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 1 Inleiding 

 

TV de Meet is opgericht op 1 april 1971 en gevestigd te Ossendrecht. Tot 2000 is er getennist aan de 

Dokterstraat in Ossendrecht waarna het tennispark verhuisd is naar de huidige locatie aan de 

Wassevendreef te Ossendrecht. TV de Meet heeft in die periode ervoor gekozen om als 

geprivatiseerde Tennisvereniging verder te gaan. De laatste jaren heeft TV de Meet veel innovatieve 

ontwikkelingen geïnitieerd. In 2009/2010 zijn alle banen volledig vernieuwd met een Smash Court 

ondergrond wat inhoudt dat deze banen het gehele jaar bespeelbaar zijn. In 2012 heeft TV de Meet 

een KNLTB gecertificeerde mini tennisbaan aangelegd, waarop de kleinste leden hun wedstrijden 

kunnen spelen. In 2015 is het dak van de kantine voorzien van zonnepanelen en in 2017 is de 

kantine aangepast aan de hedendaagse tijd.  

Vanaf de jaren 70 kende de vereniging een sterke groei in het ledenaantal maar de laatste jaren is er 

een teruggang gaande tot ca 260 leden in 2018. 

 

Ambitie 

Om de toekomstambitie van TV de Meet te realiseren is het nodig om een goed inzicht te hebben in  

waar de vereniging over 3, 5 of 10 jaar wil staan. Wat zijn de doelstellingen, waar staat de vereniging 

op dit moment en wat moet er gebeuren om doelstellingen stapsgewijs te bereiken? Een stevige 

uitdaging waarbij ook een beroep zal worden gedaan op de leden. Zijn de doelstellingen reëel gezien 

de potentie van nieuwe leden, het imago van de tennissport  en de bereidheid om naast te sporten bij 

TV de Meet ook een extra rol te vervullen voor de vereniging? Vragen die alleen beantwoord kunnen 

worden door te “doen, te ervaren en te leren”. Met en door de leden! 

 

Beleidsplan 

In dit beleidsplan wordt de “identiteit” van TV de Meet beschreven. 

• wat zijn de Missie en de Visie 

• wat zijn de Kernwaarden 

• wat zijn de Succes Bepalende Factoren  

  

Het beleidsplan beschrijft “Koers en richting” 

• de ambitie van TV Meet is inspirerend  

• het biedt een houvast om richting te behouden 

• het is een spiegel om met regelmaat te toetsen of we nog op koers liggen. 

 

Het beleidsplan biedt “verbondenheid” 

• tussen bestuur en de leden 

• tussen verenigingsleden onderling 

• tussen TV de Meet en omgeving 

• op informele wijze met elkaar gedeeld  

  

Het beleidsplan is vertaald naar een “werkplan” 

• SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) 

• welke acties moeten leiden tot welk resultaat ? 

• er is een werkagenda waarin prioriteiten gekoppeld zijn aan acties 

• voortgang wordt bewaakt en gedeeld met leden. 
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 2 Trends in de Samenleving 

2.1 Demografische ontwikkelingen: 

 

• Vergrijzing zal toenemen 

De categorie 50 plussers zal groeien in navolging van de landelijke tendens. Deze categorie 

is langer ‘fit’ en heeft een toenemende behoefte aan geschikt tennisaanbod. 

• Jeugd wil ook tennissen 

De jeugd is geïnteresseerd (te krijgen) in de tennissport. Goede begeleiding (ouders, trainer) 

en een scala aan activiteiten is noodzakelijk, alsmede een kwalitatief goede accommodatie. 

2.2 Politieke, economische en sociale ontwikkelingen: 

 

• Politiek is minder betrokken doordat de (plaatselijke) politiek als gevolg van schaalvergroting 

afstandelijker en zakelijker geworden is. 

• Toenemende complexiteit van wet- en regelgeving, bijv. milieuwetten, aansprakelijkheid, 
privacy wetgeving en wet- en regelgeving omtrent de horeca. Het besturen van een 
vereniging zal hierdoor professioneler (moeten) worden. 

• De trend van werkende ouders zet door. Kinderactiviteiten en kinderopvang zijn benodigd.  

 
2.3 Technologische ontwikkelingen: 

 

• Invloed/gemak van Internet en e-mail neemt toe 
Zowel externe- als interne communicatie geschiedt meer en meer middels de eigen website, 
e-mail, sms, webcam, etc. Denk hierbij aan toernooien, competitie en het geven van 
presentaties.  

• Introductie van multifunctionele ledenpas door KNLTB  
Elk bondslid kan zich met deze pas aanmelden op de site van de KNLTB en hiermee bijv. het 
verloop van zijn/haar prestaties/speelsterkten volgen. Communicatie hierover vindt direct met 
de KNLTB plaats. Ook biedt de pas mogelijkheden tot toegang van het park en 
betaalmogelijkheden. Ook zijn loyaliteitsmogelijkheden voorzien etc. 

• KNLTB clubwesite/App 
Naast de lage kosten en de eenvoudige bedienbaarheid wordt dit programma volledig 
ondersteund en biedt het enkele interessante voordelen, zoals informatie over de banen en 
activiteiten, een barplanner en inzage in de baanbezetting. 

2.3 Ontwikkelingen in de (tennis)sportmarkt: 

 

• Campagnes met als thema “bewegen als noodzaak voor gezondheid” 

• Het ledental van de KNLTB is gestabiliseerd. 

• Blessurepreventie krijgt meer aandacht, ook vanuit de ziektekostenverzekeraars. 

• Tennisverenigingen waren veelal conservatief ingesteld (intern gericht). Tennisverenigingen 
krijgen steeds meer focus naar buiten.  

2.4 Ontwikkelingen in het gedrag van de sporter: 

 

• Jongeren/ouderen vertonen meer zap-gedrag, korte aandachtsboog 

• Individualisering (van de samenleving) 

• Gehaast leven betekent minder tijd voor sport/vrijwilligerswerk, minder loyaliteit naar een 

vereniging 
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 3 Visie, Missie, Kernwaarden 

 

Missie 

“De tennissport is bij TV de Meet voor iedereen op recreatief en competitief niveau toegankelijk met 

een sportief tintje en een gezellig sfeer”. 

  

Visie 

“TV de Meet is een bloeiende vereniging, met een top accommodatie op een unieke locatie, waar 

veel vrijwilligers ervoor zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen op sportief en sociaal gebied. De 

Meet staat voor sfeer, betrokkenheid, zelfstandigheid is actief door en voor de leden. 

 

Kernwaarden 

De kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van TV de Meet en verschaffen houvast aan bestuur 

en haar leden. We voelen ons ermee verbonden en het ondersteunt onze ontwikkelrichting.    

 

            Duidelijk : we zijn duidelijk in de te realiseren doelstellingen voor alle leden; 

          Betrokken : we staan in contact met de leden en weten wat er speelt; 

           Mogelijkheden : we staan open voor alle ideeën, nothing is impossible; 

      Groei  : we staan groei voor, zowel in leden als sportieve prestaties; 

      Actief  : we staan voor een actieve vereniging door en voor de leden; 

Respect  : we beleven samen plezier met prestatie op ieders eigen niveau. 
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 4 Succes Bepalende Factoren 

 

De succes bepalende factoren zijn essentieel voor de levensvatbaarheid en het succes van TV de 

Meet. Ze zijn afgeleid van de beschreven missie en visie. Tevens zijn ze bepalend voor het bereiken 

van de resultaten van genoemde acties uit het werkplan. 

• Ledenbehoud stopt daling in ledenaantal; 

• Actieve ledenwerving draagt bij aan ledengroei; 

• Ledengroei draagt bij aan een actieve vereniging; 

• Het vervullen van een vrijwilligerstaak is vanzelfsprekend, uitdagend en leuk;  

• Zelfwerkzaamheid drukt de kosten van investeringen en exploitatie; 

• Besluitvaardigheid versnelt ontwikkeling. 

 
Samen maken we de vereniging 
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 5 Leden als de drijvende kracht 

5.1 Inleiding 

De leden van TV de Meet zijn de drijvende kracht waar de vereniging op kan draaien. Leden zorgen 

voor inkomsten, dragen bij aan activiteiten en zijn sfeerbepalend. Leden voelen zich verbonden en 

gaan met respect met elkaar om. De tennissport staat centraal, iedereen tennist op eigen niveau.  

 

Maar  

• Er bestaat een mismatch in de leden opbouw tussen 

de categorie jong volwassenen en overige 

categorieën. 

• Jong volwassen zijn de bestuurders voor de toekomst 

• Jeugd is de toekomst van de vereniging 

 

Waar willen we naar toe 

• Evenwichtige verdeling leden opbouw over diverse 

leeftijdscategorieën 

• Potentiele groei naar 310 leden in 2021 

• Alle leden dragen bij aan de vereniging waarbij 

talenten worden benut 

 

5.2 SWOT 

Sterkte  

• Grote groep leden verzetten veel werk 

• In vergelijking met andere verenigingen en sporten is het lidmaatschap relatief “goedkoop” 

(jaarlidmaatschap) 

• Accommodatie biedt sportmogelijkheden over hele jaar 

Zwakte  

• De afgelopen jaren krimpend ledenaantal 

• Afnemend aantal jong volwassenen 

• Nieuwe leden haken vaak af wegens te weinig aansluiting 

• Afnemend aantal deelnemers toernooien 

Kansen 

• Verschillende soorten lidmaatschap (evt incl les / flexibiliteit, proef lidmaatschap)  

• Nauwe samenwerking met tennisschool 

• De KNLTB heeft aantrekkelijke spelvormen die kunnen worden ingezet 

• Meer activiteiten voor leden organiseren voor behoud en werving met voldoende ruimte voor 

vrij tennis 

• Meer aandacht voor introductie van nieuwe leden 

• Doelgroep gerichte acties (bv kinderen sportief op gewicht / bewegen voor mensen met 

minder inkomen / nieuwkomers in de gemeente)  inclusief sociale aspect 

• Open dag TV de Meet 

Bedreigingen   

• Concurrentie van andere sporten zoals Voetbal / Golf / Fitness 

• Tennis is landelijk dalende sport 
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 5.3 Visie op ledenwerving 

Het werven van nieuwe leden verdient continu aandacht. Om een gezond evenwicht in 

leeftijdscategorieën te krijgen moet met name worden geïnvesteerd in werving van jonge jeugd 

en de leeftijdscategorie tussen de 18 en 40 jaar. 

 

Inwonersaantal van Ossendrecht en omstreken biedt voldoende potentie om de doelstelling van 

groei te realiseren, zeker als het nieuwbouwtraject gerealiseerd is. Daarnaast worden veel huizen 

verkocht aan inwoners uit (Belgische) buurgemeentes.  

Als TV de Meet hebben we het voordeel van het kunnen bieden van wintertennis en staan open 

voor samenwerking met omliggende verenigingen.  

 

De werving van nieuwe leden zal moeten worden gedaan met en door bestaande leden. De 

tennisschool zal hier, als belanghebbende, ook een aandeel in leveren. Wervingsactiviteiten zijn 

gebaat bij creativiteit (acties, verschillende soorten lidmaatschappen en pakketten) en daadkracht 

(plannen maar vooral doen). Naast de werving van nieuwe leden is het behoud van bestaande 

leden minstens zo van belang. Inventarisatie wat bestaande leden bij de vereniging houdt is van 

belang.  

5.4 Actieplan 

Acties Wie Wanneer 

Open dag organiseren met “gratis” proef lidmaatschap voor 

bepaalde tijd met  bardienstverplichting. Leden kennis laten maken 

met tennis en met de vereniging. 

Bestuur Q1 2019 

Welkomstboekje voor nieuwe leden met nuttige informatie. Zowel 

voor jeugd als senioren.  

Opstellen introductieprogramma 

Jeugd commissie/ 

nieuwe leden 

commissie 

Q3 2018 

Toekennen van “een buddy” aan nieuwe leden Nieuwe leden 

commissie 

Q3 2018 

Bij aanbrengen van een nieuw lid korting op lidmaatschap in vorm 

van waardebon 

Bestuur Q4 2018 

Flyer maken voor open dag en social media Communicatie 

commissie 

Q1 2019 

Proef lidmaatschap met bardienstverplichting voor bepaalde tijd met 

maximaal aantal deelnemers per jaar 

Bestuur Q2 2018 

Onderzoeken mogelijkheden “Maak kennis met tennis” uitspreiden 

over 2 jaar met mogelijkheid voor instuiftraining  

Trainer Q3 2018 

Onderzoek winterlidmaatschap  Bestuur Q3 2018 

Andere lidmaatschap vormen uitwerken die aansluiten bij de 

wensen van potentiele leden 

Onderzoek combi abo met andere sportverenigingen 

Bestuur 2019 

Park + bepaalde activiteiten openstellen voor jeugdeden andere 

verenigingen onder voorwaarde dat ouders actief ondersteunen 

Jeugdcommissie Q3 2018 

AH sportactie, scholen en senioren actie Secretaris Q3 2018 
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 6 Besturen 

6.1 Inleiding 

Het bestuur van TV de Meet is deels vernieuwd. Men voelt zich verantwoordelijk voor de vereniging 

en haar leden. Met de huidige bezetting mag de structuur extra aandacht hebben. We werken met 

deel verantwoordelijkheden vanuit het bestuur maar met grote zelfstandigheid voor de commissies. 

Een daadkrachtig bestuur die vanuit formele verantwoordelijkheid keuzes maakt en op informele 

wijze de relatie met haar leden heeft. 

 

Waar willen we naar toe 

• Het bestuur is afgestemd op de gekozen deel verantwoordelijkheden 

• Een zichtbaar bestuur voor de leden 

• Zelfstandige commissies met een direct aanspreekpunt in bestuur  

• Besturen vanuit gekozen koers uit het beleidsplan 

• Jaarlijkse verantwoording naar de leden 

6.2 SWOT  

Sterkte  

• Bestuur is opnieuw voldoende bezet met benoemde thema verantwoordelijkheid 

• Privatisering is een meerwaarde en geeft vrijheid aan vereniging 

• Commissies werken zelfstandig 

• Veel vrijwilligers ondersteunen de vereniging 

Zwakte  

• Ontbreken van eenduidige richtlijnen en protocollen 

• Ontbreken duidelijke visie 

Kansen 

• Veel initiatieven vanuit de leden 

• Jeugd meer en beter betrekken 

Bedreigingen   

• Wet en Regelgeving nemen toe  

6.3 Visie op besturen 

Het bestuur is een op elkaar ingespeeld team dat eindverantwoordelijkheid draagt voor de TV de 

Meet. Het bestaat uit 5 gedreven bestuursleden die besluiten nemen vanuit het brede belang van de 

vereniging. De genomen besluiten zijn gewogen en uitlegbaar aan de leden. Koersgericht, 

onderbouwd en financieel verantwoord worden investeringen gedaan. In (bijzondere) 

ledenvergaderingen zullen de gemaakte keuzes worden voorgelegd aan de leden. Hierbij staat we 

open voor suggesties maar vragen vooral draagvlak van leden om de voortgang  van de 

ontwikkelingen te ondersteunen. De structuur is opgebouwd uit een dagelijks bestuur (voorzitter, 

penningmeester, secretaris) en een twee algemene bestuursleden. In het bestuur zijn Thema’s 

benoemd waarvan uit de commissies ondersteund worden waar nodig. Commissies werken 

zelfstandig en hebben een aanspreekpunt in het bestuur. Leden organiseren met elkaar vanuit een 

grote mate van zelfredzaamheid. 
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 6.4 Actieplan 

 

Acties Wie Wanneer 

Bestuursleden verantwoordelijk maken voor deelgebieden Bestuur Q2 2018 

Jeugd meer betrekken bij organisatie door opzetten WhozNext 

team 

Jeugdcommissie Q3 2018 

Invullen open vacatures Bestuur Q3 2018 

Opzetten Communicatie commissie Bestuur Q3 2018 
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 7 Een financieel gezonde vereniging 

7.1 Inleiding 

Ondanks het teruglopende ledenaantal is de financiële positie van TV de Meet gezond. Mede door de 

barinkomsten, contributie inkomsten en sponsorinkomsten heeft TV de Meet de mogelijkheid om de 

exploitatie goed uit te voeren en jaarlijks een deel te reserveren voor toekomstige investeringen.  

 

Waar willen we naar toe: 

• Er is sprake van transparante en stabiele begroting cyclus 

• Jaarlijks een sluitende begroting met reserveringen het eigen vermogen aan te vullen voor 

onderhoud en toekomstige investeringen 

7.2 SWOT 

Sterkte  

• Een financieel gezonde positie 

• Positief kritisch op bestedingsdoelen met terugverdientijd berekening 

• Een voor iedereen te begrijpen jaarrekening 

Zwakte  

• Inkomsten lopen terug vanuit lidmaatschap 

Kansen 

• Veel initiatieven vanuit de leden voor organiseren evenementen 

• Subsidie mogelijkheden 

• Sponsor mogelijkheden 

Bedreigingen   

• Minder leden is toekomstig minder inkomsten 

7.3 Visie op financiële gezonde vereniging 

• Een financieel gezonde positie is de basis voor een stabiele en rustige toekomst voor de 

Meet. Investeringen kunnen onafhankelijk van derden worden gedaan. Jaarlijkse groei van 

het eigen vermogen versterkt de mogelijkheden en bestaansrecht in de toekomst. 

• Investeringen die ten laste gaan van het eigen vermogen moeten bijdragen aan de groei van 

het ledental waarmee weer nieuwe financiële middelen gegeneerd worden. 

• Investeringen die leiden tot een kosten vermindering voor de vereniging moeten met een 

relatief korte terugverdientijd onderbouwd worden en mogen geenszins de financiële positie 

ten opzichte van het bestaansrecht in gevaar brengen. 

7.4 Actieplan 

Acties Wie Wanneer 

Andere betalingsvormen creëren voor innen lidmaatschap Penningmeester Q4 2018 

Opstellen vernieuwd sponsorplan  Q1 2019 

Bewaken subsidie mogelijkheden  Q4 2018 

Onderzoek projectsubsidies op gebied van tennissport via 

Tennisschool 

Trainer Q3 2018 
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 8 Accommodatie met mogelijkheden 

8.1 Inleiding 

Het huidige park van TV de Meet ligt op een top locatie en ziet er top verzorgd 

uit. De accommodatie biedt veel mogelijkheden om de tennisport breed uit te 

nutten maar ook voor aanpalende activiteiten.  

 

Waar willen we naar toe:  

• Accommodatie met mogelijkheden / verhogen baanbezetting 

eventueel door combinatie aan te bieden bootcamp/tennis 

• Combinatie andere (racket)sporten 

• Aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing 

TV de Meet beschikt over een prachtige park wat breed onder de 

aandacht gebracht wordt. 

8.2 SWOT 

Sterkte  

• Geweldige ligging 

• Clubhuis in 2017 gemoderniseerd 

• Banen en accommodatie in goede staat 

• Zonnepanelen aanwezig 

Zwakte  

• Ruimte op accommodatie beperkt 

Kansen 

• Financiële ruimte voor innovatie 

• Mogelijkheid tot verhuur van banen en clubhuis 

• Led verlichting tegen aantrekkelijke voorfinanciering 

Bedreigingen   

• Extra inzet vrijwilligers 

8.3 Actieplan 

Acties Wie Wanneer 

Vergroten speel mogelijkheden op park voor kinderen  Q4 2018 

Onderzoek led verlichting voortzetten  Q3 2018 

Onderzoek haalbaarheid Padelsport bij TV de Meet  2019 

Onderzoek mogelijkheden met tennisschool  Q4 2018 

Onderzoek gezinsfietstocht langs de meet   
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 9 Uitvoering en evaluatie 

9.1 Uitvoering 

Uitvoering van het beleidsplan zal onder begeleiding van de bestuursverantwoordelijke door de leden 

worden opgepakt. Diverse actiepunten zullen verder uitgewerkt worden en over de voortgang zal 

binnen de vereniging worden gecommuniceerd.  

9.2 Evaluatie  

Jaarlijks zal het beleidsplan worden geëvalueerd en de bekeken of de resultaten van de diverse 

acties bijdragen aan de missie en visie van de vereniging. Hierover zal tijdens de Algemene Leden 

Vergadering worden teruggekoppeld. 

9.3 Bijstellen doelen 

Indien tijdens de evaluatie blijkt dat de acties niet bijdragen aan de gestelde doelen omdat deze niet 

realiseerbaar zijn of niet tot het gewenste resultaat leiden zullen de doelen aangepast worden in 

overleg met betreffende actie houders. 

 


