand beeld verduidelijkt deze beleidskeuze: 
 
 
 

 
 
 
 

2.2 Tenniszaken 
Om zowel recreatief als prestatief te kunnen tennissen binnen LTC VDM  moeten er technische zaken 
georganiseerd worden, zoals het deelnemen aan voorjaars- en najaarscompetitie en het volgen van 
training. 
 
De organisatie rondom technische zaken is nu als volgt verdeeld: 
 
Team Trainingen  

- Organisatie en administratieve afwikkeling van alle trainingen voor zowel jeugd als senioren; 
- Indelen van competitie voor jeugdteams en prestatieve teams; 
- Indelen van jeugdteams voor de KNLTB competities. 
- Ondersteunen bij interne evenementen voor de jeugd (denk aan Onderling Jeugd Toernooi) 
- Verantwoordelijk voor de doorstroming van prestatieve jeugdspelers naar de 

seniorencompetitie. 
- Het aanbieden van trainingen gericht op de specifieke doelgroepen (Tenniskids, Jeugd en 

Senioren) 
- Aanstellen van trainers. 

 
Competitiezaken(LTC): 

- Organisatie en afwikkeling van competitie voor jeugd- en seniorenteams. 
- Inschrijven alle competitieteams; senioren, jeugd (inclusief Tenniskids) 
- Uitgifte competitie formulieren, ballen  
- VCL’s 
- Baanindeling  

 
Tenniskids evenementen 

- Organiseren competitie Tenniskids 
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3. RECREATIEF EN PRESTATIEF  

3.1 KENMERKEN 
LTC VDM onderscheidt recreatief en prestatief tennis. Dit kenmerkt zich door: 
 

• Recreatief tennis betreft niet alleen vrijspelen of meedoen aan intern georganiseerde           
competities, maar ook aan KNLTB-competitie tot een bepaald speelniveau.  
 

• Prestatief tennis kenmerkt zich door tennissen (trainen en competitie spelen) op een hoger 
speelniveau of de potentie en ambitie hebben naar een hoger niveau te groeien (individueel 
en/of in teamverband). 

3.2 BELEVING  
Er is zowel bij de jeugd als bij de senioren een onderverdeling in beleving en ambitie met betrekking 
tot tennis. Het ene is niet beter of belangrijker dan het andere. Een deel van de leden is ambitieus en 
speelt competitie om het hoogst haalbare te kunnen bereiken het andere deel speelt wedstrijden met 
een louter recreatieve (breedtesport) insteek. 
 
Het aanbod van competities en trainingen moeten dan ook zo ingericht worden dat jeugdige spelers 
de mogelijkheid krijgen om te ontdekken waar hun grens ligt. Op die manier kunnen zij zich een 
passende en blijvende plek verwerven binnen de vereniging. 
 

3.3 BEHOEFTEN 
Ambitie is puur persoonlijk. Het is de kunst om het aanbod van tennis zoveel mogelijk aan te laten 
sluiten op de behoeften van de leden. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de vereniging en de 
capaciteit van het park. Dit in overweging nemende zal er goed gekeken moeten worden of het 
huidige tennisaanbod, de trainingen en competities, nog wel aansluit bij wensen van de leden. Zo zou 
dat bijvoorbeeld - met de vergrijzing in het achterhoofd - kunnen betekenen dat ook op zaterdag een 
50+ groep competitie gaat spelen. 
 
LTC VDM zal geregeld de behoefte onder leden moeten pijlen of het aanbod van competities voor alle 
doelgroepen nog toereikend is. 
 

3.4 RUIMTE 
LTC VDM biedt aan iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan KNLTB competities. Echter om 
iedereen de kans te geven om daadwerkelijk te kunnen deelnemen, mag een lid maar aan één 
competitie meedoen. Mits er voldoende ruimte is voor een tweede deelname, zal dit op basis van 
loting plaatsvinden. Leden die geen KNLTB competitie spelen krijgen voorrang op de interne 
vrijdagavondcompetitie. 
 
 
3.5 AMBITIE 
 
Prestatieve spelers en jeugd spelen op zondag competitie. Het is dan ook logisch dat jeugdspelers, en 
zeker degene met talent en ambitie om door te groeien, een plek op de zondag moeten krijgen. 
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Als een team in zijn geheel naar de senioren kan, zal dit makkelijk gerealiseerd kunnen worden. Maar 
er kunnen ook situaties ontstaan, door aanwas van nieuwe jeugdteams, dat invulling gaat knellen. En 
dat wellicht senioren gevraagd kan worden hun plak af te staan. Uiteraard moet voor deze senioren 
een oplossing worden gevonden om te kunnen blijven tennissen. Dit kan een ander team en/of een 
andere speeldag zijn. Uiteraard zijn we hier gebonden aan de mogelijkheden, die er op dat moment 
zijn. 
 
Jaarlijks moet bepaald worden wat er nodig is om ambitieuze spelers een plek te geven in de 
competitie. We staan ook open voor samenwerking met verenigingen in onze omgeving om de ambitie 
van eigen spelers en van andere verengingen te ondersteunen. 
 
Uiteraard geldt hierbij dat de ambities van eigen leden de voorkeur krijgen. 
 
3.6 TOPTENNIS 
 
LTC VDM stimuleert prestatief tennis, maar beseft dat zij niet de ruimte heeft, en de organisatie is, om 
een structurele rol te vervullen in het ondersteunen van tennissers met de ambitie om de landelijke of 
internationale top te halen. Voor deze doelgroep zijn de opleidingsprogramma’s van de KNLTB in het 
leven geroepen en bestaan er gecertificeerde tennisscholen die hieraan invulling kunnen geven. 
Uiteraard zijn talenten altijd van harte welkom om te trainen en competitie te spelen, maar er kan een 
moment komen waarop het talent, de progressie en/of de ambitie de faciliteiten die LTC VDM kan 
bieden ontgroeien. 
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4. COMPETITIEBELEID 

4.1 GELIJKHEID 
LTC VDM hecht veel waarde aan gelijkheid binnen de club. Dit komt de cohesie tussen leden en 
diverse niveaus ten goede. Daarnaast is het gewenst om specifieke teams te creëren - vanaf een 
bepaald niveau - waar jeugd ervaring kan opdoen of geplaatst kan worden. Jeugdleden kunnen in de 
toekomst beter behouden worden door flexibiliteit te bieden bij de samenstelling van teams. 
 

4.2 DOELSTELLING 
De ambitie van LTC VDM is om zoveel mogelijk leden te plaatsen in een passende competitiesoort en 
passend team. Op prestatief niveau is het doel van de vereniging op een vergelijkbaar niveau te 
spelen als clubs in de regio. 
 
Daarnaast heeft LTC VDM doelen gesteld die jaarlijks te behalen zijn: 

- Inpassen van de actuele richtlijnen vanuit de KNLTB m.b.t. (jeugd)competitie; 
- Het mogelijk maken voor de jeugd om in te stromen in de zondag seniorencompetitie zodra  

het niveau dit toelaat; 
- Jaarlijks monitoren of andere/ nieuwe competitievormen aangeboden kunnen worden om de 

aanmeldingen te kunnen honoreren. Aan welke KNLTB competitie deelgenomen kan worden, 
wordt op de website van de vereniging bijgehouden en inzichtelijk gemaakt. 

 

4.3 PRESTATIEVE TEAMS 
Prestatieve teams die landelijk senioren- of jeugdcompetitie spelen worden ingedeeld op (doorgroei) 
niveau door de trainers binnen Team Trainingen. 
In beginsel worden prestatieve teams samengesteld uit eigen leden. Mocht het nodig zijn om een 
prestatief team compleet te maken dan kan besloten worden om spelers van buiten LTC VDM aan te 
trekken. 
 
De club stelt jaarlijks een budget beschikbaar ten behoeve van de trainingsfaciliteiten aan een selecte 
groep spelers in de prestatieve seniorenteams. De besteding hiervan wordt jaarlijks afgestemd met 
Team Trainingen. Meer hierover bij het hoofdstuk trainingen. 

4.4 BAANGEBRUIK 
Het aantal teams dat geplaatst kan worden is afhankelijk van het aantal beschikbare banen. Hoeveel 
banen op welke dagen beschikbaar zijn voor competities, is bepaald in het verenigingsbeleidsplan. 
Competitiezaken en Team Trainingen houden rekening met deze uitgangspunten. 

4.5 PLAATSING 
De KNLTB biedt op zondag een landelijke voorjaarscompetitie aan - de meest competitieve 
competitiesoort, waardoor prestatieve senioren én jeugdspelers op zondag zullen spelen. Er wordt 
door LTC VDM als volgt geplaatst: 
 

1. Senioren prestatieteams (hierin kunnen ook junioren spelen); 
2. Jeugd prestatieteams die landelijke competitie t/m 17 jaar spelen;  
3. Overige jeugdteams 
4. Overige teams, die voor 80% uit dezelfde leden bestaan (heeft teamrechten); 
5. Overige teams en nieuwe teams (zonder teamrechten). 
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4.6 TEAMRECHTEN 
Bij de senioren die op zaterdag districtsvoorjaarscompetitie spelen wordt er geplaatst op basis van 
teamrechten. Als een team voor 80% uit dezelfde samenstelling bestaat als voorgaand jaar, wordt het 
automatisch geplaatst. Daarna wordt er geloot tussen de overige (nieuwe) teams. Teams die uitgeloot 
worden hebben voorrang bij de districtsnajaarscompetitie. 
Het competitieregelement kan door het bestuur in overleg met betrokken partijen aangepast worden. 
Zoals bijvoorbeeld teamgrootte, teamrechten enz..  
 
Nieuwe leden wordt gepoogd om binnen een bestaand team te plaatsen. Voor de seniorenteams zijn 
we hier afhankelijk van de bereidwilligheid van leden in de teams.  
 

4.7 Verplichtingen competitieteams 
 
Naast sportief gedrag zal ieder team verplicht worden, om tijdens competitiedagen ondersteuning te 
geven als gastheer/vcl. De indeling wordt door competitiezaken gedaan. Competitiezaken zal teams 
die ingedeeld zijn voorzien van de informatie die nodig is om de functie van gastheer/vrouw te kunnen 
doen. Als een VCL nodig is zal deze op het park of telefonisch beschikbaar zijn. 
 
Ook de jeugd die competitie speelt en oud genoeg is om taken uit te voeren, dragen verplicht bij aan 
Tenniskids evenementen. De taken zullen bestaan uit banen uitzetten en helpen met tellen. Daarnaast 
zullen ouders gevraagd worden een bijdrage te leveren op deze toernooidagen. 
 
Van ieder teamlid maar in ieder geval de aanvoerder mag verwacht worden zijn verplichtingen goed te 
kennen. Deze staan beschreven in het competitiereglement en aanvullende wedstrijdbulletin 
Teams os spelers die boetes opgelegd krijgen door de KNLTB, worden door het bestuur verhaald op 
de veroorzaker. 
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5. TRAINING 

 

5.1 MOTIVATIE 
Deelnemen aan trainingen kan om diverse redenen: niveauverbetering, het sociale aspect, het fysieke 
aspect, of iets anders. Wat de reden ook is, de trainingen zijn een belangrijk onderdeel van het 
primaire doel van de vereniging: alle leden de mogelijkheid te bieden op het gewenste niveau training 
te volgen. Jaarlijks wordt bekeken of het aanbod nog overeenstemt met de wensen van de leden. De 
tevredenheid en kwaliteit van de trainingen wordt getoetst door middel van enquêtes. 

5.2 UITGANGSPUNTEN 
• Iedereen traint op een zoveel mogelijk passend niveau met voldoende uitdaging; 
• Niveau, groeimogelijkheden en ambitie zijn hoofdcriteria voor de indeling van groepen; 
• Verbetering van kwaliteit van de trainingen door het volgen van een jaarplan. 
• Nieuwe leden krijgen voorrang bij trainingen. Voor nieuwe leden is het ven belang dat zij zich snel 

thuis en opgenomen voelen. 
 
 

Specifiek op jeugd gericht 
• Continueren van aanbod reguliere- en minitrainingen; 
• Verbreden van de tennisopleiding door thematrainingen; 
• Creëren van verschillende ontwikkelingspaden voor de jeugd; 
• Stimuleren van de jongste jeugd om competitie te spelen. 
 
Prestatieve en minder prestatieve jeugd ontmoeten elkaar door de nieuwe aanpak. Dit heeft een 
positieve uitwerking op het clubgevoel. 

 
LTC VDM wil de breedtesport meer in dienst stellen van de prestatiesport. Het vergoten van 
doorstroming binnen teams om prestatietennis te ondersteunen. 
 

5.3 VERENIGINGSBIJDRAGE 
Hiervoor is een jaarlijkse bijdrage toegekend, die is vastgesteld in de ALV.  
 
Deze bijdrage wordt aangewend voor: 

• Subsidiëren van prestatieve trainingsgroepen 
• Het organiseren van thema trainingen met zowel een prestatief als sociaal karakter 

In de basis kan elke jeugdspeler met de ambitie om alles uit zijn tennismogelijkheden te halen zich 
opgeven voor prestatieve training. Afhankelijk van de beschikbaarheid van banen en trainers is er 
jaarlijks een maximaal aantal plekken beschikbaar. Bij over-inschrijving bepalen de trainers welke 
spelers in deze specifieke trainingsgroepen worden ingedeeld. 
 
 

5.4 TEGENPRESTATIE 
Voor de hoogst spelende teams op zondag stelt de vereniging jaarlijks een bedrag beschikbaar. Uit dit 
bedrag wordt in overleg met het bestuur, de trainer(s) en de spelers jaarlijks een pakket samengesteld 
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voor o.a. training. De club vraagt aan deze spelers, om als tegenprestatie, te helpen bij een aantal 
activiteiten. Denk hierbij aan het ondersteunen van de jeugdtrainer bij activiteiten voor de jeugd (zoals 
maatjestennis), het ondersteunen van sponsoractiviteiten, het assisteren bij clinics en het 
plaatsnemen in een commissie. Deze afspraken worden jaarlijks vastgelegd in een gezamenlijk 
afsprakenlijst. Het bestuur en trainersstaf monitort de tegenprestaties.  
 
Voor het verbinden van jeugd onderling willen we activiteiten ontplooien, waarbij wat oudere jeugd op 
basis van vrijwilligheid aan activiteiten deelneemt bij de jongere jeugd. 
 
Ten behoeve van promotie van de vereniging is deelname aan het Open toernooi verplicht. 

5.4 AANBOD 
LTC VDM wil alle gemotiveerde jeugdspelers de gelegenheid bieden om het maximale uit hun sport te 
halen. Voor deze spelers zal een gericht trainingspakket worden samengesteld om 2x per week te 
trainen in de zomer en 1x in de winter. Denk hierbij aan meer wedstrijdgerichte training, meer 
aandacht voor het fysieke aspect en een langere lesduur. , Bij aanvang van de inschrijving voor het 
betreffende seizoen zal Team Trainingen een nadere toelichting geven over het lesprogramma van 
het seizoen. Zo zullen er in de zomerperiode bijvoorbeeld andere accenten liggen dan gedurende de 
winterperiode. 
 
Jeugd 

• Tenniskids BLAUW, ROOD – ORANJE en GROEN  
• Jeugd – GEEL (basistraining) 
• Prestatieve training 
• Thematraining (zoals bijvoorbeeld tactisch, mentaal, conditioneel enz.) 
• Competitietraining 

 
Met specifieke aandacht voor  

• Het is zaak jeugd geïnteresseerd en gemotiveerd te houden voor tennis. Bij de indeling wordt 
natuurlijk nog steeds ingedeeld op speelniveau en potentie.  

• De verbinding onderling bij de jeugd is belangrijk voor een goed sociaalcontact. 
Trainingsactiviteiten waaraan verschillende niveaus kunnen deelnemen, dragen hieraan bij. 

• Activiteiten die de jeugd verbindt met de topteams zijn belangrijk. Leden van een dergelijk 
team nemen deel aan activiteiten die deze verbinding vergroot. 

• Bij ondervertegenwoordiging van een bepaalde leeftijdscategorie worden eerst potentiële 
leden van de wachtlijst benaderd. Daarna kan er eventueel in de omgeving bij andere 
verenigingen gekeken worden. Het bestuur wordt hier altijd om toestemming gevraagd. 
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5.5 BAANBESCHIKBAARHEID 
Omdat LTC VDM veel actieve leden heeft en zij al haar doelgroepen zo goed mogelijk wil faciliteren 
zijn er afspraken gemaakt over het maximale aantal banen waarop trainingen verzorgd mogen 
worden. Het schema is als volgt: 
 

 maandag dinsdag woensdag Donderdag vrijdag 
8:40 - 13:00 uur nvt nvt 2 Nvt 2 
13:00 - 15:40 uur nvt nvt 2 Nvt 6 
15:40 - 19:20 uur 6 6 6 6 6* 
19:20 - 22:40 uur 3 3 3 3 3 

 
* Vrijdagavondcompetitie begint om 19.00. 
 
Hiervan kan alleen afgeweken worden na goedkeuring door het bestuur. Daarnaast kan overwogen 
worden om extra trainingen elders uit te voeren om de capaciteit uit te breiden.  
 

5.6 TRAINERS 
De trainers zijn deskundig  opgeleid en hebben kennis van de doelgroep waaraan training wordt 
gegeven. De trainers hebben een belangrijke rol in het behouden van leden. Zij leveren niet alleen 
leuke en boeiende training en delen leden in op het juiste niveau, maar enthousiasmeren jeugdleden 
ook om competitie te (blijven) spelen. Daarnaast hebben zij oog voor de verschillende paden voor 
ontwikkeling op tennisgebied. Zij adviseren de leden en ouders van jeugdleden. LTC VDM heeft het 
leveren van trainers uitbesteed aan Team Trainingen. Op basis van een tevredenheidsonderzoek 
onder de leden, worden de doelen van Team Trainingen en de vereniging gemeten. 
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6. FINANCIËN 

 
6.1 BUDGET 
Om het beleid vorm te geven zijn ook middelen nodig. LTC VDM is in de gelukkige omstandigheid dat 
zij een budget ter beschikking heeft om prestatief tennis te stimuleren. Om een en ander te kunnen 
realiseren heeft het bestuur eind 2018 besloten om het budget voor het subsidiëren van 
jeugdtrainingen en het prestatief tennis op € 20.000,-- per jaar te stellen (conform 
verenigingsbeleidsplan).  
 

6.2 VERDELING 
Het budget wordt voor zomer en winter als volgt verdeeld: 
 
Prestatief tennis:  verenigingsbijdrage bij 2x trainen zomer en 1x trainen winter 
Recreatief tennis:  cohesie recreatief en prestatief tennis jeugd  
Hoogste teams zondag:  verenigingsbijdrage training  
 
Daarnaast is een budget van € 3.000,-- gereserveerd voor tenniszaken De budgetten worden jaarlijks 
opnieuw vastgesteld en zijn afhankelijk van de financiële situatie van de club en de aanwezigheid van 
sponsoren.  
 
De besteding van het budget voor jeugdtrainingen en prestatief tennis wordt afgestemd met het 
bestuur door Team Trainingen. Omdat 2019 een overgangsjaar is, zal het eerste deel van het seizoen 
conform de afspraken van het voorgaande technische beleidsplan uitgevoerd worden. Daarna is het 
huidige beleidsplan van kracht.  
 

6.3 FONDSVERWERVING 
Bij het uitvoeren van dit plan, kan de behoefte ontstaan aan extra financiële middelen. Het verwerven 
van, of de verworven extra middelen, worden aan doelen gekoppeld uit het jaarplan van OC Tennis of 
initiatieven vanuit de vereniging. 

 
  



 16 

 

7. SAMENVATTING 
 
Dit technische beleidsplan is opgesteld om zowel de recreatieve als prestatieve doelen van de club te 
bereiken voor de periode 2019-2022. Hierin zijn tevens de trends verwerkt die de KNLTB geschetst 
heeft in haar strategische doorkijk van 2017-2022. 
Flexibiliteit en gemak gaat echter breder dan de inhoud van dit beleidsplan. Voor de onderwerpen 
Vergrijzing en Beleving zijn deze in dit beleidsplan terug te vinden. Doelen om jeugd geïnteresseerd te 
houden voor tennis door activiteiten die de band onderling vergroot. En een eigen ontwikkelpad te 
kiezen. Zouden de jeugd langer moeten binden aan de club door aandacht te besteden aan de sociale 
rol van de vereniging. 
 
Om de club en haar vrijwilligers te ontlasten van complexe en tijdrovende taken heeft LTC VDM de 
technische zaken voor wat betreft de jeugd en het prestatieve tennis uitbesteed aan OC Tennis/Team 
Trainingen. Tezamen met een, nieuw te vormen, commissie Tennis Ondersteuning en Team 
Competitiezaken zijn zij verantwoordelijk voor de gehele organisatie en uitvoering van het technische 
beleid van de vereniging. 
 
In dit beleidsplan staat centraal dat er voldoende balans en ruimte moet zijn voor alle leden, ongeacht 
zijn/haar niveau, leeftijd of ambitie. Dit houdt in dat iedereen, zowel de prestatieve als de recreatieve 
speler, zijn niveau kan/mag verbeteren door middel van training en dat iedereen mag deelnemen aan 
(KNLTB) competitie – mits er voldoende plek is. 
 
 
 
 
 
 


