
 

 

Beleidsplan 2022 ev 
 

MISSIE 

WTC Beukersweide ziet als haar missie:  
Het aanbieden van de tennissport in al zijn recreatieve en prestatieve aspecten voor elke leeftijd en 
dat het hele jaar door.  
 

 VISIE 

Een open en inclusieve tennisorganisatie waarin binden boeien en behouden van jeugd- tot senior 

plus leden de standaard is, waar zowel recreatieve als prestatieve leden zich thuis voelen en waarin 

alle leden hun bijdrage leveren aan de goede sfeer en het verenigingsgevoel. In combinatie met een 

uitnodigend en onderscheidend tennispark willen we hiermee een gestage ledengroei naar 640 

actieve leden in 2023 realiseren.   
 

Uitwerking van de visie  

 

1 Open en inclusieve tennisorganisatie 

Als vereniging willen we midden in de samenleving staan en tennis samen met onze faciliteiten 

laagdrempelig aanbieden aan alle leeftijdscategorieën en groepen in de samenleving. Uiteraard 

onder de voorwaarde dat onze missie tennis aanbieden gehandhaafd blijft. Via de media zorgen we 

voor een positieve zichtbaarheid. Samenwerking met andere verenigingen op bijv. gebied van jeugd 

en andere activiteiten horen bij ons als organisatie.   
 

2 Binden boeien en behouden 
Door het voeren van een communicatiestrategie die bijdraagt aan een positieve, tijdige en 

begrijpelijke communicatie naar de leden en tussen de commissies zorgen we voor binding en 

betrokkenheid.  

Door open, gastvrij en laagdrempelig te zijn zorgen we voor een gestage instroom van nieuwe leden. 

Nieuwe  leden worden warm ontvangen en krijgen een goede introductie van de vereniging. 

Daarbij bieden we een activiteitenprogramma aan waarbij alle familieleden en doelgroepen zich 

thuis voelen. 

De uitstroom willen we uiteraard tot een minimum bepreken en de vereniging zal er alles aan doen 

om te voorkomen dat de tennisorganisatie de oorzaak van het vertrek is. 

Ook bieden we een sfeervol clubgebouw met betaalbare prijzen en gunstige openingstijden aan om 

boeien en binden te versterken.  

 

  



 

 

3 Aanbieden recreatief en prestatief tennis 

Wij zorgen voor mogelijkheden tot deelname aan competities, toernooien en trainingen passend bij 

de behoefte van de leden en hun spelniveau. Zodat iedereen op zijn eigen prestatieniveau kan 

tennissen. Dit wordt ondersteund door een uitnodigend en gevarieerd trainingsaanbod. Het beleid is 

er op gericht om elke opgave voor training, een activiteit, een toernooi en/of voor competitie te 

honoreren.    
Beukersweide groeit dusdanig dat meer aandacht voor prestatief tennis zal en kan worden gevraagd. 
Binnen de mogelijkheden van de vereniging zal hieraan meegewerkt worden. Zo gaan we naar 
recreatief met een prestatief randje. Beukersweide stelt hiervoor geen doelstelling wat betreft een 
te behalen prestatieniveau dan wel klassering in het landelijke tennis, maar wil een eerste stap in die 
richting zetten.   

4 Betrokkenheid leden  
Beukersweide wordt draaiende gehouden door de inspanningen van veel gewaardeerde vrijwilligers. 
We blijven streven naar een grote betrokkenheid en belangrijke inbreng van de leden. Het beleid is 
er op gericht met een adequate/uitnodigende organisatie structuur leden te enthousiasmeren om 
een bijdrage te leveren. Dit kan variëren van zitting nemen in bestuur of commissie, organisatie van 
een bepaalde activiteit of toernooi dan wel door een incidentele bijdrage voor bijv. een toernooi. Op 
deze manier bieden we  voor alle leden mogelijkheden aan die  passend zijn bij hun beschikbare tijd. 
Wij verwachten van de leden van Beukersweide dat ze actief bijdragen aan het voortbestaan van de 
vereniging. Wij streven ernaar dat leden hun betrokkenheid tonen door het actief vervullen van 
structurele vrijwilligerstaken waardoor vacatures maximaal 2 maand open staan en waarbij het 
draaien van de bardienst door de rest van de leden wordt uitgevoerd.  
 

5 Ledengroei 
Wij streven naar een ledenbestand passend bij de capaciteit van ons park volgens de normen van de 

KNLTB. De KNLTB hanteert als max. 90 leden per baan. De leeftijdsopbouw en het activiteitenniveau 

binnen de vereniging is bepalend voor deze max. grens. Gezien onze leeftijdsopbouw en aanbod van 

activiteiten gaan wij als vereniging uit van 80 leden per baan. 

Dat betekent, bij het huidig aantal banen, een capaciteit van 480 actieve leden. Gezien het huidige 

ledenbestand is er dus sprake van een hoge baandruk.  Aangezien er mogelijkheden liggen om ons 

park uit te breiden willen we 2 extra banen aanleggen zodat we kunnen groeien naar 640 leden. 

Het streven is om dat aantal in 2023 te bereiken.   

 

6 Uitnodigend en onderscheidend tennispark 
Ons tennispark wordt gekenmerkt door goed onderhouden banen, sfeervolle aankleding van de  

terrassen en door uniforme sponsoruitingen. Dit willen we continueren ook bij de uitbreiding van het 

park en faciliteiten. Als we blijven groeien hebben we meer banen nodig maar ook de capaciteit van 

clubgebouw en kleedkamers zal mee moeten groeien. 

Ook in duurzaamheid  nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en worden de 

mogelijkheden voor verduurzamen van de accommodatie op regelmatige basis afgewogen tegen de 

financiële mogelijkheden.    

7 Continuïteit  
Wij willen een financieel gezonde vereniging zijn en blijven met een actief en vernieuwend 

sponsorbeleid waarbij wij geheel zelfstandig kunnen functioneren. De continuïteit willen we kunnen 

ondersteunen en waarborgen door de mogelijkheden voor gebruik van onze faciliteiten voor niet 



 

commerciële activiteiten op te pakken. Hiermee kunnen we het lidmaatschap tegen een 

aantrekkelijk lidmaatschap tarief blijven aanbieden.  

Strategie  
De strategie beschrijft hoe de in de visie gestelde doelen bereikt worden. De strategie richt zich met 

name op de volgende vijf  onderdelen: 

 

1.Beschikbaar stellen van de noodzakelijke faciliteiten voor de leden.   

• Uitbreiding naar voldoende onderhouden banen, die bespeelbaar zijn gedurende het gehele jaar. 

Gezien de groei van het aantal leden zetten we in op uitbreiding van ons park met 2 banen;  

• Voldoende ruimte in en om clubhuis zoals vergroot terras passend bij het aantal leden en 

activiteiten;  

• Energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen voor een mooi en duurzaam tennispark.  

 

2. Boeien-binden en behouden 

Dit doen we door een activiteitenprogramma op te stellen dat aansluit bij de gepeilde behoeftes van 

de leden en voorziet in activiteiten voor verschillende doelgroepen. De aandacht gaat hierbij vooral 

uit naar het binden en behouden van leden. Door een activiteitenkalender aan te bieden die gericht 

is op integratie en boeien. De leden te enthousiasmeren en te activeren voor de te organiseren 

activiteiten en door actief te werken aan: “Opgave betekent mee kunnen doen!” Onze huidige groei 

is ontstaan zonder actieve ledenwerving. Door ook actief te gaan werven wordt het ledenaantal van 

640 haalbaar.   

3. Vrijwilligers 

Beukersweide  streeft naar een grote betrokkenheid en belangrijke inbreng van vrijwilligers. 

Beukersweide is afhankelijk van vrijwilligers. Zij zorgen voor de uitvoering van taken die noodzakelijk 

zijn voor het in standhouden van de vereniging. Verschillende commissies oefenen zelfstandig hun 

taak uit en leggen daarover verantwoording af aan het bestuur. De organisatievorm is hierin 

ondersteunend. Binnen het bestuur is elk bestuurslid verantwoordelijk voor een eigen 

aandachtsgebied. Door actief vrijwilligers te werven en door taken klein te houden, blijven deze 

taken overzichtelijk en aantrekkelijk. Werving van vrijwilligers wordt meer gericht op de diversiteit 

aan mogelijkheden om iets voor de vereniging te doen.  

4. Open en inclusief 

Toegang tot het lidmaatschap van de vereniging zo laagdrempelig mogelijk maken door het 

aanbieden van adequate lidmaatschappen. Ook gaan we in overleg met andere verenigingen voor 

samenwerking bijv. voor de jeugd en andere activiteiten. Ook gaan we uitzoeken welke 

mogelijkheden er liggen in de uitvoering van het Sport Akkoord Wierden om meer inwoners te laten 

bewegen en daar ons park voor open te stellen. Dit laatste uiteraard onder de voorwaarde dat het op 

geschikte tijdstippen gebeurt en dat onze leden kunnen blijven tennissen.    

5. Van recreatief naar recreatief met een prestatief randje. 

Onderzoeken welke behoefte er bestaat en welke mogelijkheden er zijn bij zowel jeugd als senioren 

om een stap richting prestatief tennis te gaan. Wij willen prestatiegericht tennis ondersteunen maar 

willen geen vereniging worden waarin prestatiegericht tennis de norm is dan wel dominant wordt.  


