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1. Inleiding 

 

Met dit beleidsplan wil het bestuur van LTC de Stoof meer inzicht krijgen in en richting 
geven aan de uitdagingen en de ambities van de vereniging. Het ledenverloop, de 
betrokkenheid van de leden en de noodzakelijke investeringen geven aanleiding tot het 
bepalen van een visie en een beleid. Zonder voorbij te gaan aan de kernwaarden van de 
vereniging zullen nieuwe doelstellingen geformuleerd moeten worden. De uitvoering van 
deze doelen worden zoveel mogelijk geborgd in dit beleidsplan. Uiteindelijk moet dit 
beleidsplan houvast geven aan de in de toekomst te nemen beslissingen en uit te zetten 
acties, zonder daarbij de actualiteit uit het oog te verliezen. 
 

• In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de aanleiding van dit beleidsplan 2015-
2019. 
 

• In hoofdstuk 3 worden de kernwaarden van onze vereniging beschreven. 
 

 
• In hoofdstuk 4 worden behalve de doelstellingen en de visie ook de speerpunten 

voor de korte termijn beschreven. 
 

• In hoofdstuk 5 worden de verantwoordelijkheden per commissie uitgezet. 
 

 
• In hoofdstuk 6 krijgen een aantal prioriteiten extra aandacht, met daarbij een 

actieplan en een tijdsbeschrijving 
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2. Aanleiding Beleidsplan 

 

LTC de Stoof –opgericht in 1976-bestaat inmiddels 39 jaar.De club kenmerkt zich als een 
gezellige, sportieve, goed verzorgde, recreatieve club. De algemene tevredenheid onder 
de leden is groot. De vereniging heeft vanuit actieve leden, die bereid zijn deel te nemen 
aan een verscheidenheid van evenementen. De banen worden regelmatig bezet door 
zowel recreatieve- als competitieve tennissers de bardiensten zijn op basis van 
vrijwilligheid goed geregeld. Er wordt competitie gespeeld op diverse niveaus. De 
commissies zijn tot op heden redelijk bezet. We zijn financieel gezond en hebben een 
redelijk eigen vermogen, wat investeringen op korte termijn mogelijk maakt. 
 
Dit wil niet zeggen dat er geen uitdagingen voor ons liggen die op korte termijn een 
aanpak verdienen. Het ledenaantal loopt flink terug tot 224 leden op 31 december 2014, 
waarvan 27 jeugdleden. Dit waren er in de topjaren 360 waarvan 60 jeugdleden. Het 
aantal vrijwilligers neemt af en het organiseren van succesvolle evenementen kost steeds 
meer energie. De banen dienen op korte termijn vernieuwd/vervangen te worden en het 
onderhoud van het clubgebouw en het terrein vragen de nodige aandacht. Al deze zaken 
zorgen voor de toekomst voor een onzekere en wellicht een risicovolle financiële situatie.  
 
Ondanks een aantal goed beschreven reglementen (baanreglement, huisregels, 
competitiereglement en statuten) ontbreekt een duidelijk beschreven toekomstvisie voor 
de korte en middellange termijn. Er zijn genoeg goede plannen voor de toekomst, maar 
deze dienen wel geborgd te worden in een plan welke past in de te bepalen 
toekomstvisie.  
 
LTC de Stoof is een vereniging die volledig leunt op haar vrijwilligers. Vrijwilligers die 
(niet vrijblijvend) de verantwoordelijkheid nemen om de vereniging door economische en 
sociaal maatschappelijk  stroeve tijden heen te leiden. Die vrijwilligers (die steeds 
schaarser worden) hebben houvast nodig, door middel van een duidelijke stip aan de 
horizon. De wijze waarop de vereniging haar doelen wil bereiken vraagt om een 
doordacht beleid, gebaseerd op een toekomstvisie, die het belang dient van de 
vereniging en haar leden.  
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3. Kernwaarden 

 
LTC de Stoof: 
 
Is een tennisvereniging die tot doel heeft haar leden de tennissport te laten 
beoefenen door recreatief- en prestatief tennis met elkaar te verbinden. 
 
Is een vereniging die gekenmerkt wordt door gastvrijheid, gezelligheid en 
sportiviteit.  
 
Is een gestructureerde vereniging, georganiseerd in door vrijwilligers bemande 
commissies.  
 
Kan zonder vrijwilligers niet bestaan, maar hanteert het principe dat vrijwillig niet 
vrijblijvend is.  
 
Is een vereniging die als doel heeft een laagdrempelig en marktconform 
contributiebeleid te voeren, om zo aantrekkelijk te zijn voor een ieder die op een 
recreatieve en/of prestatieve wijze de tennissport wil beoefenen.  
 
Heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid, welke leidt tot ter beschikking 
stellen van een kwalitatieve accommodatie met een functioneel clubgebouw. 
Onderdeel van het clubgebouw is een kantine met marktconform aantrekkelijke 
kantineprijzen. 
 
Biedt haar leden banen die het gehele competitieseizoen bespeelbaar zijn op 
wedstrijdniveau en streeft er naar deze banen zo lang mogelijk buiten het seizoen 
bespeelbaar te laten zijn.   
 
Biedt haar leden zowel prestatieve als recreatieve georiënteerde activiteiten aan,  
gedurende het gehele seizoen.  
 
OP het park en in het clubgebouw worden activiteiten georganiseerd die de leden 
sportieve mogelijkheden, gezelligheid en verbondenheid bieden. 
 
Ziet haar jeugdleden als het toekomstige hart van de vereniging en biedt hun 
daarom de mogelijkheden om zich te ontplooien tot (prestatief) tennisser en/of 
betrokken (vrijwillig)verenigingslid.  
 
Zet zich maximaal in om al haar leden de mogelijkheid te bieden les te nemen, 
gegeven door een gediplomeerde tennisleraar/school, op het park. De Stoof 
faciliteert de tennisleraar met voldoende baanruimte en duidelijke communicatie 
naar de leden.  
 
Streeft er naar haar ledenbestand te laten bestaan uit 15% jeugdleden en is 
bereidt hier ook de nodige investeringen voor te doen.  

Is goed voor haar vrijwilligers, omdat er zonder vrijwilligers geen vereniging is. 
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4. Doelstellingen, visie, speerpunten  

 
4.1 Doelstellingen  

 
De vereniging heeft de volgende doelstellingen: 
 

• Het faciliteren, beoefenen en bevorderen van de tennissport. 
 

• Het promoten van de tennissport bij jong en oud. 
 

• Het zijn van een open, toegankelijke vereniging met een gevarieerd sportief 
aanbod voor zowel sportieve, prestatieve als recreatieve tennisspelers. 

 
• Het faciliteren van prestatietennis, door middel van het organiseren van een open 

toernooi en het aanbieden van competitiemogelijkheden bij de KNLTB aan zowel 
jeugd als senioren. 

 
• Het vertegenwoordigen van haar leden bij de KNLTB en visa versa. 

 
• Aantrekken van nieuwe leden, waarbij de kernwaarden en sterke punten als 

aantrekkingskracht moeten werken. Een nieuw lid moet zich snel thuis kunnen 
voelen bij LTC de Stoof 
 

• Het aanbieden van kwalitatieve tennisfaciliteiten, zoals een volwaardig clubhuis, 
goede banen en biedt alle overige benodigde faciliteiten van een tennisclub. 

 
• Het behouden van een financieel gezonde en zelfstandig positie.  

 

• We streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw, met voldoende jeugd 
 

• We manifesteren ons als een gastvrije club, waar prestatie en gezelligheid hand in 
hand gaan.  
 

• We streven naar een positieve en heldere communicatie, die betrokkenheid en 
clubgevoel bij de leden stimuleert. 

 
4.2 Missie   

 
LTC de Stoof wil haar positie als toonaangevende sportvereniging in Koudekerke 
behouden. Wij willen zowel jong als oud de mogelijkheid bieden de tennissport op 
prestatieve of recreatieve manier te beoefenen.  Wij willen een toekomstbestendige 
vereniging zijn en handelen daar ook naar. Dat betekent dat wij het park goed 
onderhouden en daarin investeren. Wij zijn constant op zoek naar nieuwe leden, welke 
zich thuis en welkom moeten voelen. Wij bewaken de financiële situatie, dit doen wij 
door marktconforme tarieven te hanteren voor lidmaatschappen en consumpties. Wij 
koesteren onze vrijwilligers en spreken leden aan op hun verantwoordelijkheid. Wij 
promoten vrijwilligersactiviteiten. Op het park organiseren wij activiteiten waarbij zowel 
op prestatief als op recreatief niveau kan worden gespeeld. Daarbij streeft de vereniging 
ernaar dat prestatief en recreatief ook met elkaar spelen. In het clubgebouw worden 
activiteiten georganiseerd die de gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel ten goede 
komen. Wij promoten tennis bij de jeugd en geven de jeugd speciale aandacht.  
Wij streven naar een duidelijke en motiverende communicatie. 
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4.3 SWOT 

 
Sterk 

• Hoge beschikbaarheid banen – 
geringe wachttijd 

• Mooi park, ruim en veel groen 
• Gastvrije kantine, gerund door 

vrijwilligers 
• Prominente rol als sportclub in 

Koudekerke 
• Goede tennisschool 
• Goede verzorgde banen 
• Juiste mix recreatie / prestatie 
• Imago (vooral door Stooftoernooi, 

en andere open activiteiten) 
• Huidige financiële situatie 
• Goede (centrale) ligging Walcheren, 

tussen Middelburg en Vlissingen  
•  

Zwak 

• Niet ontwikkeld intern imago  
• Niet ontwikkeld sponsorbeleid 
• Geen duidelijke richting banenbeleid 
• Onvoldoende jeugd 
• Onvoldoende vrijwilligers beleid 
• Afbreukrisico’s organisatie door 

gebrek aan communicatie  
• Afbreukrisico’s organisatie door 

gebrek aan waardering 
• Geen gedeeld 

verantwoordelijkheidsgevoel 
• Versnipperde communicatie 
• Onvoldoende begeleiding nieuwe 

leden 
 

Kans 

• De kracht van de tennisschool meer 
gebruiken 

• Sfeer en toegankelijkheid 
vereniging 

• Mogelijkheid tot investeren in park 
• Mogelijkheid tot investeren leden 
• Verbeterd sponsor beleid mogelijk 
• Structureren visie, doel en kansen 
• Meer betrokkenheid Koudekerke 
• Samenwerking verenigingen 
• Nieuwe communicatievormen   

   

Bedreiging 

• Vergrijzing – leeftijdsopbouw 
(jeugd) 

• Zap cultuur jeugd 
• Concurrentie van buitensporten die 

in de winter wel doorgaan 
• Teruglopende ledenaantal 
• Niet compenseren van teruglopende 

inkomsten door andere bronnen 
• Toekomstige financiële situatie 
• Geboden faciliteiten collega 

verenigingen 
• Continuïteit kernfuncties 

 
 
 

 
 

4.4 Speerpunten 2015 

 
• Scheppen van actief ledenwervingsbeleid 
• Creëren van visie en beleid vrijwilligers 
• Keuze maken nieuwe banen, inclusief plan voor financiering en uitvoering 
• Op orde brengen ontbrekende commissies en invullen vacatures 
• Actief sponsor- en activiteitenbeleid 
• Verbeterslag interne- en externe communicatie 
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5. Structuur en Organisatie 

 

5.1 Organisatie algemeen  
• De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. De 

ledenvergadering kiest de voorzitter en de bestuursleden en de leden van de 
kascontrolecommissie. Tevens stelt de ALV het meerjarenbeleidsplan vast. 

• Het bestuur bestaat uit minimaal zeven personen, waaronder een voorzitter,  
een secretaris en een penningmeester, die alle drie handelingsbekwaam  
moeten zijn. 

• Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering  
uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar  
tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdienste.  

• De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de  
overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg  
verdeeld.  

 
5.2 Organisatie bestuur 

Het bestuur is het kloppend hart van de vereniging. Zij is in ieder geval samengesteld uit 
een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden wat vaak de voorzitters 
van de commissies zijn. Zij moet pro-actief, initiërend en ondersteunend optreden. 
Daarbij moet zij oog hebben voor alle groeperingen binnen de vereniging. Hiervoor is een 
volledig bestuur nodig, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Eén van de 
prioriteiten is dan ook het op sterkte houden en krijgen van het bestuur met leden die 
over de nodige ervaring en kennis beschikken. Kennis en ervaring die, zo mogelijk, op 
elkaar aansluiten. Indien nodig en/of gewenst zullen bestuursleden de nodige opleidingen 
kunnen volgen om (nog) beter te kunnen functioneren. Het bestuur komt periodiek 
bijeen. 
 

5.3 Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Zij handelt in 
naam van het gehele bestuur en draagt er zorg voor dat bij spoedbesluiten het voltallige 
bestuur wordt betrokken. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor 
en bewaakt de uitvoering en voortgang van genomen besluiten op consistentie met het 
meerjarenbeleidsplan. Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende functionarissen en 
heeft de volgende taken: 
 
Voorzitter: Algemeen beleid, voorzitten bestuursvergaderingen en ALV, 
vertegenwoordiger vereniging intern en extern. 
 
Penningmeester: Financieel beleid, beheer financiële administratie, vertegenwoordiger 
vereniging op financieel terrein. 
 
Secretaris: Beheer statuten en huishoudelijk reglement, archiveert bestuursstukken, 
verslaglegging ALV en bestuursvergaderingen, correspondentieadres en beheer en 
ontvangst ingekomen stukken. 
  
Algemeen beleid 
LTC De Stoof is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en gevestigd te 
Koudekerke, Gemeente Veere, statutair vastgelegd op 31 mei 1976. 
Het algemene beleid zoals doel van de vereniging, soorten leden, aanmeldingen en 
toelatingen en taken en bevoegdheden van bestuur en ALV zijn vastgelegd in de statuten 
en het huishoudelijk reglement. 
De vereniging stelt in 2015 een meerjarenbeleidsplan voor 4 jaar op en streeft er naar, 
om continuïteit in het verenigingsbeleid te verkrijgen, dit iedere 4 jaar opnieuw te doen.  
Op basis van dit door de ALV goedgekeurde meerjarenbeleidsplan worden jaarplannen 
met bijbehorende middelen vastgesteld. Alle plannen dienen in lijn te zijn met de wet, de 
statuten en het huishoudelijk reglement. 
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Financieel beleid 

Het financiële beleid van LTC De Stoof is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
Het financiële beleid dient de voorwaarden te scheppen voor het functioneren van LTC 
De Stoof nu en in de toekomst. Tegelijkertijd geeft het financiële beleid de grenzen aan 
van wat er financieel mogelijk is zonder de continuïteit van de vereniging op langere 
termijn in gevaar te brengen. 
 
Uitgangspunten voor het financiële beleid zijn: 
• Jaarlijks wordt voorafgaand aan het kalenderjaar een sluitende begroting gemaakt op 
basis van verwachte kosten en baten; 
• Voor zover het eigen vermogen onvoldoende is (c.q. niet voldoet aan de gestelde 
eisen) mag de begroting een positief resultaat hebben; 
• Jaarlijks wordt achteraf een financiële afrekening gemaakt op basis van de werkelijke 
kosten en baten; 
• De jaarlijkse kosten overschrijden de baten niet structureel, tenzij investeringen zijn 
vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan dat is goedgekeurd door de ALV; 
• Nieuwe investeringen worden op de balans opgenomen als activa en afgeschreven 
volgens een per geval te bepalen afschrijvingsschema; 
• Er worden een voorzieningen (reserveringen gedaan) opgebouwd waaruit 
Voorzienbare incidentele lasten betaald kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden 
aan periodiek groot onderhoud, aanleg nieuwe banen, jubileumfeesten en dergelijke.  
• Bij investeringen dient minimaal 25% van de investering beschikbaar te zijn aan 
eigen middelen.  
• Dit uit zich in een positief zichtbaar Eigen Vermogen. 
De reden hiervoor is dat eventuele financiering sneller en goedkoper geregeld kan 
worden door de substantiële eigen inbreng; 
• Onder investeringen worden verstaan de uitgaven in het kader van het park, de 
banen, verlichting en bijbehorende gebouwen, waarvoor externe financiering nodig 
zal/kan zijn; 
• De contributie zal jaarlijks gewogen worden aan de inflatie en indien nodig met een 
zelfde percentage verhoogd worden. Indien investering leiden tot een structurele 
kwaliteitsverbetering van de geboden diensten staat het het bestuur vrij een extra 
contributieverhoging aan de leden voor te stellen; 
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5.4 Technische Commissie   

 

De technische commissie (TC) valt rechtstreeks onder het bestuur.  
De voorzitter van de TC is onderdeel van het bestuur. De grootte van de technische 
commissie wordt onderling bepaald. De TC dient te bestaan uit een oneven aantal leden 
en wordt jaarlijks door het bestuur benoemd (conform huishoudelijk reglement).  
Vanuit de TC wordt voorts een opgeleide competitieleider (VCL) aangesteld.  
  
Het technisch beleid wordt voorbereid en uitgevoerd door de technische commissie. 
De TC maakt jaarlijks een activiteitenkalender voor de seniorleden van de vereniging. De 
coördinatie van die activiteiten wordt georganiseerd vanuit de TC. De organisatie en 
uitvoering van die activiteiten wordt zowel door TC-leden als niet TC-leden gedaan. 
 
Het technisch beleid is er op gericht dat zowel recreanten als competitiespelers 
voldoende mogelijkheden bij de club wordt geboden. De Stoof moet een plaats kunnen 
bieden waar het hele gezin actief de tennissport kan uitoefenen op zowel recreatief- als 
competitief niveau. 
 
Uitgangspunten voor technische commissie zijn: 

• Voldoende mogelijkheden bieden aan alle leden om te kunnen tennissen op een 
niveau passend bij de individuele mogelijkheden en behoeften. De Stoof is een 
vereniging met leden die voornamelijk recreatief willen tennissen. 

• De TC zorgt dat er jaarlijks activiteiten worden georganiseerd, zoals bij de 
opening en afsluiting van het tennisseizoen, de clubkampioenschappen, toss-
activiteiten en verschillende eendaagse activiteiten.   

• Professionele tennislessen aanbieden die geschikt zijn voor zowel recreanten als 
talentvolle (jeugd) spelers. 

• De TC zet zich in voor de leden om deelname aan diverse competities mogelijk te 
maken. Zij deelt teams in en schrijft deze in voor de juiste competities. Zij 
communiceert via de captains tijdig de indelingen en speeldaginformatie. Het 
competitiereglement van De Stoof geeft hiervoor de kaders aan. Het 
competitiereglement wordt door de TC bepaald en gehandhaafd. Calamiteiten 
kunnen aan het bestuur worden voorgelegd, die dan de uiteindelijke beslissing 
neemt.  

• Voortdurend bewaken van de juiste balans tussen de benutting van de banen voor 
training, competitie en toernooien versus de speelmogelijkheden om “vrij” te 
tennissen. Het baanreglement en huishoudelijk reglement zijn hierbij de richtlijn. 

• Open tennistoernooien worden door een aparte toernooicommissie georganiseerd.  
 
 
Specifieke speerpunten voor 2015: 

 
• Als TC een proactieve bijdrage leveren aan verenigingsactiviteiten die als doel hebben 

het werven van nieuwe leden. Tevens deze nieuwe leden begeleiden bij hun 
inburgering in de tennissport en de vereniging. 

 
• Nieuwe TC activiteiten initiëren die de bestaande leden motiveert om frequenter te 

gaan tennissen (zoals een laddercompetitie) en bij de organisatie van deze 
activiteiten niet TC-leden te betrekken. 

 
• Tijdige en duidelijke communicatie van de activiteiten en het competitiereglement.  
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5.5 Jeugd Commissie   

 

De jeugdcommissie (JC) valt rechtstreeks onder het bestuur.  
De voorzitter van de JC zit bij voorkeur ook in het bestuur. Ieder lid van de JC heeft zijn 
eigen taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast maakt zij gebruik van een draaiboek 
waar alle taken in beschreven staan. 
 

De jeugd heeft binnen de vereniging een speciale plaats. Jeugdleden worden in de 
gelegenheid gesteld om zich maximaal te ontplooien zowel op (prestatief) tennis gebied 
als op het gebied van verenigingslid en (toekomstig) vrijwilliger. Plezier hebben in het 
tennisspel staat hierbij voorop. Belangrijk aspect is dat het gehele jaar door activiteiten 
worden georganiseerd om jeugdleden het verenigingsgevoel te laten beleven. 
 
De JC stelt de jaarplanning en jaarlijkse begroting op en organiseert en coördineert de 
uitvoering van jeugdzaken, waaronder: 

• Het werven van jeugdleden 
• Het betrekken van de jeugd bij de vereniging 
• Het introduceren en voorlichten van nieuwe jeugd en ouders 
• De bal- en slagvaardigheidstraining 
• De jeugdcompetitie 
• De “sociale jeugdactiviteiten” 
 

Uitgangspunten Jeugdcommissie: 
 

• De JC wil dat de Stoof een vereniging is die goed bij de jeugd bekend staat, die 
het tennis actief bij kinderen brengt en laagdrempelig is. 

• Streeft naar een zo groot mogelijk jeugdbestand, die zich voor langere tijd aan 
haar vereniging zullen verbinden 

• Zal de voorwaarden scheppen voor speelse en leerzame lessen, bal- en 
slagvaardigheid en uitdagende jeugdtrainingen. De lessen en trainingen zullen 
aansluiten bij de verschillende leeftijden en mogelijkheden van de kinderen 

• Wil alle kinderen in de gelegenheid stellen om te tennissen, zowel recreatief als 
prestatief en zich maximaal te ontplooien. Zij wil de kinderen stimuleren om na 
de bal- en slagvaardigheidstrainingen door te gaan met jeugdtrainingen en liefst 
ook deel te gaan nemen aan competitie en toernooien 

• Zal het hele jaar door activiteiten organiseren, waar de jeugd elkaar kan 
ontmoeten en samen leuke activiteiten kan ondernemen 

• De JC wil de krachten met het bestuur, de trainer en de ouders zoveel mogelijk 
bundelen om haar plannen zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken 
 

 
Specifieke speerpunten voor 2015: 

• Werven van nieuwe jeugdleden 
• De jeugdleden motiveren om meer deel te nemen aan zoveel mogelijk 

georganiseerde jeugdactiviteiten 
• Inzicht krijgen in welke activiteiten de kinderen aanspreekt en waar behoefte aan 

is. 
• Jeugdleden te verbinden en zowel kinderen als ouders met elkaar in contact te 

brengen, zodoende de lengte van een lidmaatschap te verlengen. 
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5.6 Baan Commissie   

 

De Baan commissie valt rechtstreeks onder het bestuur. De baancommissie rapporteert 
rechtstreeks aan de voorzitter en wordt bij voorkeur vertegenwoordigt in het bestuur. 
 
LTC De Stoof  beschikt over vier gravelbanen. Deze vier banen zijn volledig verlicht. 
Onderhoud aan de banen, de gebouwen (m.u.v. de inrichting van de kantine) en het 
groen is van groot belang om de kwaliteit te handhaven c.q. te verbeteren. Het 
onderhoud aan de banen vergt veel inspanning. Zo dienen na de winter alle gravelbanen 
volledig speelklaar te worden gemaakt door de toplaag te verwijderen, nieuw gravel te 
storten en de belijning weer in orde te maken. In de maanden februari en maart vergt dit 
veel tijd en energie. Naast het speelklaar maken dient er wekelijks onderhoud te worden 
gepleegd aan de banen waarbij tegelijkertijd zoveel mogelijk banen beschikbaar blijven 
om op te spelen.  
 
Het goed inzichtelijk hebben van de pieken in baanbelasting is daarbij van belang. Goede 
instructies voor de vrijwilligers en voldoende professioneel opgeleide leden om leiding te 
kunnen geven zijn noodzakelijk. Tevens zal de commissie een park onderhoudsplan 
opstellen waar inzichtelijk is welke onderhoudswerkzaamheden met welke capaciteit en 
kwaliteit gedurende het jaar nodig zijn welke kosten hiermee gemoeid zijn. Gelet op het 
vandalisme, waar ook onze vereniging mee te maken heeft gehad, zal overwogen worden 
of extra beveiligingsmaatregelen gewenst zijn.  
 
Naast het onderhoud aan het park vraagt ook het onderhoud aan het vele groen een 
behoorlijke inspanning. Het onderhoud aan het groen zal tevens in het plan zijn 
opgenomen. Om het onderhoud mogelijk te maken is goed materiaal noodzakelijk. De 
commissie is verantwoordelijk voor de aanschaf en het beheer van dit materieel. In 
overleg met het bestuur zal voor dure apparaten een bedrijfseconomische afweging 
worden gemaakt of deze worden aangeschaft of worden gehuurd.  
 
Jaarlijks stelt de commissie een begroting op voor de kosten van het benodigde materiaal 
welke door het bestuur wordt vastgesteld. De commissie zal de komende periode met de 
sponsor- en communicatiecommissie afstemmen welke mogelijkheden er zijn om 
materiaal of ondersteunende werkzaamheden in natura te verkrijgen. 
 
Speerpunten commissie 

• Bezetting en leiding aan de baanonderhoudsploeg 
• Onderhoudsplan park opstellen 
• Verdere mogelijkheden sponsors in natura verkennen i.s.m. sponsorcommissie 
• Nieuwe banen i.s.m. werkgroep nieuwe banen 
• Beveiliging park 
• Plan voor minibaan en oefenkooi 

 
De baancommissie is sterk vertegenwoordigd in de werkgroep nieuwe banen 
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5.7 Kantine Commissie  

 

De kantinecommissie (KC) valt rechtstreeks onder het bestuur.  
De voorzitter van de KC zit bij voorkeur ook in het bestuur. Ieder lid van de KC heeft zijn 
eigen taken en verantwoordelijkheden. 

 
De kantine is een ontmoetingsplaats voor alle leden. Primaire doelstelling is dat de 
kantine zorgt voor gezelligheid en de sociale contacten tussen de leden onderling. Het 
streven is een optimale openstelling van de kantine. 
De inkomsten vanuit de bar zijn, na de contributie,  de belangrijkste inkomstenbron van 
de vereniging. De KC heeft de verantwoordelijkheid dat de kantine op een adequate wijze 
functioneert en dat de kantine en de aangeboden consumpties voldoen aan de daaraan 
wettelijk gestelde eisen en regelgeving. 
De KC is tevens verantwoordelijk voor de inkoop en goede marges op de consumpties. 
Het streven is een gemiddeld rendement van 56%. 
Op www.afhangbord.nl  is het kantineschema te vinden. Seniorleden worden geacht zelf 
hun diensten daarop in te plannen. Om alle bardiensten gedurende het seizoen te kunnen 
vervullen is het noodzakelijk dat alle seniorleden minimaal 2 kantinediensten inplannen. 
De KC bepaalt de laatste invuldatum van het rooster, waarna nog niet ingedeelde 
diensten door de KC worden toegewezen aan leden die hun diensten nog onvoldoende 
ingepland hebben. De hoogte van de afkoopsom voor de kantinediensten zijn terug te 
vinden in het huishoudelijk reglement. 

 
Het onderhoud van de kantine en kleedkamers valt ook onder de verantwoordelijkheid 
van de KC. 

 
Uitgangspunten kantinecommissie: 

 
• Bewaken van inkoop en marges 

• Bezetting kantinediensten optimaal laten aansluiten bij geplande 
activiteiten 

• Gezellige en informele sfeer creëren  
• Onderhoud kantine en kleedkamers waarborgen 

  

Speerpunten 2015 

 

• Omzet stimulerende activiteiten tijdens evenementen bedenken 
• Kantinereglementen updaten en duidelijk communiceren 
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5.8 Sponsor, Communicatie en Activiteiten Commissie  

 

Sponsoring is voor iedere vereniging een belangrijke bron van inkomsten. Sponsors 
komen echter niet vanzelf, een goed beleid en een persoonlijke benadering zijn hierbij 
van cruciaal belang. Sponsoring hangt nauw samen met communicatie, zowel intern als 
extern. Communicatie is vaak een ondergewaardeerd fenomeen. Communicatie met 
leden, tussen bestuur en derden zoals de KNLTB, Gemeente Veere etc. dient 
professioneel en tegen zo laag mogelijke kosten plaats te vinden. De commissie bestaat 
uit een voorzitter die deel uitmaakt van het bestuur en een aantal leden. Taakverdeling is 
de verantwoordelijkheid van de voorzitter. 
 
Sponsoring 

Sponsors zijn vandaag de dag voor een club van levensbelang, of anders gezegd van 
overlevingsbelang. Bovenstaande geldt zeker ook voor een geprivatiseerde club als LTC 
De Stoof, wat inhoudt dat alle bezittingen (onderhoud) en activiteiten (organisatie) zelf 
bekostigd dienen te worden. Daarvoor is het noodzakelijk om de diverse geldstromen 
goed op te zetten en te onderhouden; Inkomsten bestaan uit contributies, subsidies en 
sponsorbijdragen.  
 
Het werven van sponsors en het vasthouden ervan is vandaag de dag hoogst 
noodzakelijk; het heeft voor onze club dan ook hoge prioriteit, maar vergt tegelijkertijd 
een grote inzet vanuit de club voor de daarbij betrokkenen. 
Sponsor zijn of worden heeft enerzijds te maken met goodwill en liefde voor de sport en 
de vereniging en anderzijds met een stuk publiciteit die door de vereniging lokaal dan wel 
regionaal kan worden geleverd. 
In principe komen alle sponsorgelden ten bate van de post Algemene middelen en 
bepaalt het bestuur de besteding ervan. 
Te denken valt hierbij aan: 
• het organiseren van diverse activiteiten, toernooitjes 
• het bekostigen van grote projecten (bijv. verlichting, beregeningsinstallatie, computer) 
• extra ondersteuning jeugd 
• het investeren in nieuwe leden, enz.  
 
Sponsorgelden mogen op voorhand niet worden gebruikt om meerjarig en structureel de 
lopende begroting rond te krijgen. De mogelijkheid wordt geboden dat de sponsor mee 
bepaalt waaraan de door haar/zijn bedrijf geboden gelden besteed dienen te worden 
(oormerken). Dit kan de sponsor bewerkstelligen door dit zelf kenbaar te maken. Vaak 
ligt de besteding van de sponsorgelden reeds besloten in de keuze van de vorm van 
sponsoring (bijv. toernooisponsors, baansponsor, kledingsponsor). Het bestuur beslist 
echter of het aanbod van de sponsor wordt gehonoreerd. Dit om ervoor te zorgen dat de 
vereniging ‘baas’ blijft over de vereniging en haar beleid. Sponsoren kunnen dan ook 
nooit zeggenschap hebben over teamindelingen, of aard van een toernooi. 
Soorten sponsoring: 
• Geldsponsor 
• Sponsor goederen in natura 
• Sponsoring door inbreng expertise of mankracht 
 
Werven van sponsoren 

De sponsor en communicatiecommissie is verantwoordelijk voor alles wat met het 
werven en behouden van sponsoren betreft. De commissie draagt daarbij zorg voor een 
helder sponsorplan, sponsor/public relations brochure, contacten leggen en contracten 
afsluiten en onderhouden. Uiteraard maakt de commissie daarbij gebruik van contacten 
die leden met (potentiële) sponsoren hebben. Van belang is daarbij dat te allen tijde pas 
contact wordt gelegd na afstemming met de sponsor en communicatiecommissie. Dit om 
ervoor te zorgen dat sponsoren op een uniforme en eenduidige wijze worden benaderd 
en behandeld. 
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Afspraken en contracten worden altijd onder toezicht van de commissie gemaakt. 
Aan het aantrekken en behouden van sponsors zijn kosten verbonden. Ook zijn kosten 
verbonden aan de tegenprestaties die aan de sponsors wordt geboden (zoals 
advertenties, sponsorborden op de banen en elders op het park, sponsorlogo´s op 
kleding). 
Het spreekt vanzelf dat de inkomsten uit sponsoring de hier genoemde kosten in een 
aanvaardbare omvang moeten overschrijden. Per saldo zal elke sponsor een (in financiële 
zin) positieve bijdrage aan de LTC De Stoof moeten leveren. 
 
Sponsormogelijkheden die LTC De Stoof biedt: 
 
• Bordsponsor, winddoeksponsor 
• Adverteren in jaarlijkse ledenblad(nog te ontwikkelen) 
• Sponsoring d.m.v. % aankoopbedragen bij sponsorzaak door leden 
• (hoofd) sponsor toernooi  (Open Stoofwei toernooi)  
• Specifieke sponsoractie zoals bijvoorbeeld loterij, kassabonnenactie etc. 
• Sponsoring door ter beschikking stellen goederen of materieel zoals containers, 
machines, brandstof, voeding, tennisballen, bedrukking etc. 
• Sponsoring door middel van inbreng expertise of mankracht zoals bijvoorbeeld 
accountant, scheidrechters, tegelzetters, schilders etc. 
 
De kosten verbonden aan bovenvermelde sponsoring indien niet in natura geleverd en de 
tegenprestatie worden afzonderlijk vastgelegd in een sponsorplan / brochure. Jaarlijks 
worden de tarieven door het bestuur vastgesteld. 
De commissie treedt pro-actief op om nieuwe sponsoren te werven. 
 
Sponsoren behouden 

Sponsoren aantrekken is een kant, behouden is een andere kant van sponsoring. Bij het 
behouden van sponsoren is het van belang om enerzijds de beloofde tegenprestatie waar 
te maken zoals een bord of advertentie, anderzijds is het van belang om de sponsor 
enthousiast te houden voor het tennis en de vereniging. 
 
Om sponsoren in de gelegenheid te stellen de vereniging beter te leren kennen c.q. 
enthousiast te maken voor het tennisspel en de vereniging wordt jaarlijks een 
sponsordag/middag/avond gehouden voor alle sponsoren. Belangrijk hierbij is een 
combinatie te vinden van tennisactiviteiten (zelf doen of kijken) en niet tennisactiviteiten 
(borrel, hapje en tijd voor netwerken). 
 
Contractmanagement 

Met alle sponsoren wordt in principe een contract afgesloten. De sponsor en 
communicatiecommissie heeft daartoe een aantal modelcontracten. Bij 
contractmanagement is het van belang dat zo snel mogelijk nadat een sponsor is 
geworven het contract wordt gesloten. Contracten worden beheerd en jaarlijks vindt er 
een inventarisatie plaats van contracten die aflopen en dienen te worden verlengd. 
Minimaal 6 maanden voordat een contract afloopt wordt contact gezocht met de sponsor 
voor een verlengingsgesprek.  
 
 
Communicatie en Public Relations 

 

Of het de hoofdreden is om lid te worden van een vereniging is de vraag, maar vast staat 
wel dat mensen contact hebben en contacten leggen heel belangrijk vinden. Gezellig 
communiceren met elkaar op de baan, op het terras of in de kantine is dan ook een 
belangrijk onderdeel van clublid zijn. Communicatie versterkt het saamhorigheidsgevoel. 
Maar binnen een organisatie als LTC De Stoof, met leden, een bestuur en diverse 
commissies, bereik je uiteraard niet zo gemakkelijk iedereen. Er speelt natuurlijk veel 
meer binnen een club, dan wat je doorgaans ter ore komt. Het aan de man brengen van 
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allerlei zaken en wetenswaardigheden over tennis in het algemeen, maar in het bijzonder 
over het tennisgebeuren van onze club, is de taak van de sponsor en 
communicatiecommissie. 
Naast de interne communicatie is het zaak dat de vereniging ook communiceert met de 
omgeving (gemeente, inwoners als potentiële leden, KNLTB, sponsors, media etc). Juist 
deze vorm van communicatie vraagt een stuk professionaliteit maar zorgt ook voor een 
positief imago van de vereniging bij de diverse belanghebbende. 
 
Interne communicatie 

Om zoveel mogelijk alle leden te bereiken, maakt de commissie gebruik van de volgende 
middelen: de Algemene Ledenvergadering (ALV), het informatieboekje voor 
nieuwe leden, de website en zo mogelijk de mailbox. Daarnaast heeft directe 
communicatie door middel van een (telefonisch) gesprek vaak een toegevoegde waarde. 
Verder is er de intentie om ieder jaar een “ledenblad ”uit te geven met daarin relevante 
informatie over onze club en zijn leden. De website blijft onder beheer van de 
webmaster, de site moet onderhoudsvriendelijk zijn. 
Voor de komende jaren zal de interne communicatie een van de speerpunten zijn. 
 

Externe communicatie / public relations2 

Niet alleen dient de aandacht gericht te zijn op de interne communicatie, zeker ook de 
communicatie met externen vereist aandacht van het bestuur. De externe communicatie 
richt zich op een aantal doelen en doelgroepen. 
 
• Communicatie binnen de tenniswereld. Communicatie met KNLTB en andere 
tennisorganisaties biedt mogelijkheden om de belangen en kennis van LTC De Stoof 
uit te dragen maar ook om belangen en kennis van anderen tot ons te nemen. In een 
dynamische omgeving wordt het steeds belangrijker om intensief de dialoog en 
samenwerking te zoeken met anderen. LTC De Stoof zal zich de komende jaren proactief 
opstellen om deze communicatie en samenwerking te verbeteren. 
• Communicatie met derden. Communicatie met derden zoals gemeenten 
sportkoepels, scholen en bedrijfsleven geeft de vereniging kansen om meer op lokaal 
niveau belangen en wensen kenbaar te maken. Binnen deze doelgroep liggen 
kansen op het verkrijgen van goodwill, subsidies, sponsorgelden en kansen om de 
omgeving de vereniging te leren kennen en daarmee mogelijkheden om nieuwe 
leden te verwelkomen. 
• Communicatie met media. Hoewel de media een hulpmiddel is voor communicatie 
is de media (lokale tv, kranten en tijdschriften) ook een doelgroep die actief kan 
worden benaderd om de belangen van de vereniging naar buiten te brengen. 
Positieve aanwezigheid in de media draagt bij aan een goed imago van de vereniging 
en geeft daarmee impulsen aan potentiële sponsoren, potentiële nieuwe leden en 
belanghebbende om LTC De Stoof te ondersteunen. 
 
n.b:  Bij externe communicatie treedt in principe de voorzitter van de vereniging op als contactpersoon. 
Bij doelgroepgerichte communicatie kan dit de voorzitter van de bestreffende commissie zijn. 
 
 
Activiteiten 
 
Speerpunten Sponsoring, Communicatie en Activiteiten commissie 
• Volledig bemensen commissie 
• Opstellen sponsorplan met mogelijkheden en tarieven 
• Verhogen van de deelname aan ALV 
• Clubblad herinvoeren( met jeugdgedeelte) 
• Communicatie met andere verenigingen en stakeholders optimaliseren 
• Nieuwsbrief 
• Online presentatie duidelijker en gebruiksvriendelijker maken 
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6. Prioriteitenlijst 2015 (de todolijst) 

  
6.1 Statuten aanpassen 

 

Op basis van dit beleidsplan zullen de statuten bekeken en indien nodig aangepast 
worden op de volgende onderdelen: 
- Sponsorcommissie 
-  

 

 

6.2 Banen (winterhard?) 

 
Er is een werkgroep geïnstalleerd welke een advies zal uitbrengen aan het bestuur over 
het aanleggen van nieuwe banen in de winter van 2015/2016. Deze werkgroep adviseert 
over: 
 
- Baansoort 
- Aantal vernieuwde banen 
- Wijze van financiering    
 
De economische levensduur van de aanwezig banen is bepaalt op eind 2015. De 
gemeente bepaalt in maart 2105 de hoogte van de subsidie die wordt toegekend. Na de 
terugkoppeling van de gemeente zal het uitvoeringsbesluit genomen kunnen worden en 
zal de beslissing worden voorgelegd aan de leden. 
 
 
6.3 Vrijwilligers 

 
Inventarisatie maken commissieleden en werkzaamheden die zonder commissie functie 
gedaan kunnen worden door vrijwilligers. Deze zullen worden gepubliceerd op de site.  
De vacatures binnen commissies worden duidelijk gecommuniceerd en voorzien van een 
functieprofiel. De klussenlijst zal zowel online als in de kantine gecommuniceerd worden. 
De leden zullen actief worden benaderd over beschikbaarheid en deelname aan de 
clubgebonden uitvoeringsactiviteiten.  
 
 
6.4 Financiële positie 

 
Het opstellen van een voortschrijdende meerjarenbegroting (best case, base case, worst 
case) door de penningmeester blijft gehandhaafd, zodat er ten alle tijden een doorkijk is 
naar de komende (minimaal 5) jaren. Dit document is echter een intern 
(bestuursdocument) dat alleen bij opvallende knelpunten (risico’s) met de leden gedeeld 
hoeft te worden. De doorkijk zal vooral gebruikt worden om de risico’s van nieuwe grote 
investeringen te bepalen. 
 
Uit de analyse van de voortschrijdende meerjarenbegroting zal een doelstelling voor de 
sponsorcommissie worden bepaalt, zodat deze kan worden opgenomen in het 
sponsorplan.    
 
Onderdelen van de voortschrijdende meerjarenbegroting zijn in ieder geval: 
Contributie (visie 5 jaar) 
Kantine marge / prijs (% versus omzet versus prijs) 
Afschrijvingen 
Vaste kosten 
Inkomsten Stoofwei-toernooi 
Doelstelling sponsoringinkomsten  
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6.5 Leden (instroom/uitstroom) 

 
In 2015 wordt er een werving- en behoudsplan geschreven met een duidelijke 
doelstelling voor 3 jaar. Hierbij worden de volgende onderdelen duidelijk beschreven: 

• Wervingsplan jeugd met doelstelling  
• Behoudsplan jeugd met doelstelling 
• Wervingsplan senioren met doelstelling  
• Behoudsplan senioren met doelstelling 
• Communicatie doelstelling 

In dit wervingsplan kan een het bestuur een budget gevraagd worden op basis van de 
doelstellingen.  
 
 
6.6 Communicatieplan 

 

Er wordt in 2015 een communicatie- en sponsorcommissie opgericht, welke 
verantwoordelijk is voor communicatie met de leden, niet leden en het aantrekken en 
behouden van sponsoren, zie 5.8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

 

7.0 Functieprofielen 
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Voorzitter  
 
Algemene bestuurstaken 

• deelname aan bestuursvergaderingen 

• bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan 

• overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn 

• het bestuur sluit zelfstandig binnen haar mandaat arbeidsovereenkomsten af en zegt ze op 

• het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betaalde krachten en 
voor het voeren van functioneringsgesprekken 

• is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de PR & 
Communicatiecommissie 

• zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden 

• begeleidt nieuwe bestuursleden 

• laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen 

• luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid 

• onderhoudt contacten met (de coördinator Verenigingen van) de KNLTB en met collega 
functionarissen van andere verenigingen 

 
Hoofdtaak 
Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de 
vereniging in en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. 

 

Functiespecifieke taken 

• heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het 
verenigingsbeleid 

• coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden 

• zit de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor 

• zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de 
agenda 

• delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de 
bestuursleden en ziet toe op de uitvoering 

• begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken 

• is eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel wat binnen de vereniging 
werkzaam is 

• functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor 

• bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, 
ouders en externen 

• neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid 

• houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid 

• vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen 

• onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkings-
partners 

 
Kerncompetenties 
� coördineren  
� analytisch ingesteld 
� communicatief vaardig   
� scheidt hoofdzaken van bijzaken 
� resultaatgericht   
� houdt het overzicht 
� teamleider kwaliteiten  
� delegeren 
� stimuleren 

 

Vergoedingen 

• Onkostenvergoeding volgens clubreglement 

• Vrijstelling draaien kantinediensten 

Bijlagen: Functieprofielen 
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Penningmeester  
 
Algemene bestuurstaken 

• deelname aan bestuursvergaderingen 

• bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan 

• overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn 

• het bestuur sluit zelfstandig binnen haar mandaat arbeidsovereenkomsten af en zegt ze op 

• het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betaalde krachten en 
voor het voeren van functioneringsgesprekken 

• is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de  
Communicatiecommissie 

• zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden 

• begeleidt nieuwe bestuursleden 

• laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen 

• luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid 

• onderhoudt contacten met (de coördinator Verenigingen van) de KNLTB en met collega 
functionarissen van andere verenigingen 

 
Hoofdtaak 
Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks 
bestuur. 
 
Functiespecifieke taken 

• eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging 

• int de contributie 

• is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies 

• int de advertentieopbrengsten 

• betaalt de rekeningen 

• beheert bank- en girorekeningen 

• int boetes binnen de vereniging 

• betaalt boetes aan externe partijen (bijv. de gemeente, de KNLTB, etc.) 

• stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze 

• beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag 

• beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld 

• stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de 
verantwoording 

• pleegt overleg met de kascontrole commissie 

• maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen 
 

 
 
Kerncompetenties 
� beschikt over financieel inzicht 
� kennis van en ervaring met financieel beheer 

� accuraat 

Vergoedingen 

• Onkostenvergoeding volgens clubreglement 

• Vrijstelling draaien kantinediensten 
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Secretaris  
 
Algemene bestuurstaken 

• deelname aan bestuursvergaderingen 

• bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan 

• overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn 

• het bestuur sluit zelfstandig binnen haar mandaat arbeidsovereenkomsten af en zegt ze op 

• het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betaalde krachten en 
voor het voeren van functioneringsgesprekken 

• is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de  
Communicatiecommissie 

• zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden 

• begeleidt nieuwe bestuursleden 

• laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen 

• luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid 

• onderhoudt contacten met (de coördinator Verenigingen van) de KNLTB en met collega 
functionarissen van andere verenigingen 

 
Hoofdtaak 
Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en ledenadministratie. Vormt samen met de voorzitter en 
penningmeester het dagelijks bestuur. 
 
Functiespecifieke taken 

• neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst 

• verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen 

• verzamelt centraal de notulen van overige commissies 

• houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar 

• stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen 

• ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt 

• geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB 

• geeft mutaties in ledenadministratie door aan de KNLTB 

• verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur 

• is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere 
verenigingen) 

 
Kerncompetenties 
� accuraat 
� communicatief vaardig 
� is via telefoon en e-mail goed bereikbaar 

 

Vergoedingen 

• Onkostenvergoeding volgens clubreglement 

• Vrijstelling draaien kantinediensten 
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Voorzitter Technische Commissie (TC)  
 
Algemene taken voorzitters commissies 

• commissievoorzitter 

• bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan 

• overlegt met alle bestuursleden en commissievoorzitters die bij een bepaald onderwerp betrokken 
zijn 

• zoekt opvolgers voor aftredende commissieleden 

• begeleidt nieuwe commissieleden 

• laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen 

• luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid of de 
betreffende commissie 

• onderhoudt contacten met de KNLTB en met collega functionarissen van andere verenigingen 

Hoofdtaak 
Verantwoordelijk voor het tennistechnische beleid. 

 

Functiespecifieke taken 

• leidt de technische commissie 

• vertegenwoordigd de TC binnen het verenigingsbestuur 

• zit vergaderingen TC voor 

• coördineert het algeheel tennistechnisch beleid 

• bewaakt het budget 

• coördineert de taakverdeling binnen de commissie 

• overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur 

• geeft aan wie wanneer bepaalde cursussen kan/dient te volgen (zoals VCL) 

• geeft wensen/problemen vanuit de TC door aan het bestuur en koppelt dit terug aan de TC-leden 

• doet verslag van TC-vergaderingen naar bestuur en geeft notulen door aan de verenigings-
secretaris 

• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de TC 
 
Kerncompetenties 

• communicatief vaardig 

•  ervaring en deskundigheid betreffende tennistechnische zaken 

•  beleidsmatig en planmatig denken en werken 

•  werken in teamverband 

•  coördineren 

•  delegeren 
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Voorzitter Jeugdcommissie (JC)  
 
Algemene taken voorzitters commissies 
1. commissievoorzitter 
2. bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan 
3. overlegt met alle bij een bepaald onderwerp betrokken bestuursleden / commissievoorzitters  
4. is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, i.o.m. de Communica-

tiecommissie 
5. zoekt opvolgers voor aftredende commissieleden 
6. begeleidt nieuwe commissieleden 
7. laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen 
8. luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid of de 

betreffende commissie 

9. onderhoudt contacten met de KNLTB en met collega functionarissen van andere verenigingen 

Hoofdtaak 
Verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. 
 
Functiespecifieke taken 
1. leidt de jeugdcommissie 
2. vertegenwoordigt de JC binnen het verenigingsbestuur 
3. is verantwoordelijk voor het opstellen van een jeugdbeleidsplan dat aansluit bij het algemeen 

verenigingsbeleidsplan en voor de implementatie daarvan 
4. coördineert en evalueert het algeheel jeugdbeleid 
5. bewaakt het budget 
6. zit vergaderingen JC voor 
7. stelt een jaarplan op en draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdactiviteiten 
8. houdt overzicht over de verdeling van de trainingsuren over de doelgroepen 
9. communiceert en promoot (KNLTB) jeugdactiviteiten, cursussen en thema-avonden binnen de 

vereniging 
10. geef wensen/problemen vanuit de JC aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de JC-

leden 
11. doet verslag van JC-vergaderingen naar het bestuur en geeft notulen door aan de 

verenigingssecretaris 
12. zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de JC 
13. coördineert de taakverdeling binnen de commissie 
14. onderhoudt contact met ouders en stimuleert hun betrokkenheid 
 
Kerncompetenties 
� communicatief vaardig 
� werken in teamverband 
� affiniteit met de doelgroep 
� enthousiast 
� creatief 
� coördineren 
� delegeren ervaring en deskundigheid betreffende jeugdzaken 

� beleidsmatig en planmatig denken en werken 
 
Vergoedingen 

• Onkostenvergoeding volgens clubreglement 

• Vrijstelling draaien kantinediensten 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Voorzitter Kantinecommissie (KC)  
 
Algemene taken voorzitters commissies 
1. commissievoorzitter 
2. bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan 
3. overlegt met alle bij een bepaald onderwerp betrokken bestuursleden / commissievoorzitters  
4. is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, i.o.m. de PR & Communica-

tiecommissie 
5. zoekt opvolgers voor aftredende commissieleden 
6. begeleidt nieuwe commissieleden 
7. laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen 
8. luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid of de 

betreffende commissie 

9. onderhoudt contacten met de KNLTB en met collega functionarissen van andere verenigingen 

Hoofdtaak 
Het formuleren van het kantinebeleid, bestaande uit o.m. het inkoop- en verkoopbeleid. Omvat 
vaststelling van het assortiment en de daarvoor geldende prijzen. 
 
Functiespecifieke taken 
1. Verantwoordelijk voor het kantinebeleid. 
2. leidt de kantinecommissie 
3. vertegenwoordigt de KC binnen het verenigingsbestuur 
4. coördineert en evalueert het algehele kantinebeleid 
5. bewaakt het budget 
6. draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving voor de kantine 

7.  zit vergaderingen KC voor 
8. is verantwoordelijk voor de bemensing van de kantine 
9. is verantwoordelijk voor het in- en verkoopbeleid 
10. is verantwoordelijk voor het prijsbeleid 
11. is verantwoordelijk voor het onderhoud en ziet toe op de uitvoering van het onderhoudsplan voor 

de kantine 
12. stelt een jaarplan op en draagt zorg voor de uitvoering van de kantineactiviteiten 
13. communiceert en promoot (KNLTB) cursussen en thema-avonden binnen de vereniging 
14. geef wensen/problemen vanuit de KC aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de KC-

leden 
15. doet verslag van KC-vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de 
16. verenigingssecretaris 
17. coördineert de taakverdeling binnen de commissie 
18. zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de KC 
19. Stelt de Instructie uitvoering bardienst op 
20. Is verantwoordelijk voor de afdracht van de kantineopbrengsten 
 
 
Kerncompetenties 
� coördineren 

� delegeren 

� ervaring en deskundigheid betreffende kantineorganisatie 
� werken in teamverband 
 
Vergoedingen 

• Onkostenvergoeding volgens clubreglement 

• Vrijstelling draaien kantinediensten 
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Voorzitter Baancommissie (Concept-versie-02) 
 
Algemene taken voorzitters commissies 

• commissievoorzitter 

• bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan 

• overlegt met alle bestuursleden en commissievoorzitters die bij een bepaald onderwerp betrokken 
zijn 

• is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de 
Communicatiecommissie 

• zoekt opvolgers voor aftredende commissieleden 

• begeleidt nieuwe commissieleden 

• laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen 

• luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid of de 
betreffende commissie 

• onderhoudt contacten met de KNLTB en met collega functionarissen van andere verenigingen 

Hoofdtaak 
Verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het tennispark, inclusief banen en gebouwen 
(exclusief de Kantine). 
 
Functiespecifieke taken 

• is de eerst verantwoordelijke voor het baancommissiebeleid binnen de vereniging 

• vertegenwoordigt de BC binnen het verenigingsbestuur 

• verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van park en gebouwen 

• verantwoordelijk voor de veiligheidseisen van banen en gebouwen op het park 

• coördineert en evalueert het baancommissiebeleid 

• bewaakt het budget 

• draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken 

• onderhoudt het contact met de gemeente/onderhoudsfirma over accommodatie zaken 

• zit vergaderingen BC voor 

• stelt een jaarplan op voor het onderhoud en draagt zorg voor de uitvoering 

• communiceert en promoot (KNLTB) cursussen en thema-avonden binnen de vereniging op 
accommodatie gebied 

• geeft wensen/problemen vanuit de BC door aan het bestuur en koppelt dit terug aan de BC-leden 

• doet verslag van BC-vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de 
verenigingssecretaris 

• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de BC 

• coördineert de taakverdeling binnen de commissie 
 

 
Kerncompetenties 
� ervaring en deskundigheid op het gebied van accommodatiebeheer 
� planmatig werken 
� werken in teamverband 
� coördineren 

� delegeren 
 
Vergoedingen 

• Onkostenvergoeding volgens clubreglement 

• Vrijstelling draaien kantinediensten 
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Voorzitter Communicatie, sponsor en activiteitencommissie  
 
Hoofdtaak 
Verantwoordelijk voor het interne en externe communicatie, sponsor en activiteitenbeleid 

 

Functiespecifieke taken 
1. leidt de communicatiecommissie 
2. vertegenwoordigt de communicatiecommissie bij het verenigingsbestuur 
3. zit de vergaderingen van de commissie voor 
4. stelt het in- en extern communicatiebeleid op 
5. coördineert en evalueert het algeheel  communicatiebeleid 
6. bewaakt het budget 
7. ontwikkelt een huisstijl en ziet toe op het gebruik ervan 
8. promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten 
9. stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het up-to-date 
10. is verantwoordelijk voor cluborganen zoals clubblad, nieuwsbrief, website, informatie per mail e.d. 
11. legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke en regionale 

media) 
12. maakt afspraken met externe belanghebbenden en ziet toe op de naleving ervan 
13. behartigt de belangen van externe betrokkenen, bijvoorbeeld de rust van de buren 
14. behartigt verenigingsbelangen bij externen, bijvoorbeeld mogelijke geluidsoverlast bij een feest 

vooraf aangeven bij de buren 
15. stelt een jaarplan op betreffende communicatie en draagt zorg voor de uitvoering 
16. communiceert en promoot (KNLTB) cursussen en thema-avonden binnen de vereniging 
17. geef wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de 

leden 
18. doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de 

verenigingssecretaris 
19. zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie 
20. coördineert de taakverdeling binnen de commissie 
 
 
Kerncompetenties 
� representatief 
� planmatig en beleidsmatig denken en werken 
� ervaring en deskundigheid op het gebied van PR en communicatie 
� communicatief vaardig 
� coördineren 

� delegeren 

 

Vergoedingen 

• Onkostenvergoeding volgens clubreglement 

• Vrijstelling draaien kantinediensten 
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Ledenadministrateur (in combinatie met secretaris)  
 
Hoofdtaak 
Voeren van de ledenadministratie. 

 

Functiespecifieke taken 
1. voert de ledenadministratie en houdt deze up-to-date 
2. verwerkt de inschrijvingen van nieuwe leden 
3. meldt alle (nieuwe) leden aan bij de KNLTB, geeft mutaties door en meldt opzeggers af 
4. licht nieuwe leden voor (mondeling en schriftelijk), bijvoorbeeld door het uitreiken van een 

informatiepakket. Wint informatie in over wensen en behoeftes van het nieuwe lid én geeft 
informatie over de wensen en verplichtingen van de vereniging 

5. levert op verzoek ledenlijsten aan 
6. onderzoekt redenen van leden om af te haken 
7. houdt na ongeveer een maand een telefonisch exit onderzoek onder leden die bedankt hebben 

onderhoudt contact met oud-leden van de vereniging 
 
 
Kerncompetenties 
� accuraat 
� kennis van automatische gegevensverwerking 

� communicatief vaardig 

 

Vergoedingen 

• Onkostenvergoeding volgens clubreglement 

• Vrijstelling draaien kantinediensten 
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Kascontrole commissie  
 
Hoofdtaak 
Controle van de verenigingskas. 
 
Functiespecifieke taken 
1. zorgt voor de jaarlijkse en/of tussentijdse controle van de financiën en doet hiervan verslag 
2. geeft verslagen door aan de verenigingssecretaris 
3. doet verslag van bevindingen kascontrole in de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen 
 
 
 
Kerncompetenties 
� beschikt over financieel inzicht 
� kennis van en ervaring met financieel beheer 

� accuraat 
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Verenigingscompetitieleider (VCL)  
 
Hoofdtaak 
Organisatie van de competitie(s). 
 
Functiespecifieke taken 
1. beschikt over een geldig VCL-certificaat 
2. eerst verantwoordelijke voor het goede verloop van de competitie 
3. draagt zorg voor het afstemmen van de verantwoordelijkheden omtrent de competitie 
4. stemt het competitieaanbod van de vereniging af met de technische commissie 
5. is verantwoordelijk voor het inschrijven van de leden voor de competitie en voor de indeling van 

de teams 
6. is verantwoordelijk voor het inschrijven van de competitieteams bij de KNLTB en het invoeren van 

de begintijden 
7. is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de competitiedagen 
8. aanspreekpunt voor competitiezaken binnen de vereniging 
 
Kerncompetenties 
� organisatorische vaardigheden 
� effectief communiceren 
� goede contactuele eigenschappen 
� benaderbaar voor vragen van verenigingsleden 

� coördineren 

Vergoedingen 

• Onkostenvergoeding volgens clubreglement 

• Vrijstelling draaien kantinediensten 

 

 


