
Beleidsplan Sportiviteit en Respect 

 

De KNLTB zegt over sportiviteit en respect :  

“Tennis kan als geen andere sport mensen verbinden en verenigen, ongeacht hun leeftijd, 

afkomst en geslacht. Dat komt mede door zijn omvang en de brede afspiegeling van de 

samenleving. Tennis is er voor iedereen! Ook door het karakter en de cultuur van de sport, 

verbindt tennis. Hoe hard het er op de baan ook aan toe kan gaan, na afloop is de sport een 

toonbeeld van sportiviteit. Een hand na de wedstrijd en een drankje drinken met je 

tegenstander, dat is bij tennis heel normaal. Sportiviteit en respect, daar gaat het om.” 

 

Bij LTV de Hartel onderschrijven we dit van harte. Niet voor niets leren we de jongste jeugd 

al jarenlang om gezellig met hun tegenstanders na de wedstrijd(en) wat te drinken en/of te 

eten.  

Daaraan besteden we veel aandacht. Bij de jongste kinderen leren we ze bovendien al dat 

meedoen belangrijker is dan winnen; dat zetten we bij de senioren voort door het 

organiseren van veel onderlinge gezelligheidsevenementen waarbij spelniveau niet van 

belang is. De laatste jaren zijn deze evenementen zelfs bedoeld voor jeugd- én seniorleden, 

die dan met of naast elkaar spelen.  

Bij de jeugd maken we vaak gebruik van de dobbelsteen. Het aantal gegooide ogen op een 

dobbelsteen wordt dan opgeteld bij het aantal vergaarde games, waardoor er onverwachte 

winnaars kunnen ontstaan omdat iedereen dan kans heeft om te winnen.  

We promoten dit soort evenementen zoveel mogelijk door middel van nieuwsflitsen en de 

website en benadrukken daarin altijd het gezelligheidskarakter. We vinden het belangrijk dat 

er bij ons een veilig plekje voor iedereen is, dat iedereen zich thuis voelt en graag naar de 

vereniging komt. In onze tekst ‘over de vereniging’ maken we ook melding van het verplichte 

doen van bardiensten, die ervoor zorgen dat leden elkaar beter leren kennen en met elkaar 

een band opbouwen.  

We zijn een vereniging van leden die het met en vóór elkaar doen, we roepen onze leden op 

om met elkaar te klussen en we koesteren onze vrijwilligers, die hart voor de club hebben. 

Wat we juist NIET willen zijn is een vereniging waar mensen aankomen, een uurtje tennissen 

en weer weg gaan, zonder enige communicatie met de andere leden. Om die reden hebben 

we de mogelijkheid om online een baan te reserveren NIET in gebruik. Liever zien we de 

leden komen, rondkijken of er een baan beschikbaar is en zo niet eerst een praatje maken of 

een drankje nemen.  

Ongewenst of integer gedrag is niet toelaatbaar. Daartoe hebben we omgangsregels 

opgesteld en een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld.  

Dit staat op de website vermeld en elk nieuw lid krijgt een informatieboekje uitgereikt waar dit 

in staat.  

Eén van onze bestuursleden overhandigt dit dan persoonlijk, waarmee we de drempel tot het 

benaderen van een bestuurslid bij ongewenste situaties denken te verkleinen.  

Beleid Sportiviteit en respect: 

- het organiseren en promoten van interne gezelligheids-evenementen, om zo de onderlinge  

  banden te versterken 

- het organiseren en promoten van interne gezelligheids-evenementen, waarbij altijd  

  benadrukt wordt dat meedoen belangrijker is dan winnen 

- het leren aan jeugdleden dat je na afloop van een echte wedstrijd altijd even iets met elkaar  

  drinkt, waarbij de winnaar trakteert 



- ervoor zorgen dat er na afloop van alle competities (jeugd en senioren) er altijd gezamenlijk  

  iets gedronken én gegeten wordt, zodat de sportieve ‘strijdbijl’ meteen na afloop wordt  

  begraven 

- benadrukken dat het zelf doen van bardiensten bijdraagt tot het versterken van de  

  onderlinge banden en respect oplevert voor degene die achter de bar staat 

- leden oproepen om te komen helpen bij klussen, zodat er een saamhorigheidsgevoel  

  optreedt en respect voor de conditie van het park en clubhuis 

- het persoonlijk opvangen, kennis maken en wegwijs maken van nieuwe leden door  

  minstens één bestuurslid. Zo voelen ze zich sneller thuis én weten ze de weg naar het  

  bestuur als er iets aan de hand is  

- het door een bestuurslid  contact zoeken met een lid als we hem/haar lange tijd niet hebben  

  gezien, informeren of er iets aan de hand is en vragen of we daarbij iets kunnen betekenen 

- het persoonlijk overhandigen van een informatie-bewaarboekje door ditzelfde bestuurslid   

  aan de nieuwe leden, waarin wordt vermeld dat wij een 2-tal vertrouwenspersonen en  

  omgangs- en gedragsregels hebben en waar dit te vinden is  

- het door het bestuur betonen van respect en dank aan onze vrijwilligers door ze jaarlijks uit  

  te nodigen voor een hapje en een drankje, verzorgd door de bestuursleden zelf 

- het organiseren van diverse evenementen voor de jeugd door de jeugdcommissie waarbij    

  ook niet-tennis-gerelateerde dingen/spelletjes aan bod komen. Zo hebben ook de kinderen  

  die mindere tenniskwaliteiten hebben kans om zich te profileren 

Op al deze manieren proberen we een saamhorigheidsgevoel te kweken onder de leden, 
met het idee ook een stuk veiligheid, waardering voor elkaar en respect te creëren.  
 

 

 

 


