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1.  Voorwoord en Inleiding 
 
Onze vereniging krijgt steeds meer te maken met een (snel) veranderende en steeds complexer 
wordende omgeving. De veranderende rol van de overheid, een afname van het aantal beschikbare 
vrijwilligers, het gebrek aan financiële middelen en de tendens tot professionalisering zijn enkele 
voorbeelden van veranderingen waar veel verenigingen mee worden geconfronteerd. 
 
Bij een beleidsplan gaat het om de continuïteit en professionaliteit van de vereniging. Het geeft 
overzicht en verduidelijkt samenhang in de structuur van de vereniging, zodanig dat opvolgende 
bestuurders en vrijwilligers weten waar de vereniging naartoe gaat. Naast het geven van inzicht in 
samenhang en structuur van de vereniging is het beleidsplan een besturingsinstrument. Voor de 
bestuurder zelf is het een houvast en toetsingsinstrument voor de te volgen richting, voor de leden 
geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en, achteraf, of het bestuur zich aan de gemaakte 
afspraken heeft gehouden. Met andere woorden, het beleidsplan vormt het kader waarbinnen de 
dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van middelen in de vereniging wordt vormgegeven. 
 
Dit “Beleidsplan Tennisvereniging Smash Bergen op Zoom 2018 – 2022” is een vernieuwing van het 
eerdere beleidsplan. We zullen deze gedetailleerde uitwerkingen van de beleidsonderdelen 
gedurende de vier jarenperiode ook regelmatig gaan updaten als evaluatie en voortgangsinformatie 
naar de leden. Dit om de communicatie tussen bestuur en leden te versterken. Het bestuur hoopt dat 
dit beleidsplan de leden een handvat aanreikt om constructief mee te denken en met het bestuur 
samen te werken. Dit is voor tennisvereniging S.B.O.Z. van groot belang en nodig om de 
verenigingszaken, nu en in de toekomst, goed te kunnen blijven regelen. 
 
In hoofdstuk 2 worden, vanuit de visie van het bestuur, doelstellingen benoemd en wordt het beleid 
kort samengevat. Hoofdstuk 3 beschrijft de sterke en zwakke kanten van tennisvereniging S.B.O.Z., 
de kansen die er liggen, maar ook de bedreigingen die worden gesignaleerd. In hoofdstuk 4 ten slotte 
worden per beleidsterrein de uitgangspunten benoemd.  
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I. 
In de visie van het bestuur laat dit onverlet dat het vrijwilligerskarakter  van de club behouden dient te blijven. 
De regie moet kunnen blijven liggen bij de vrijwilligers en/of bestuur. Uitbreiding van het aantal leden en 
banen mag daar naar het oordeel van het bestuur niet mee conflicteren. 

2.  Visie en uitgangspunten van beleid 

2.1  Visie en doelstellingen 
 
Voor de leden en het bestuur is het van groot belang te weten voor welke koers de vereniging de 
komende jaren kiest. Om een richtpunt te hebben is in dit kader het jaar 2022 als streefdatum 
gekozen. Het voorliggende beleidsplan wil een uitgangspunt zijn om een aantal zaken in de komende 
jaren te verbeteren, dan wel te veranderen. 
 
Tennisvereniging S.B.O.Z. is qua ledenaantal één van de grootste tennisverenigingen in de regio. De 
vereniging heeft 6 gravelbanen, 5 smashcourt-banen en 2 mini tennisbanen. Met 11 tennisbanen 
kunnen we in theorie niet verder doorgroeien dan 990 leden: per tennisbaan zijn dat 90 leden. Op dit 
moment telt onze vereniging aan het begin van een seizoen zo'n 1000 leden. Gedurende het seizoen 
komen er leden bij, maar er haken er ook weer af. Ons doel is niet alleen om het aantal leden stabiel 
te houden, maar ook om het aantal leden per leeftijdscategorie stabiel te houden. 
 
Tennisvereniging S.B.O.Z. is een tennisvereniging met een uitnodigende en prettige sfeer. Het 
clubhuis, park en het terras hebben een gezellige uitstraling en zijn een veelgebruikte 
ontmoetingsplaats voor iedereen die het tennis een warm hart toedraagt. Tennisvereniging S.B.O.Z. is 
een vereniging die zowel op recreatief als op prestatief gebied mogelijkheden biedt voor jong en oud. 
De tennislessen zijn van hoog niveau en worden verzorgd door een bekwaam en enthousiast team 
van trainers, die in dienst zijn van de vereniging. De communicatie tussen bestuur en leden wordt 
gekenmerkt door een grote mate van openheid en transparantie. De vele vrijwilligers organiseren 
activiteiten voor elke doelgroep. Tenslotte levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan het 
ontwikkelen van normen en waarden. 
 
S.B.O.Z. drijft op vrijwilligers. Invulling van de consequenties van de maatschappelijke functie van 
S.B.O.Z. is ook dat een groot “leger” aan vrijwilligers nodig is, dat we steeds verder moeten 
professionaliseren en dat het financiële stuk steeds omvangrijker wordt. 
 

 
 
De algemene doelstelling van onze vereniging is verwoord in artikel 3 van de statuten.  
In de statuten is ook aangegeven op welke wijze de vereniging deze doelstellingen wil realiseren. Vrij 
vertaald, zonder aan de essentie van deze statuten afbreuk te doen, luidt de algemene doelstelling 
van S.B.O.Z. dan: 
 

De vereniging stelt zich tot doel een omgeving te bieden waar zowel de recreatieve- als 
competitieve spelers zich thuis kunnen voelen. Er is veel aandacht voor de begeleiding 
van de eigen jeugd, zodat deze ook op latere leeftijd tot een leuk competitieniveau kan 
uitgroeien en daarmee verbonden blijft aan de vereniging. Immers buiten het feit zelf te 
tennissen, willen wij onze leden ook laten genieten van gezelligheid en mooi tennis.  
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S.B.O.Z. wil deze doelstelling realiseren in een cultuur waarin: 

● Plezier en gezelligheid, saamhorigheid en sociale binding essentieel zijn. 
● Leden respectvol met elkaar omgaan. 

● Maatschappelijk verantwoordelijkheid tot uiting komt. 
● Jongeren zich thuis voelen en de gelegenheid krijgen te “groeien”, niet alleen als  

tennisser, maar zeker ook als mens. 
 
De bovenbeschreven doelstellingen zijn niet echt nieuw. Integendeel, deze doelstellingen maken al 80 
jaar onderdeel uit van ons verenigings functioneren en zijn nog steeds actueel. In 2022 zal S.B.O.Z. 
dan ook een vergelijkbare vereniging als nu zijn, met op hoofdlijnen vergelijkbare doelstellingen. Dit 
plan geeft de uitgangspunten aan op een aantal beleidsterreinen zodat vanuit de geformuleerde visie 
deze doelstellingen ook in 2022 (blijvend) kunnen worden gerealiseerd en waar mogelijk ook kunnen 
worden versterkt. 
 
Tot slot: 
In de geformuleerde visie is ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van normen en waarden. In 
dat kader kan o.a. ook (bijvoorbeeld in de tennislessen) aan de jeugd gericht aandacht worden 
gegeven aan gedragsregels op en rond de tennisbanen. Te denken valt aan het aanleren dat 
tennissers zich op en rond de baan netjes en eerlijk gedragen en dat het gebruikelijk is dat na afloop 
van een wedstrijd de winnende partij door de verliezende partij wordt gefeliciteerd. 
 
Last but not least, moet aan volwassenen duidelijk worden gemaakt dat zij een voorbeeldfunctie voor 
de jeugd vervullen. In dit verband is het zeker voor senioren op de tennisbanen en het park “not done” 
onfatsoenlijk taalgebruik te bezigen en/of overdreven geschreeuw te laten horen. Daarnaast dienen zij 
zich te houden aan het huidige alcoholbeleid, zowel voor senioren als voor junioren. 
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2.2  Beleidsuitgangspunten - de samenvatting 
S.B.O.Z. zal in de periode 2018 – 2022: 

 
● De binding en gezelligheid tussen leden bevorderen en de tennissport blijven promoten. 
 

● De voorwaarden scheppen om leden aan de vereniging te binden, met aandacht voor jeugdleden 
in de overgang naar het senioren lidmaatschap. 

 
● Een solide, inzichtelijk en toetsbaar financieel beleid voeren waar financiële risico’s worden 

beheerst. 
 

● De communicatie naar leden, omgeving en andere belanghebbenden continueren en waar 
noodzakelijk verbeteren. 

 

● Zorgdragen voor een goed werkgeverschap naar werknemers in dienst van de vereniging. 
 
● De financiële risico’s van het werkgeverschap beheersen. 
 

● Op facilitair gebied (parkzaken) maatregelen nemen om de kwaliteit van het park (banen en 
infrastructuur) te handhaven en waar mogelijk, het clubhuis en de exploitatie te verbeteren.  

 
● Het sponsorbeleid verder ontwikkelen, verhelderen en uitvoeren met het oog op het genereren 

van een verantwoord niveau aan sponsorgelden. 
 

● Het technisch beleid voortzetten, dat erin voorziet dat elk lid zich op tennisgebied kan ontplooien 
tot het door hem of haar gewenste niveau waarbij de vereniging voorziet in een goede balans 
tussen recreatief en prestatief tennis. 

 
● Het vrijwilligersbeleid versterken, zodat gewaarborgd blijft dat ook in de toekomst voldoende leden 

zullen worden gemotiveerd zich voor de vereniging in te zetten. 
 

● Zorgdragen voor een duidelijke planning en overzicht inzake aan- en aftreden van diverse 
bestuurs- en commissieleden. 

 
● Het blijven onderzoeken van vernieuwingen en innovaties en waar mogelijk deze toepassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  SWOT-analyse 
 
Het bestuur heeft een analyse gemaakt van onze:  
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● Strengths (= sterke punten) 
● Weakness (= zwakke punten) 

● Opportunities (= kansen) 
● Threats (= bedreigingen) 
 
Deze S.B.O.Z. “SWOT”-analyse vormt, vanuit de geformuleerde visie, de verbinding tussen de 
doelstellingen van de vereniging en de uitgangspunten van beleid. Het spreekt vanzelf dat we daarbij 
uitgaan van de huidige situatie van de vereniging: onze sterke en zwakke punten, de kansen die er 
zijn en kunnen benutten en de bedreigingen die we het hoofd moeten bieden. Het bestuur heeft per 
categorie vele punten geïnventariseerd. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste punten verzameld. 
 
 

Sterke punten: 
- Goede en gezellige sfeer 
- Actief en bruisend 
- Vernieuwd park en clubhuis 
- Goede banen 
- In winter spelen mogelijk 
- Veel evenementen 
- Goede organisatie en structuur 
- Financieel gezond 
- Vrijwilligers met betrokkenheid 
- Ervaren eigen trainers 
- Informatieve website 
- Attractief tennisniveau 
- Goede begeleiding prestatieve teams 
- Interne competitie 
- Succesvol ITP 
- Tenniskids 

Zwakke punten: 
- Binding van jeugdleden 
- Op piekmomenten te druk op het park, 

dus wachttijden 
- Parkeren rondom park (bijvoorbeeld 

zaterdagochtend) 

Kansen: 
- Genereren extra middelen uit 

sponsoring e.d. 
- Verdere ontwikkeling van de 

communicatie naar leden (bijvoorbeeld 
dmv nieuwe technische mogelijkheden) 

- Beperkte verwachte bevolkingsgroei 
gemeente Bergen op Zoom 

- Regiofunctie uitbreiden 
- Samenwerking met andere 

tennisverenigingen/scholen/gemeente 
Bergen op Zoom en KNLTB 

- Optimaliseren terras voorzijde 
- CIOS naar Bergen op Zoom 
- Vernieuwingen banen 7 t/m 10 

Bedreigingen: 
- Concurrentie andere sporten 

(bijvoorbeeld Padel) 
- Complexiteit en werkdruk vrijwilligers 

waardoor ook opvolging moeilijker wordt 
- Verhoogde pensioengrens (minder 

vrijwilligers) 
- Groei aantal complexe wettelijke eisen 

op allerlei gebied 
- Minder aanwas jeugd 
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4.  Uitgangspunten per beleidsterrein  

4.1  Samenhang beleidsterreinen  
Om onze doelen, vanuit de geformuleerde visie, in 2022 te bereiken moeten we onze sterke punten 
consolideren en verankeren en onze zwakke punten wegwerken. Daarnaast moeten we kansen 
grijpen en bedreigingen afwenden. 
 
We onderscheiden daarbij primaire en secundaire beleidsterreinen: 
 
De primaire beleidsterreinen van S.B.O.Z. zijn uiteraard de aan het tennis gerelateerde 
beleidsterreinen: het technische beleid, het jeugdbeleid, het toernooi beleid.  
 
De secundaire beleidsterreinen zijn daaraan ondersteunend. Deze beleidsterreinen scheppen de 
financiële, personele, facilitaire en andere randvoorwaarden die moeten worden ingevuld om het 
tennissen mogelijk te laten maken en de vereniging optimaal te laten functioneren. 
 
In de navolgende paragrafen worden de uitgangspunten van beleid per beleidsterreinen verder 
verduidelijkt:  
Primair beleid: Tennis: 
● Technisch beleid: § 4.2.1 

● Jeugdbeleid: § 4.2.2 

● Toernooibeleid: § 4.2.3 

● Tennisbanen: § 4.2.4 

● Trainersbeleid: 4.2.5 

  
Secundair beleid: Ondersteunend: 
● Ledenbeleid: § 4.3.1 

● Financieel beleid: § 4.3.2 

● Facilitair beleid (parkzaken): § 4.3.3 

● Sponsorbeleid: § 4.3.4 

● Communicatiebeleid: § 4.3.5 

● ICT beleid § 4.3.6 

● Evenementenbeleid § 4.3.7 

● Vrijwilligersbeleid: § 4.3.8 

● Personeelsbeleid: § 4.3.9  
● Veiligheidsbeleid: § 4.3.10 
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4.2  Primair beleid: Tennis  

4.2.1  Technisch beleid  

De technische commissie valt rechtstreeks onder het bestuur. De voorzitter van de technische 
commissie zit tevens in het bestuur. Er is een nauwe band met de diverse toernooicommissies en de 
jeugdcommissie. 
 
Uitgangspunten 2018 – 2022: 
Het technisch beleid van S.B.O.Z. wordt voorbereid en uitgevoerd door de technische commissie. Het 
technisch beleid gaat er vanuit dat zowel recreanten als competitiespelers voldoende mogelijkheden 
bij de club wordt geboden. S.B.O.Z. moet een plaats kunnen bieden waar het hele gezin actief kan 
recreëren. Om dit te realiseren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Als vereniging 
moeten wij daartoe: 
● Kunnen opleiden, talent ontwikkelen en mogelijkheden creëren om talenten door te laten 

groeien, bijvoorbeeld in samenwerking met een tennisschool. 

● Activiteiten organiseren. 
● Deelnemen aan diverse competities. 
 
Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

● S.B.O.Z. wil voldoende mogelijkheden bieden aan alle leden om te kunnen tennissen op een 
niveau passend bij de individuele mogelijkheden en behoeften. 

● S.B.O.Z. beoogt een dermate hoog spelniveau in de vereniging te bewerkstelligen zodat 
nagenoeg alle leden op hun niveau kunnen spelen. Dit is zeker cruciaal voor het behouden 
van ambitieuze en talentvolle jeugd. Belangrijk is wel een goede balans te houden tussen 
zowel prestatieve als recreatieve teams. 

● S.B.O.Z. biedt professionele tennislessen aan die zijn geschikt voor zowel recreanten als 
talentvolle jeugdspelers. 

● De tennislessen worden verzorgd door een team van trainers (onder leiding van een 
hoofdtrainer), in dienst van de vereniging die allen minimaal in het bezit zijn van een A 
licentie.De trainers dienen voor het behoud van hun licentie voldoende punten te behalen in 
de vorm van permanente ontwikkeling. 

● Indien de vraag naar tennislessen de praktische mogelijkheden overtreft dan zullen, uiteraard 
met meeweging van sociale aspecten, volgens vooraf vastgelegde afspraken keuzes worden 
gemaakt. In het algemeen worden jeugdspelers (afhankelijk en oplopend van leeftijd) zoveel 
mogelijk op de middaguren en ook weer oplopend wat betreft tijdstip, ingedeeld. Senioren 
worden in principe ingedeeld vanaf 20.00 uur. De trainingen dienen op een dermate wijze 
ingedeeld te worden dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te trainen. De trainerscommissie 
beslist in deze. 

● Om een hoger speelniveau vanuit de club zelf te ontwikkelen volgen de trainers nauwgezet de 
ontwikkelingen in diverse leeftijdscategorieën. Zij doen in overleg met de technische 
commissie een voorstel tot een individueel opleidingsplan indien er door de trainers potentie 
gezien wordt. 

● De trainerscommissie volgt nauwkeurig de ontwikkelingen om op maat lesvormen aan te 
kunnen blijven bieden.  

● De technische commissie stelt, in samenspraak met de trainers, de prestatieve teams samen. 
● S.B.O.Z. spant zich in om voor alle leden deelname aan diverse competities mogelijk te 

maken (Tenniskids, junioren, senioren en veteranen). 

● De jeugd en de hogere teams worden ingedeeld op sterkte. Natuurlijk spelen, ook bij de 
andere teams, sociale aspecten een rol, maar leidend zijn de KNLTB richtlijnen. 

● S.B.O.Z. geeft er de voorkeur aan om de samenstelling van de hoogste competitieteams te 
formeren uit eigen S.B.O.Z. leden van voldoende niveau. Indien dit feitelijk niet mogelijk blijkt 
dan zal, om de hoogste competitieteams compleet te krijgen, iemand van buiten S.B.O.Z. met 
voorrang kunnen worden toegelaten, tot de vereniging als betalend lid. 
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● De competitiekosten voor senioren zullen worden doorberekend aan de teams, net als de 
kosten van de tennisballen. Voor de jeugd worden deze kosten betaald door de vereniging. 
Jaarlijks zal worden bekeken of dit blijft gehandhaafd. 

● S.B.O.Z. zal voortdurend waken en proberen zorg te dragen voor een juiste balans tussen de 
benutting van de banen voor training, competitie en toernooien versus de speelmogelijkheden 
om “vrij” te tennissen. Het baanreglement is hierin leidend. 

● Het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de competitieleiders (VCL’s) zodat er op de 
competitiedagen altijd een VCL verantwoordelijk en zo veel mogelijk aanwezig is. 

 
Elk jaar zal er door de TC een jaarplan/actieplan worden gemaakt om het beleid ten uitvoer te 
brengen. Dit plan wordt goedgekeurd door het bestuur. 
 

4.2.2  Jeugdbeleid  

Het jeugdbeleid van S.B.O.Z. wordt voorbereid en uitgevoerd door de jeugdcommissie (JC). De JC 
valt rechtstreeks onder het bestuur. De voorzitter van de jeugdcommissie zit tevens in het bestuur. Er 
is een nauwe band met de technische commissie (TC) en de trainers van TV Smash. De 
Peperbuscommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid jeugdzaken. Tevens is er 
een commissie bestaande uit junioren, de JC Next Generation. Zij assisteren bij, organiseren 
jeugdevenementen, waarbij de verantwoordelijk ligt bij de jeugdcommissie.  
Daarnaast wordt er actief gezocht naar samenwerking met andere tennisorganisaties. 
  
Uitgangspunten 2018 – 2022:  
Door het jeugdbeleid worden de voorwaarden gecreëerd om jeugdleden te boeien, te amuseren en 
aan de vereniging te binden, vooral ook in de overgang naar het seniorenlidmaatschap. 
 
 
Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

● S.B.O.Z. stelt zich ten doel de jeugdleden een gezellige en sportieve tijd te bezorgen, 
waardoor ze een goede binding met onze club krijgen. De JC organiseert en coördineert 
daartoe een groot aantal activiteiten, rekening houdend met recreatief en prestatief tennis. 

● S.B.O.Z. volgt het beleid van Tenniskids van de KNLTB. Dit komt tot uiting in de trainingen 
van jeugdleden tot en met 12 jaar, in de toernooien en in de competitie. 

● Voor het werven van nieuwe jeugdleden wordt jaarlijks het Introductie Tennispakket (ITP) 
aangeboden. Daarnaast worden andere activiteiten georganiseerd voor het werven van leden, 
zoals bijvoorbeeld de Vriendjes en Vriendinnetjesdag. 

● Door de JC worden een aantal toernooien georganiseerd. Alle jeugdleden kunnen op hun 
eigen niveau meedoen aan een voor hen geschikt toernooi. 

● De indeling van de competitie voor jeugdleden (rood tot en met 17) wordt gemaakt door de 
trainers. De JC en TC heeft hierin een adviserende rol. Hierdoor ontstaat een goed beeld over 
de jeugdtalenten binnen de vereniging. Het beleid voor de prestatieve jeugd, wordt opgesteld 
en uitgevoerd door de TC.  

● Door het samenwerkingsverband met andere tennisorganisaties hopen wij beter in te spelen 
op de behoeften van de prestatieve jeugd, waardoor zij behouden blijven voor TV.Smash. 

● Voor de jeugdleden die spelen in rood, oranje en groen wordt kosteloos een extra 
oefenmoment aangeboden. De trainers van TV Smash verzorgen dit oefenmoment, wat 
plaats vindt per kleur als groep. . Het doel hiervan is om de basisbeginselen van het 
tennisspel extra te oefenen, de jeugdleden meer te binden aan de club. 

● Om jeugdleden te binden aan de club wordt er jeugdleden van groen en geel ook de 
mogelijkheid geboden om deel te nemen aan mentortennis.   

● De jeugdleden worden door de trainers en JC gemotiveerd om deel te nemen aan toernooien 
van S.B.O.Z. en in de regio. Deze worden door de JC gemaild aan de ouders en de kinderen 
worden door de trainers aangespoord deel te aan de toernooien van S.B.O.Z. 

● Een van de belangrijkste opgaven waar de JC zich nu voor gesteld ziet is het behouden van 
de oudere jeugd.  
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● Verder stelt de JC  zich ten doel om jeugdleden te betrekken bij het organiseren van 
toernooien en activiteiten. Met als doel de jeugd meer bij de club te betrekken. S.B.O.Z. heeft 
een JC Next generation. Deze commissie wordt aangestuurd door de JC en ondersteunt bij 
de organisatie van jeugdactiviteiten op de vereniging.  

● Jeugdleden zijn vrijgesteld om een bijdrage te betalen voor deelname aan de competitie. 
 
Elk jaar zal er door de JC een jaarplan/actieplan worden gemaakt om het beleid ten uitvoer te 
brengen. Dit plan wordt goedgekeurd door het bestuur. 
 

4.2.3  Toernooibeleid  

Het toernooibeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd door verschillende commissies, waaronder de 
toernooicommissies en de jeugdcommissie. 
 
Uitgangspunten 2018 – 2022:  
S.B.O.Z. stelt zich ten doel toernooien te organiseren waarbij een goede balans tussen competitief en 
recreatief tennis plezier voorop staat. Onder het motto ´voor elk wat wils´ streeft de vereniging naar 
een gevarieerde en goed gevulde toernooikalender.  
Verschillende soorten toernooien worden onderscheiden:  

● Toernooien waarin leden onderling hun prestaties meten (clubkampioenschappen, opening- 
sluitingstoernooien). 

● Toernooien waarin leden hun prestaties meten met spelers van andere verenigingen (Het 
Smash Open, Krabbentoernooi en Peperbustoernooi). 

 
Er zijn geen ingrijpende nieuwe beleidsvoornemens voor de periode 2018-2022. Wel zijn er enkele 
aandachtspunten:  
● Het stimuleren van de betere jeugd- en senior leden om deel te (blijven) nemen aan de 

clubkampioenschappen. 

● Het optimaliseren van de organisatie van vooral de interne toernooien zodat een maximale 
deelname mogelijkheid kan worden gerealiseerd. 

● Het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de organiserende toernooicommissies, 
zodat een goede organisatie van onze toernooien ook in de toekomst gewaarborgd blijft 
(VTL’s). 

 
 

4.2.4  Tennisbanen 

In 2016/2017 zijn 6 van de 11 Smashcourtbanen vervangen door gravelbanen onder afschot. De 

banen 3 tot en met 6 zijn gedraaid, zodat het publiek (met name bij competitiewedstrijden en 
toernooien) de wedstrijden beter kan bekijken. Ook is de tribune verplaatst naar de zijde van de 
Beukenlaan bij baan 3. 
 
S.B.O.Z. beschikt nu over 6 gravelbanen (Prestige onder afschot), 5 Smashcourt banen, 2 mini -
banen en 1 tennismuur. Zowel de gravel- als de Smashcourtbanen zijn het hele jaar door 
bespeelbaar, behalve bij opdooi en als er sneeuw op de baan ligt. Ook na regen zijn de banen binnen 
een half uur weer bespeelbaar. De 11e baan is in 2013 in aangelegd. Smash huurt de Smashcourt 
tennisbanen van de gemeente Bergen op Zoom, die ook het onderhoud daarvan verzorgen. De 
toplaag van de Smashcourtbanen gaat in principe 10 jaar mee. In 2018 wordt bekeken wanneer de 
Smashcourtbanen aan vervanging toe zijn (in overleg met de gemeente) en voor welke ondergrond 
dan gekozen wordt. Het onderhoud van de 6 gravelbanen voeren we in eigen beheer uit. Hiervoor is 
een baanonderhoud commissie actief. Voor dit onderhoud krijgen we een korting op de huur van de 
banen van de gemeente.  
 
S.B.O.Z. beschikt over een digitaal afhangsysteem, Banen worden voor trainingen en evenementen 
geblokkeerd om te kunnen afhangen. Alle banen, behalve de minibaan en de tennismuur, zijn verlicht. 
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4.2.5  Trainersbeleid 

S.B.O.Z. biedt zowel in de zomer als winter tennislessen aan. De jeugd wordt in de zomer training op 
het sportpark aangeboden. In de winter in tennishal De Karmel. Senioren wordt gedurende het hele 
jaar lessen op het sportpark aangeboden. Het lesreglement wordt per seizoen opgesteld door de TC. 
De prijzen van de trainingen worden per seizoen vastgesteld door het bestuur.  
 
Het plannen van de lessen wordt uitgevoerd door de trainingscommissie. Dit gebeurt met een 
ondersteunend softwareprogramma.  
 
De trainingen voor seniorleden dienen kostendekkend te zijn. Met betrekking tot de trainingen van de 
jeugdleden wordt jaarlijks gekeken naar de bijdrage vanuit de vereniging, welke nodig is om de jeugd 
voor de tennissport te stimuleren.  

 

4.3  Secundair beleid: Randvoorwaarden  

4.3.1  Ledenbeleid  

 
In 2016 is de Marketing- en Communicatie commissie opgericht waarbij ledenwerving en -behoud een 
belangrijk onderdeel is. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden uit de vereniging van 3 
bestuursleden die zich bezig houden met ledenwerving, communicatie en vernieuwing. Daarnaast zijn 
er in deze commissie vertegenwoordigd de verantwoordelijke voor de website, een trainer, 50+ 
vertegenwoordiger, marketing uitvoerder en jeugdcommissie.   
Er is een Marketing plan geschreven van 2016-2020. Belangrijk omdat er landelijk een terugloop is in 
het ledenbestand. In 2016 was ons uitgangspunt:  
 
Bij onze vereniging  hebben diverse wervingsacties nieuwe leden opgeleverd maar ook de groep 
‘afmelders’ was groot. De draaideur blijft bestaan daardoor: ondanks dat er nieuwe leden bijkomen 
melden zich zeker net zoveel leden zich af. Van groei is, ondanks allerlei acties, daardoor geen 
sprake. De laatste jaren hebben veel inactieve leden hun lidmaatschap opgezegd en hebben we te 
maken gehad met een groot uitstroompercentage door allerlei oorzaken.  
 
Doelstelling bij start commissie: 

·   In 2020 het aantal van 1.000 leden handhaven; 
·   Het behoud van nieuwe leden verbeteren van 50% naar 80% 

(binnen 3 jaar na lid worden is 50% van de nieuwe leden gestopt. Behoud van nieuwe leden moet dus 
de eerste prioriteit zijn. 20% uitval is acceptabel; dus 80% van de nieuwe leden moet voor de 
vereniging behouden blijven) 

·   Het blijven werven van leden om het eventuele ledenverloop op te vangen. 
·   Vanaf 2016 het juiste aantal nieuwe leden werven om de uitval op te vangen. 
·   Het opzetten van een gedegen marketing- en communicatie plan die het ten uitvoer brengen 

van de ledenwerving en ledenbehoud activiteiten ondersteunt en mede bijdraagt aan het behalen 

van de bovengenoemde doelstellingen. 

In 2016 hadden we per 1-1 nog 883 leden en zijn weer gegroeid naar 975 leden per 1-1-2018. 

Door vele acties en inzet van diverse commissies wordt dit bewerkstelligd.  

Het strategisch Marketing- en communicatieplan wordt jaarlijks ge-update.   

 
Er is geen wachtlijst en er wordt getracht een goede verhouding senior- en juniorleden te behouden. 
De vergrijzing in de regio Bergen op Zoom zal toenemen, maar het aantal inwoners van de gemeente 
zal ook langzaam blijven stijgen ( http://www.pbl.nl/infographic/groei-en-krimp-bevolking-in-de-
afgelopen-en-komende-15-jaar ). Jeugdleden willen we graag betrekken bij onze vereniging. Het zal 
daarnaast (ivm o.a. studie) een uitdaging blijven ook de middengroep voldoende aan te blijven 
trekken. 

http://www.pbl.nl/infographic/groei-en-krimp-bevolking-in-de-afgelopen-en-komende-15-jaar
http://www.pbl.nl/infographic/groei-en-krimp-bevolking-in-de-afgelopen-en-komende-15-jaar
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Uitgangspunten 2018 – 2022 
Voor de periode 2018-2022 worden verder de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

● Het aannamebeleid zal vooralsnog worden gehandhaafd maar kan – indien nodig en na  
 goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering – worden verruimd als de ontwikkeling van 
 het aantal leden daartoe aanleiding geeft.  
● Leden die hun lidmaatschap opzeggen, zal worden gevraagd wat de reden van opzegging is. 

Deze feedback kan worden gebruikt om waar nodig interne zaken te verbeteren. 

● Nieuwe leden worden begeleid door een ledencoach om hen welkom te heten en kennis te 
laten maken met Smash. 

● Nieuwe leden zal worden gevraagd welke bijdrage zij vanuit kennis, ervaring en interesse 
zouden willen leveren als vrijwilliger als S.B.O.Z. hieraan behoefte heeft.  
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4.3.2  Financieel beleid  

De verantwoordelijkheid voor het financiële beleid wordt binnen het bestuur van S.B.O.Z. gedragen 
door de penningmeester.  
 
Uitgangspunten 2018-2022  
Het financiële beleid van S.B.O.Z. is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

● In elk verenigingsjaar zullen de kosten van de vereniging geheel en al moeten worden gedekt 
 uit de inkomsten van dat betreffende jaar. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: contributie, 
 lesgelden, kantine-opbrengsten en sponsorgelden. 
● S.B.O.Z. bouwt voldoende reserves op om ook aan haar verplichtingen op lange 
 termijn te kunnen voldoen.  

● Onder het motto “de gebruiker betaalt” betalen de leden van de vereniging uitsluitend voor de 
 diensten die ze feitelijk afnemen. De contributie biedt daarom een basispakket aan 
 voorzieningen. Extra voorzieningen (tennisles, deelname aan competitie en toernooien, e.d.) 
 worden afzonderlijk in rekening gebracht.  

● Om de uitgaven jaarlijks in de pas te laten lopen met de inkomsten wordt door het bestuur een 
 scherpe budgetbewaking gehanteerd. 
● Voor alle posten is een bestuurslid verantwoordelijk. Voor deze posten wordt een jaarlijks 
 budget vastgesteld dat in overeenstemming is met de begroting.  

● De vereniging is financieel gezond. 
● Waar nodig zullen in de komende jaren nieuwe reserves worden opgebouwd. 

● Als op enig moment blijkt dat de vereniging financiële risico’s loopt zullen passende 
 maatregelen worden genomen om deze risico’s te beperken en, waar mogelijk, te elimineren. 
 
 
De uitgangspunten samengevat:  
● Het beheersen en in kaart brengen van financiële risico’s 

 

4.3.3  Facilitair beleid (accommodatiecommissie) 

Het bestuurslid accommodatie is tevens de voorzitter van de accommodatiecommissie. De 
accommodatiecommissie bestaat uit: de park commissie (onderhoud van het park), de 
baanonderhoud commissie (onderhoud van de gravelbanen) en de technische commissie (onderhoud 
van het clubhuis) . Zes maal per jaar hebben deze 3 commissies een overleg over de onderhoud van 
het park en het clubhuis onder voorzitterschap van het bestuurslid accommodatie. Ons tennispark 
heeft een goede reputatie, zowel bij onze leden, als   bij onze bezoekers. De banen zijn goed 
onderhouden en makkelijk toegankelijk, zowel voor spelers als voor  toeschouwers. Het park is ruim 
opgezet met veel groen. Het clubhuis is in 2016/2017 gerenoveerd en gedeeltelijk verbouwd en 
voldoet hiermee weer aan de eisen van deze tijd.  Gedurende de periode 2018-2022 wordt bekeken of 
er een overkapping kan komen aan de voorzijde van het clubhuis (voor de banen 7 en 8). Hiermee zal 
het clubhuis dan ook groot genoeg zijn voor alle (competitie spelende) leden. Daarnaast worden in 
2019 de toplagen van banen 7 t/m 10 vervangen. 
 
Uitgangspunten 2018-2022 

● Het bestuur heeft als centraal uitgangspunt dat de uitstraling en de kwaliteit van ons park 
moet worden gehandhaafd. Leidend in alle uitgangspunten van het bestuur is verder nadrukkelijk de 
vastgelegde visie. Ook de komende jaren zullen we het niveau van onze voorzieningen blijven 
monitoren en aanpassingen doen waar nodig.  
 
Ten slotte:  
S.B.O.Z. heeft met een groot aantal wettelijke bepalingen te maken. Onder ander op het gebied van 
milieu (geluid, openingstijden, afvalverwerking e.d.), veiligheid (o.a. voorschriften van de brandweer) 
en hygiëne (keuken en sanitaire voorzieningen). Het bestuur streeft ernaar deze bepalingen na te 
leven en wil zodoende een veilig clubhuis exploiteren, met respect voor de belangen van onze leden 
en onze omwonenden.  
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4.3.4  Exploitatie clubhuis beleid 

De exploitatie van het clubhuis wordt uitgevoerd met de vrijwilligers van de vereniging en omvat de 
volgende elementen: 
 

● Bardiensten. 

● Openen en sluiten. 
● Financiële verantwoording. 

● Inkoop. 
● Schoonmaak. 

 
 
Bardiensten 
Conform de statuten en het huishoudelijk reglement dienen seniorleden van de vereniging jaarlijks 
twee bardiensten te draaien (er zijn een aantal uitzonderingen, zie huishoudelijk reglement). De leden 
kunnen deze diensten geheel naar vrije keuze invullen. Leden die geen bardienst willen draaien 
kunnen dit afkopen voor een jaarlijks vast te stellen bedrag. Er is een groep vrijwilligers beschikbaar 
die tegen een vergoeding de diensten die niet kunnen worden ingevuld uitvoeren. Jaarlijks wordt in 
november en december een evenementenkalender vastgesteld, zodat de noodzakelijke bardiensten 
kunnen worden ingedeeld. De leden kunnen zich tot maximaal 1 maart inplannen. Niet ingeplande 
leden zullen geen spelerspasje ontvangen. 
 
 
Openen en sluiten 
Buiten bepaalde evenementen is het clubhuis geopend van 19:30 tot 23:30 uur. Voor evenementen 
zoals toernooien en competities zijn andere openingstijden van toepassing. Een groep van rond de 12 
vrijwilligers (die uitbreiding behoeft) draagt de verantwoordelijkheid om het clubhuis te openen en te 
sluiten tijdens de geplande diensten. Voor specifieke regels omtrent openingstijden zijn er 
beleidslijnen die elders worden benoemd. De openers en sluiters zijn verantwoordelijk voor instructies 
aan de dienstdoende barmedewerkers ten aanzien van met name de bediening van de kassa en het 
alcoholbeleid. Waar nodig zorgen de openers en sluiters voor de aanvulling van de voorraad achter de 
bar. - Sinds 2017 kan er in het clubhuis niet meer contant worden betaald. Men kan betalen met een 
pinpas of met de KNLTB pas, waar men zelf een bedrag op kan zetten. De veiligheid voor de openers 
en sluiters is hiermee aanmerkelijk vergroot. 
 
 
Financiële verantwoording 
Wij zijn geen commercieel horecabedrijf en zullen derhalve prijzen in ons clubhuis hanteren die min of 
meer conform andere sportverenigingen in de regio zijn. De prijzen zullen wel op een zodanig niveau 
zijn dat ze een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van de club. Om het gebruik van de 
KNLTB-pas te stimuleren wordt een korting van 3% aan de leden worden gegeven op hun 
consumpties. De geïnstalleerde kassa’s  geven aan de penningmeester, de voorzitter en de financieel 
verantwoordelijke van de exploitatiecommissie (tevens lid openers en sluiters) de mogelijkheid om 
dagelijks vanuit huis naar de omzet  van de dag te kijken.. 
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Inkoop 
Het merendeel van de inkopen wordt gedaan bij een selectieve groep leveranciers, zoals met name 
Inbev en Sligro. Voor diverse producten zijn er lokale leveranciers, waar in eerste instantie wordt 
gekeken naar de sponsorbelangen. Leveranciers die ook sponsor zijn voor de vereniging krijgen een 
voorkeursbehandeling bij de inkoop. Waar mogelijk zullen we jaarlijks naar de beste mogelijkheden 
kijken ten aanzien van de inkopen, waarbij het belang van de vereniging op nummer 1 staat. 
 
Schoonmaak & hygiëne 
Om de hygiëne in en rond ons clubhuis te waarborgen, hebben we twee schoonmaaksters in dienst 
die zorg dragen voor een schoon clubhuis. Dit betreft niet alleen de bar, maar ook alle andere 
facilitaire voorzieningen zoals toiletten, doucheruimtes en keuken. Tijdens evenementen wordt extra 
schoongemaakt, zodat ook onze gasten in een schone omgeving kunnen worden ontvangen. Al het 
vuil vanuit het clubhuis wordt voor zoveel mogelijk gescheiden verzameld. Dit betreft met name karton 
en papier, plastic, glas en restafval. Ook gebruikt frituurvet wordt apart verzameld en verkocht zodat 
dit ook kan worden hergebruikt. Het afval wordt op een centrale plaats buiten het clubhuis verzameld 
en wekelijks afgevoerd. Ter bewaking van de hygiëne en gevolg gevend aan een besluit van de 
gemeente is het niet toegestaan om honden op het park en in het clubhuis toe te laten. 
 
Toegang tot het park 
Ten behoeve van de veiligheid is het park, met uitzondering van evenementen met deelnemers van 
buiten, alleen toegankelijk voor leden, die binnenkomen via een afgesloten ingang, die alleen geopend 
kan worden met behulp van een reader die de KNLTB pas leest. Deze pas kan ook worden gebruikt 
om toegang tot het clubhuis te krijgen, met dien verstande dat alleen de faciliteiten zoals toilet en 
kleedkamers bereikbaar zijn.Toegang tot het bargedeelte is alleen mogelijk bij een officiële opening 
door de aangewezen openers en sluiters. De toegang tot het bargedeelte is beveiligd met een 
alarmsysteem. Bij het afgaan van het alarm zal de alarmcentrale worden gewaarschuwd. De 
alarmcentrale zal per overeengekomen procedure de vereniging bellen, alsmede de eerste persoon 
op de alarmlijst. Waar nodig zal de politie naar het park worden gestuurd ter ondersteuning van het 
dienstdoende  lid dat namens de vereniging ter plaatse gaat. 
 
Alcoholbeleid 
Per 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor het nuttigen (en het in het bezit hebben) van 
alcohol gewijzigd van 16 naar 18 jaar. Dit betekent dat sportkantines geen alcohol mogen verkopen 
aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 jaar is, mag geen alcohol bij zich hebben of 
drinken in openbare ruimtes. Dit is van toepassing in het clubhuis, maar ook op het park en andere 
openbare gelegenheden.  
 
Aansluitend op de wet heeft de gemeente de wijzigingen in het kader van de Drank en Horecawet 
meegenomen in een aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin zijn nadere regels 
opgenomen ten aanzien van de tijden waarop alcohol mag worden geschonken. Dit betekent onder 
andere dat er maximaal tot 1 uur na de laatste activiteiten alcohol mag worden geschonken. In het 
kader van de landelijke wetgeving mag er na 01:00 uur ‘s nachts ook geen alcohol worden 
geschonken. 
 
Als vereniging volgen wij de landelijke en gemeentelijke regels, dat wil zeggen: 
● Wij zullen wij geen alcohol schenken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. 

● De bardiensten kunnen bij twijfel om een ID vragen. 

● De volledige regels en nadere informatie zullen we ophangen bij de ingang van de kantine en 
 de bar. 
● Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan. 

● Een persoon ouder dan 18 jaar mag geen alcohol kopen en doorgeven aan iemand beneden 

18 jaar. 
 
De overheid past de wet aan omdat zij jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van 
alcohol. De hersenen van de jongeren zijn nog in ontwikkeling. Drankgebruik in de puberteit en bij 
jong volwassenen kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Onze vereniging moet zich 
natuurlijk aan de wet houden en wij willen als sportvereniging de boodschap dat het normaal is onder 
de 18 jaar geen alcohol te drinken van harte ondersteunen. 
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Omdat alle seniorleden van onze club bardiensten draaien bieden wij via de KNLTB en NOC*NSF een 
actuele Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) aan. Via de link www.nocnsf.nl/iva kunt u zich 
aanmelden voor de instructie. Bij het e-mailadres voor barverantwoordelijke gaarne 
exploitatie@smashboz.nl invullen. 
 
Wij verwachten dat alle openers en sluiters, alsmede betaalde bardiensten en alle bestuurs- en 
commissieleden deze instructies volgen, aangezien het noodzakelijk is dat te allen tijden, tijdens de 
opening van het clubhuis een lid aanwezig is met een geslaagde IVA training. 
 
Tijdens jeugdtoernooien en/of -evenementen mag er voor 18:00 uur geen alcohol worden 
geschonken. Dit is dus ook van toepassing bij de jeugdcompetitie op woensdagmiddag. 

4.3.5  Sponsorbeleid  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid. De sponsorcommissie is een commissie van 
het bestuur en adviseert het bestuur over het te voeren sponsorbeleid. De voorzitter van de 
sponsorcommissie rapporteert aan de voorzitter van het bestuur.  
 
Uitgangspunten 2018 – 2022  
Doel van het sponsorbeleid is het genereren van “extra inkomsten” voor het kunnen uitvoeren van de 
in de plannen van de door commissies en bestuur genoemde activiteiten en door het bestuur 
geaccordeerd. 

● Die niet uit de contributie-inkomsten kunnen worden betaald. 
● Die niet uit de contributie-inkomsten behoren te worden betaald. 
 
Centraal uitgangspunt is het sponsorbeleid verder ontwikkelen, verhelderen en uitvoeren met het oog 
op het genereren van een verantwoord niveau en continuïteit aan sponsorgelden. Het sponsorbeleid 
van S.B.O.Z. kent daarnaast de volgende uitgangspunten:  

● De sponsorcommissie en het bestuur stelt jaarlijks in oktober / november een 
 sponsorbegroting samen. Hierbij wordt rekening gehouden met het sponsorverleden, met de 
 plannen van S.B.O.Z. en met de plannen van de diverse commissies voor het komende 
 seizoen. Bij de definitieve vaststelling is de haalbaarheid, m.a.w. het kunnen realiseren van de 
 begroting, het uitgangspunt, daarbij mogen sponsorinkomsten nooit de sluitpost van een 
 begroting zijn.  

● De commissie probeert centraal sponsorovereenkomsten af te sluiten met een duur van 
 minimaal 3 jaar. 
● Daarnaast bestaan evenementen die zelf sponsorgelden (kunnen) werven. Bijvoorbeeld het 
 jaarlijkse Peperbus- en Krabbentoernooi. Belangen moeten onderling worden afgestemd. 
 Sponsors die centraal afspraken hebben gemaakt, mogen alleen benaderd worden na toe- 
 stemming vooraf van de sponsorcommissie. 

● Bij elke sponsor uiting zullen de regels en richtlijnen van de KNLTB worden gevolgd. 
● De sponsormogelijkheden worden door de commissie vastgesteld en opgenomen in een 
 document dat bij de bestaande sponsor en potentiële sponsor gebruikt kan worden bij 
acquisitie. 
 

4.3.6  Marketing- & communicatiebeleid  

De marketing- en communicatiecommissie van S.B.O.Z. is het centrale punt binnen de vereniging 
waar alle communicatie wordt ontwikkeld, versterkt en beheerd. Door de marketing- en 
communicatiecommissie worden acties opgestart met als doelstelling het aantal leden van de 
tennisvereniging op het gewenste niveau te krijgen en houden, Het marketing- en communicatiebeleid 
van S.B.O.Z. is een taak van de secretaris. 
 
Uitgangspunten 2018-2022  
● De interne communicatie is primair gericht op de leden. Daarnaast is de onderlinge 
 communicatie tussen de verschillende commissies/bestuur van groot belang. Het beleid is 

http://www.nocnsf.nl/iva
mailto:exploitatie@smashboz.nl
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 erop gericht dat die twee vormen optimaal afgestemd zijn zodat de leden tijdig en juist worden 
 geïnformeerd.  

● Belangrijk middel hierbij is de website en Facebook. Daarnaast worden de leden door middel
 e-mail geïnformeerd over aanstaande evenementen en toernooien en verschijnt er periodiek 
 een digitale nieuwsbrief. 
● Tevens is er ruimte voor persoonlijke communicatie tussen de leden en het bestuur via de 
 Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook is de ruimte voor persoonlijke communicatie tussen 
 de commissies en de leden voldoende aanwezig; doordat de commissies uitsluitend bestaan 
 uit leden is er geen “drempel” en het komt de (open) sfeer ten goede. 

● Nu en in de toekomst zal er naar (technische) mogelijkheden worden gezocht om de leden 
 nog beter te informeren en de onderlinge communicatie tussen de commissies en bestuur te 
 verbeteren. 
● Ook externe communicatie behoort bij de communicatie van S.B.O.Z. Hierin 
 onderscheiden wij de doelgroepen in: gemeente, omwonenden (bewoners van Bergen op 
 Zoom),  bezoekers/deelnemers open toernooien en competitie, andere tennisverenigingen 
 nabij Bergen op Zoom en sponsors. 

● De activiteit richting de lokale pers is de afgelopen periode wezenlijk verhoogd. Het 
 optimaliseren van deze activiteit (in frequentie en kwaliteit) is het doel voor de komende 
 periode. 
● Met betrekking tot de communicatie rondom de sponsors is de bedoeling dat er afstemming is 
 tussen de communicatiecommissie en de sponsorcommissie waardoor de profilering 
 en exposure van de sponsors vanuit S.B.O.Z. worden geoptimaliseerd. 
 
Samengevat:  

● Het versterken van interne en externe communicatie en harmoniseren tussen verschillende 

media (zoals website, e-mail en externe media) met als doelstelling het aantal leden van de 
tennisvereniging op het gewenste niveau krijgen en houden. 
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4.3.7  ICT beleid  

 
Het bestuur stelt jaarlijks in oktober / november een ICT begroting samen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de verschillende belangen die spelen en mogelijke uitbreiding of vervangingen in het 
komende seizoen. Het beheer van de ICT begroting is bij S.B.O.Z. de taak van bestuurslid 
vernieuwing. 
 
Uitgangspunten 2018-2022  

● Continuïteit van de ICT is van groot belang tijdens enkele piekmomenten in het seizoen. 
 Voorbeelden hiervan zijn het Peperbus- en Krabbentoernooi, Het Smash Open en de 
 clubkampioenschappen. 
● Toegang tot het internet is tijdens deze weken essentieel. De infrastructuur om 

internettoegang te verbeteren, dient dan ook altijd aan hoge eisen, binnen de mogelijkheden 
 van de vereniging, te voldoen. Bij het nemen van beslissingen wordt een afweging gemaakt 

tussen budget en kwaliteit, uitgaande van marktconforme oplossingen. 

● Beveiliging vindt plaats op vele niveaus en op vele manieren. 
 
Samengevat:  

● Continuïteit van de ICT gebaseerd op een voor S.B.O.Z. optimale infrastructuur. 
● Kritische processen worden gefaciliteerd. 

● Eind 2017 is besloten om het huidige verenigingssysteem PlanMySport te handhaven tot 
minimaal eind 2018. Ontwikkelingen op het gebied van ICT voor tennisverenigingen wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden.  

 

4.3.8  Evenementenbeleid  

S.B.O.Z. stelt zich tot doel om naast de tennisactiviteiten nog extra evenementen te organiseren ter 
bevordering van de gezelligheid, zowel voor spelers als toeschouwers. De diverse 
evenementencommissie (mixavond, senioren+, etc.) rapporteren aan de secretaris. 
 
Uitgangspunten 2018 – 2022  

● De evenementencommissie (EC) organiseert zowel op eigen initiatief als op vraag vanuit de 
overige commissies evenementen. Uitgangspunt hierbij zal altijd zijn dat evenementen op 
onze club een toevoeging behoren te zijn op het tennis gebeuren; we moeten waarborgen dat 
er een gezonde verhouding is tussen tennis en evenementen, waarbij de laatste in geen geval 
de overhand mogen krijgen. 
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4.3.9  Vrijwilligersbeleid  

S.B.O.Z. prijst zich gelukkig met een zeer omvangrijke groep gemotiveerde en deskundige 
vrijwilligers. Veelal mensen die, met een gezin en een baan, nog tijd willen steken in het organiseren 
van de talrijke activiteiten die S.B.O.Z. kent.  
 
Uitgangspunten 2018-2022 
Het is voor S.B.O.Z. van cruciaal belang dat leden worden gemotiveerd zich voor de vereniging in te 
(blijven) zetten. Voor bestuur en commissies is het een voortdurend punt van aandacht om de kennis, 
vaardigheden en talenten van onze leden te mobiliseren.  
 
Het werk dat voor S.B.O.Z. wordt verzet is vrijwillig, dat wil echter niet zeggen dat het vrijblijvend is. 
Het is dan ook van belang dat vrijwilligers deskundig zijn of worden in de activiteiten die zij voor de 
vereniging uitvoeren, maar ook loyaal en betrouwbaar zijn. Daarmee wordt bedoeld dat afspraken 
worden nagekomen en de inzet die is toegezegd daadwerkelijk wordt geleverd. En dat zorgvuldig met 
de belangen en eigendommen van de vereniging wordt omgegaan.  
 
Om deze redenen is van belang verloop onder vrijwilligers tijdig te signaleren en tijdig in de opvolging 
van vertrekkende bestuur- en commissieleden te voorzien. Hiertoe is het belangrijk dat de bij de leden 
aanwezige kennis en vaardigheden in kaart worden gebracht en dat jongere leden worden 
gestimuleerd zich actief voor de vereniging in te zetten.  
 
De vereniging wil vrijwilligers aan zich binden door:  

● Potentiële vrijwilligers een goed beeld voor te houden hoeveel tijd en welke inzet en 
 deskundigheid het vrijwilligerswerk vraagt (dit zal uiteraard per „functie‟ verschillen). 

● Vrijwilligers goed in te werken. 

● Het respect van de leden voor de vrijwilligers te stimuleren. 
● Vrijwilligers de gelegenheid bieden zich via de website aan de leden te presenteren.  

● De vrijwilligers jaarlijks te bedanken op de zogenaamde commissiedag. 
 
Samengevat:  

● Het vrijwilligersbeleid verder uitwerken, resulterend in een vrijwilligersplan. 
● In kaart brengen van de onder leden aanwezige kennis en vaardigheden. 

● Jeugdleden en jongere seniorleden stimuleren zich voor de verenging in te zetten.  
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4.3.10  Personeelsbeleid  

S.B.O.Z. heeft een belangrijke rol als werkgever. De vereniging heeft een tweetal trainers en twee 
interieurverzorgsters op de loonlijst staan. Alle werknemers hebben een arbeidsovereenkomst. 
 
 
Uitgangspunten 2018-2022  
S.B.O.Z. wil een betrouwbare en zorgvuldige werkgever zijn en geeft hier invulling aan door:  

● Medewerkers een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden. 
● Medewerkers een taak- of functieomschrijving te verstrekken, 

● Medewerkers in de gelegenheid te stellen zich in hun vakgebied te ontwikkelen. 

● Met medewerkers minstens eenmaal per jaar een evaluatie/beoordelingsgesprek te voeren.  
● Vastleggen van eerder gemaakte afspraken. 
 
De trainers rapporteren aan het bestuurslid technische zaken. De voorzitter van de JC is 2e 
aanspreekpunt voor de trainers. 
 
S.B.O.Z. handelt als een goede werkgever, waarbij de door de wet aan werkgevers opgelegde 
verplichtingen uiteraard worden nageleefd.  
 
Ten slotte zal het bestuur onderzoeken welke financiële risico´s de vereniging loopt in haar 
hoedanigheid van werkgever. Te denken valt aan gevallen waarin een werknemer 
arbeidsongeschiktheid wordt of moet worden ontslagen als gevolg van het afnemen van de vraag naar 
tennislessen. Als uit de toepassing van sociale zekerheidswetgeving (WAO, WW) hoge kosten voor 
de vereniging zouden kunnen voortvloeien, zal het risico daarop moeten worden beheerst. 
 
Samengevat:  

● Handhaven goed werkgeverschap. 
● Beheersen van risico´s die met het werkgeverschap samenhangen. 
 
Er wordt voor het personeelsbeleid gebruik gemaakt van het verzuimbeleid dat voldoet aan de Wet 
Poortwachter.  
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4.3.11  Veiligheidsbeleid 

Het clubhuis is uitgerust met EHBO materiaal, brandblussers en een AED. Dit alles om de veiligheid 
van de bezoekers te waarborgen. Met enige regelmaat zullen diverse commissieleden, 
interieurverzorgsters en trainers een BHV cursus volgen. 

 

  



 

23 

Beleidsplan Smash Bergen op Zoom 2018-2022 

5.  Afsluiting  
Smash Bergen op Zoom zal in 2022 nog steeds een actieve vereniging zijn waar zowel recreatieve als 
prestatieve tennissers zich thuis voelen. De vereniging zal sterk inzetten op ledenbehoud en probeert 
waar mogelijk te innoveren en te vernieuwen. 
 
Het Smash bestuur verbindt zich aan dit plan om zich, binnen de kaders van het beleidsplan, in te 
zetten en zoveel mogelijk van het plan te realiseren. Aan de hand van dit beleidsplan zullen bestuur 
en commissies de komende jaren uitvoering geven aan werkzaamheden, de leden informeren en op 
belangrijke onderdelen, volgens de gebruikelijke gang van zaken, leden om goedkeuring vragen voor 
nadere uitwerkingen.  
 
De uitgewerkte beleidsplannen per beleidsterrein zullen jaarlijks worden gepubliceerd. We zullen deze 
gedetailleerde uitwerkingen van de beleidsonderdelen gedurende het verenigingsjaar ook regelmatig 
gaan updaten als evaluatie en voortgangsinformatie naar de leden.  
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