
Structurele activiteiten voor vrijwilligers 

Prioriteit 

Rood=1 

Oranje=2 

Groen=3

Thema/Rol Omschrijving Tijdbesteding Kandidaat Profiel

Zomer-/Winter-
compeCCe

Coördineren van de 
wedstrijden 2jdens de 
zomer-/
wintercompe22e

2 keer per jaar 
gedurende de 
compe22e

Enthousiast 

Organisatorisch 

Behulpzaam

Meerdaagse 
toernooien 

Organiseren van 
meerdaagse 
toernooien zoals 
Spreng Open

1 keer per jaar 
(juni), inzet 
aEankelijk van 
teamomvang 
commissie

Gastvrij 

Duidelijk 

Behulpzaam

Eendaagse 
evenementen

Organiseren van 
eendaagse 
evenementen als 
DauwtrapTOSS, start 
van het jaar et cetera

4 keer per jaar KiKy Berends Gastvrij 

Organisatorisch 

Flexibel

Clubkampioen-
schappen 

Meehelpen de 
clubkampioen- 
schappen te 
organiseren

Begin sept, inzet 
aEankelijk van 
teamomvang 
commissie; 

2 dagdelen 
voorbereiding; 

Aanwezigheid bij 
de 
kampioenschapp
en

Daniëlle 
Sweerman, 

Marieke 
Evers 

Rob van der 
Heijden 

Maarten 
Kruitwagen

Gastvrij 

Duidelijk 

Behulpzaam
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Leden-
administraCe

Bijhouden van 
muta2es leden, het 
versturen van facturen 

4 uur per week Angela van 
Kesteren

Punctueel

Vrijwilligers-
coördinator

Besteedt planma2g 
aandacht aan de 
vrijwilligers binnen 
OTV 

Zorgt voor werving en 
behoud van 
vrijwilligers (beleid)

4 uur per maand Mo2verend 

Verbindend 

Planma2g

Lief en leed Besteedt aandacht 
aan ‘lief en leed’ 
onder de leden met 
een kaartje, bloemetje 
of misschien zelfs een 
bezoekje

1 uur per maand Aandacht 

Behulpzaam 

Nieuwe leden Verzorgen Introduc2e 
maatjes vinden, 
vragen beantwoorden

4 uur per maand KiKy Berends Organisa2everm
ogen 

Gastvrij 

Communica2ef 
vaardig

Zomer- en 
Winter-
Challengers

Opstellen uitnodiging, 
verzorgen introduc2e, 
maatjes zoeken, 
vragen beantwoorden

1 uur per week 
gedurende 2x3 
maanden

Organisa2everm
ogen 

Gastvrij 

Communica2ef 
vaardig

Prioriteit 

Rood=1 

Oranje=2 

Groen=3
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VCL-er Draagt zorg voor de 
organisa2e van 
compe22e(s) 

Eerst 
verantwoordelijke 
voor een goed verloop 
van de compe22e

Tijdens compe2-
2es 4 uur per 
week

VCL-
gecer2ficeerd 

Organisatorisch 

Contactueel 
vaardig

VTL-er Draagt zorg voor de 
organisa2e van 
toernooien 

Eerst 
verantwoordelijke 
voor een goed verloop 
van een toernooi

Tijdens 
toernooien

VTL-
gecer2ficeerd 

Organisatorisch 

Crea2ef

Klachtenfunc-
Conaris

Beantwoordt alle 
schribelijke klachten 
van leden eventueel 
na overleg met het 
bestuur. 

1 uur per week 
op vast moment

Empathisch 

Duidelijk 

Communica2ef 
vaardig

Mopper-
spreekuur

Leden ontvangen die 
hun klacht niet 
schribelijk willen 
indienen

1 x per maand

Fotografen Foto’s maken van 
evenementen die we 
(binnen AVG regels) 
kunnen plaatsen op de 
website en in 
nieuwsbrieven

Op afroep

Prioriteit 

Rood=1 

Oranje=2 

Groen=3
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Website Onderhouden, 
aanvullen en zo nodig 
vernieuwen van de 
website van OTV

2 uur per week Computervaardig

Nieuwsbrief Het maken van de 
nieuwsbrief en het 
versturen ervan naar 
alle leden

4 uur per keer KiKy Berends

OTV Ralley Leden profileren zodat 
we elkaar leren 
kennen door het 
invullen en plaatsen 
van een hiervoor 
ontwikkeld formulier 
(elke 14 dagen)

1 uur per 14 
dagen

Groen op het 
park

Versterken van het 
team dat het groen in 
het park onderhoudt

2 uur per maand Groene vingers 

Houdt van 
samenwerken

Entree met 
siergraspollen

Adopteer met je 
groepje dit stuk tuin 
en zorg dat het vrij 
blijb van onkruid.

10 minuten per 
week

Groene vingers 

Houdt van 
samenwerken

Kruidentuin 
rondom de 
boom

De kruiden bijhouden Naar eigen 
inzicht

Simone Groene 
kruidenvingers

Prioriteit 

Rood=1 

Oranje=2 

Groen=3

Thema/Rol Omschrijving Tijdbesteding Kandidaat Profiel

Structurele ac2viteiten vrijwilligers OTV, versie 20210704 pagina 4



Omwonenden Informeren van 
omwonenden over 
ontwikkelingen op en 
rond het park. 
Kennismaken met 
omwonenden en 
klachten 
beantwoorden

Mensenmens 

Begripvol, maar 
stevig

Corona Vertalen van de RIVM 
en KNLTB richtlijnen 
voor OTV en deze 
uitwerken

1 uur per maand Prak2sch 

Nauwkeurig

Vrijwilligers-
coördinator  

De vrijwilligerspool 
onderhouden, vraag 
en aanbod met elkaar 
matchen.

1 uur per week Benaderbaar 

Communica2ef 
vaardig 

Spin in het web

Commissies

Versterking van 
de 
Jeugdcommissie

Vult als commissielid 
de jeugdcommissie 
aan OF 

Helpt de 
commissieleden met 
leuke ac2viteiten voor 
de jeugdleden zoals 
het mini maxi 
toernooi, interne 
toernooitjes, 
jeugdkamp et cetera 

Helpt bij de 
compe22edagen

2 uur per week Jeanet 
Fledderus 

Manon 
Wijnhout

Enthousiast 

Leuk omgaand 
met kinderen 

Een doener

Prioriteit 
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AccommodaCe-
commissie

Verantwoordelijk voor 
(het onderhouden en 
beheren van) het 
tennispark, inclusief 
de banen en het 
clubhuis

4 uur per 
kwartaal

Bouwkundig 
inzicht 

Planma2g 
werken 

Teamplayer

Sponsor-
commissie

Onderhoudt contact 
met huidige sponsoren 
en trekt nieuwe 
sponsoren aan

3 uur per maand Representa2ef 

Charisma2sch 

Commerciële 
vaardigheden 

Crea2ef

Banencommissie 
voor padel en 
tennis

Ini2eert en begeleidt 
de ontwikkeling en 
aanleg van nieuwe 
banen

Op afroep Ondernemend 

Bouwkundige 
interesse 

Poli2ek sensi2ef

Padelcommissie Ontwikkelen en 
uitvoeren van 
padelbeleid; het 
organiseren van 
evenementen en 
aanspreekpunt voor 
compe22es 

1 uur per week Marijn 
Arends

Verbindend 

Pro-ac2ef 

Spor2ef

Wedstrijd-
commissie 
(versterking)

Uitvoeren van 
tenniscompe22e. 
KNLTB en interne 
tenniscompe22es in 
goede banen leiden

1 uur per week Ronald van 
Mersbergen

Kascommissie Vervangt de huidige 
commissieleden, die 
de financiële 
jaarstukken 
controleert

4 uur per jaar Nauwkeurig 

Geïnteresseerd in 
financiën

Prioriteit 

Rood=1 

Oranje=2 

Groen=3
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Bestuursfunc2es
VoorziXer O.a. Ontwikkelt een 

visie voor de 
vereniging; 
Coördineert bestuurs- 
en 
commissiewerkzaamh
eden

Dagelijks Therese 
Borghuis

Verbindend 

Delegerend 

Enthousias-
merend

Penningmeester O.a. Verantwoordelijk 
voor het financiële 
beleid en beheer van 
OTV 

Beoordeelt de 
financiële situa2e en 
stelt financieel 
jaarverslag en 
begro2ng op

Wekelijks Sander Zieck Financieel inzicht 

Accuraat 

Onderscheid 
hoofd- en 
bijzaken

Secretaris Bijhouden van alle in- 
en uitgaande 
corresponden2e 
bestuur, maken 
agenda’s, ac2e- en 
besluitenlijsten van 
vergaderingen

8 uur per maand Taalvaardig 

Gestructureerd 

Computervaardig

Wedstrijd-
commissie 
senioren

Ronald van 
Mersbergen

Nauwkeurig 

Rechtvaardig 

Stressbestendig

Algemeen 
bestuurslid

Het huidige bestuur 
aanvullen met een 
nader te bepalen rol, 
linking pin met 
commissies

3 uur per week Teamplayer 

Flexibel 

Posi2ef

Prioriteit 

Rood=1 

Oranje=2 

Groen=3
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Uitgangspunten 

• Vanuit onze visie waarin OTV er is voor de leden en de leden er voor OTV zijn, vragen we van elk lid een 
bijdrage te leveren – hoe klein ook – aan een van de vele ac2viteiten die uitgevoerd worden. 

• We gaan hierbij uit van de kwaliteiten van onze leden. Waar je goed in bent, vind je vaak leuk om te doen. 

• Samen klussen klaren is vaak leuker dan taken alleen uitvoeren. 

• Samenwerken zorgt voor meer betrokkenheid bij de vereniging. 

• Meer betrokkenheid zorgt voor behoud van leden. 

• We zijn een vereniging, waarin spelplezier en sociale contacten centraal staan. 

• Voor elke ac2viteit gaan we uit van minimaal 2 vrijwilligers, zodat er al2jd achtervang is. 

Wat mag je als vrijwilliger verwachten? 

Door deel uit te maken van de vrijwilligerspool die een bijdrage levert aan een van de genoemde structurele 
taken en ac2viteiten, ontvang je: 

• Veel gezelligheid en plezier samen met en van je teamgenoten 

• Waardering van jezelf en andere leden  

• 1x per jaar een vrijwilligersbijeenkomst/evenement, aangeboden door OTV 

• Kans om benoemd te worden tot vrijwilliger van het jaar 
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Toelich2ng op de thema’s 

Meerdaagse toernooien 
Jaarlijks organiseert OTV voor senioren het Jaap Hoogstrate toernooi (maart), het Summer Renkums open en 
het Spreng open toernooi (Juni). Dit zijn grootste evenementen waar veel leden (bij Spreng open en het Summer 
Renkums open ook van andere verenigingen) aan deelnemen. Het Spreng Open toernooi kent vaak een thema, 
zoals Mexicaans. De organisa2e bereidt de uitnodiging voor deelname voor, draagt zorg voor indeling in poules 
en planning van de wedstrijden, neemt plaats achter de wedstrijdtafel, zorgt voor sfeer en deelt de prijzen uit.  

De organisa2e van het Spreng Open toernooi heeb jaren onder leiding van Jeep Smits hoog2jdagen gekend. 
Helaas gaat Jeep afscheid nemen als organisator van het Spreng Open toernooi.  

De organisa2e van het Jaap Hoogstrate toernooi staat onder leiding van Arjen Knulst. 

Aan de organisa2e van het Summer Renkums open hebben vanuit OTV de afgelopen jaren diverse leden een 
bijdrage geleverd.  

Eendaagse evenementen 
Naast de meerdaagse toernooien wil OTV meer eendaagse evenementen organiseren. Denk hierbij aan een 
MidZomerNachtEvent (langste dag), een MidWinterEvent (kortste dag) en DauwtrapTOSS met Hemelvaart. 
Vaststelling van het thema, de organisa2e, de uitvoering zijn taken die geregeld worden. 

KiKy Berends heeb zich opgeworpen als trekker van de eendaagse evenementen. Wie sluit aan? 

De clubkampioenschappen  
Deze vinden elk jaar plaats eind augustus, begin september. Alle leden strijden op eigen niveau om de 
kampioens2tel.  

De organisa2e is al een aantal jaren in goede handen van een vast team met onder andere Danielle Sweerman 
en Marieke Evers 

Ledenadministra2e 
Angela van Kesteren heeb de ledenadministra2e overgenomen van Adrienne PlaKel. Elk nieuw lid schrijb zij in, 
en leden die vertrekken worden uitgeschreven. De facturen worden vanuit de ledenadministra2e verstuurd. 
Verder staat Angela klaar voor allerlei vragen. Tot slot krijgt elk lid dat vertrekt een exitgesprek. Nieuwe leden 
ontvangen een welkomstmail. 

Nieuwe leden ontvangen 
Het is ons streven dat elk (nieuw) lid zich welkom voelt op ons park. Daarom krijgt elk nieuw lid een warme 
ontvangst. Maandelijks willen we de nieuwe leden uitnodigen voor een introduc2e waarin ze welkom worden 
geheten, hun KNLTB pas ontvangen, informa2e krijgen en vragen kunnen stellen. Daarnaast zorgen we ervoor 
dat leden die nieuw zijn geïnformeerd worden over het volgen van lessen en het meedoen aan toernooien en 
compe22es. Tot slot dragen we zorg voor het vinden van maatjes van gelijk niveau om een balletje mee te 
slaan. Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenheid bij een vereniging toeneemt als leden les nemen en 
deelnemen aan toernooien en compe22es. Daar voegen we het uitvoeren van vrijwilligerstaken aan toe. 
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Zomer- en WinterChallengers ontvangen 
In 2020 zijn we als OTV gestart met het organiseren van een lidmaatschap voor Zomer- en WinterChallengers. 
Mensen die het tennis en/of padel eens willen uitproberen krijgen 3 maanden de kans om tegen een guns2g 
tarief vrij te spelen en trainingen te ontvangen. Om deze poten2eel nieuwe leden warm te verwelkomen 
organiseren we een kick-off bijeenkomst en een afsluitend evenement. Daarnaast moedigen we deze leden aan 
om zich in te schrijven voor training en zoveel mogelijk (interne) compe22es en toernooien.  

Voor de Challengers maken we een groepsapp aan zodat ze elkaar kunnen opzoeken om par2jtjes te spelen en 
elkaar ook kunnen raadplegen bij vragen. Daarnaast proberen we ze te koppelen aan leden die al een 2jdje lid 
zijn, voor een verdere integra2e. 

Klachtenfunc2onaris en mopperspreekuur 
Om goed naar leden te luisteren willen we specifieke aandacht besteden aan zaken die niet goed gaan. Daarom 
willen we een klachtenfunc2onaris aanstellen die ook een mopperspreekuur houdt, zodat leden schribelijk dan 
wel mondeling kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen. Op die manier willen we klachten omzeKen in 
posi2eve ac2es.  

Fotografen 
Om evenementen vast te leggen op de gevoelige plaat en te gebruiken bij leuke ar2keltjes op de website en de 
nieuwsbrieven zoeken we leden die het leuk vinden sfeervolle foto’s te maken. 

Website 
De website is de laatste paar jaar opgezet en grondig vernieuwd. Zowel Adrienne PlaKel als later Tineke Igel 
hebben hier veel 2jd ingestoken, en met succes. De website ziet er mooi en overzichtelijk uit en de ar2keltjes zijn 
makkelijk te vinden en preqg te lezen.  

Nieuwsbrief 
Om onze leden op een preqge manier van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden ontvangt iedereen via de 
mail en soms via een push-bericht nieuws. De nieuwsbrieven geeb bij elk thema in 30 woorden de kern van de 
boodschap weer. Voor meer informa2e kan doorgeklikt worden naar de website.  

OTV Ralley 
Om elkaar beter te leren kennen willen we elke veer2en dagen een van onze leden vragen zich aan de hand van 
een aantal vaste vragen voor te stellen. Om dit in beweging te krijgen zoeken we een vrijwilliger die de leden 
hiervoor uitnodigt en de ingevulde vragenlijst op de website plaatst (of doorgeeb aan de website editor). 

Groen op het park 
Ons park is prach2g gelegen in de bossen en ook het terrein zelf kenmerkt zich door groen. Om dit goed te 
onderhouden hebben we een team dat met een vaste frequen2e van 6 weken het onkruid wiedt en daarnaast in 
het voor- en najaar snoeiwerk verricht.  

Kruiden rondom de boom 
Rondom de boom centraal op het terras is een kruidentuintje aangelegd. Simone Drentje (?) heeb aangeboden 
dit tuintje te onderhouden, zodat onze koks er geweldige gerechten mee kunnen klaarmaken. 
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Apparaten op het park en het clubhuis 
Op het park is een speeltoestel voor kinderen, een miniveldje en een tri tennis ‘muur’. Deze moeten worden 
onderhouden. Daarnaast is regelma2g onderhoud van het clubhuis gewenst om het zo lang mogelijk in goede 
staat te houden. Te denken valt aan het schilderen van kozijnen en muren, het onderhouden van de meubelen, 
het wassen van de kussens en kleden. 

Voorjaarsschoonmaak 
Elk jaar wordt de vloer van het clubhuis grondig gereinigd door Drost & Zonen. Naast de dagelijkse schoonmaak 
van het clubhuis, de kleedkamers en toileKen is een jaarlijkse grote schoonmaak gewenst om alles weer eens 
grondig aan te pakken. 

Omwonenden 
Wonend aan een tennispark heeb voordelen (als je zelf padelt of tennist), maar heeb ook nadelen. Auto’s 
komen en gaan, er is veel ver2er en een groot deel van het jaar wordt het park verlicht. Uiteraard houden we 
rekening met de omwonenden en informeren we regelma2g over evenementen en ontwikkelingen op het park.  

Corona 
Als gevolg van Corona dienen maatregelen die door de Rijksoverheid worden opgesteld en door het NOC/NSF  
en de KNLTB in richtlijnen worden omgezet, vertaald te worden naar een prak2sche toepassing ervan op ons 
park. Denk hierbij aan het ontwikkelen van borden met daarop de belangrijkste regels, het handhaven van 
gedrag dat in de regels wordt voorgeschreven. Het bestuur heeb beleid ontwikkeld en zoekt versterking bij de 
uitvoering en handhaving ervan.   
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Toelich2ng op (versterking van) Commissies 

Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie bestaat uit Jeanet Fledderus en Manon Wijnhout. Zij worden ondersteund door vrijwilligers 
die evenementen organiseren als het MiniMaxiToernooi en het JeugdKamp. De commissie zoekt nog versterking 
om het beleid verder te ontwikkelen en uit te kunnen zeKen. De Jeugd is de toekomst van onze vereniging dus 
hiermee wordt een belangrijk post vervuld. 

Sponsorcommissie 
OTV kent een aantal trouwe sponsoren die in ruil voor jaarlijkse dona2es exposure ontvangen. Daarnaast willen 
we sponsoren ook leuke evenementen bieden. De vormen van sponsorschap willen we uitbreiden. Het bestuur 
ziet hierin nog veel meer mogelijkheden dan we tot nu toe benuKen. Waarbij het meer twee rich2ngsverkeer 
wordt.  

 Padelcommissie 
Sinds een paar jaar beschikken we over een padelbaan. Deze sport draagt OTV een warm hart toe en de groei 
van het aantal padellers en tennissers die ook padellen vraagt om een padelcommissie die zich hiervoor inzet. 
Het gaat dan zowel om het organiseren van toernooien als om het realiseren van een tweede padelbaan zodra 
hiervoor voldoende sponsorgelden en contribu2e van leden beschikbaar is. 

Wedstrijdtennis 
Ook voor tennis is er een commissie die de compe22es in goede banen leidt. Ronald van Mersbergen trekt deze 
kar, maar versterking is natuurlijk al2jd gewenst. 

Kascommissie  
Elk jaar dienen de financiële stukken gecontroleerd te worden. En dit dient elk jaar door een onaEankelijk 
tweetal te gebeuren. Regelma2ge vervanging is daardoor noodzakelijk. 

Nieuwe banencommissie voor padel en tennis 
Samen met de Padelcommissie en de Wedstrijdtenniscommissie zoeken we vrijwilligers die zich willen inzeKen 
voor het creëren van nieuwe banen. Als de groei in aantallen leden zich voortzet zoals de laatste paar jaar, zijn 
extra banen gewenst, naast een verschuiving van training van de avonden naar de middag. De ‘oude”  
tennisbanen op Park Hartenstein waar nu jeu de boules wordt gespeeld is hiervoor de eerst aangewezen plek. 
Overleg met de overige gebruikers van het park als de IJsvereniging, Onder Ons en de Poli2eSportVereniging 
evenals overleg met de S2ch2ng Beheer en Exploita2e Sportpark Hartenstein (SBESH) is een van de taken die 
hierbij van belang zijn. 

Meld je aan 

Stuur een e-mail naar OTVbruist@OTV-Oosterbeek.nl en leg uit hoe je een bijdrage wilt leveren aan het floreren 
van onze prach2ge vereniging.
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