
Beleidsplan HTV Assumburg 
lopend van 1 april 2014 tot 1 januari 2020. 

1. Kenmerk en karakter van de vereniging 

De HTV Assumburg stelt zich ten doel de bevordering van het tennisspel en staat daartoe open voor 

alle liefhebbers van de tennissport, dus zowel voor degenen die een bepaalde prestatie nastreven, als 

voor degenen die tennis als recreatie beoefenen. 

Het beleid van het bestuur is gericht op een zodanig evenwicht tussen het wedstrijd- en 

recreatietennis dat de kenmerken van een goede vereniging, te weten de betrokkenheid en de 

samenwerking, worden bevorderd. Daarom zal het bestuur voor seniorleden prioriteit schenken aan 

het recreatietennis, waarbij de opvang van de jeugd bij de overgang naar de senioren zo goed 

mogelijk zal worden begeleid. Teneinde de betrokkenheid en de onderlinge samenhang te 

bevorderen wordt aan de leden de gelegenheid geboden in recreatieve sfeer de tennissport te 

beoefenen. Het wedstrijdtennis zal nimmer de overhand op het recreatietennis krijgen. Wel zullen 

aan het wedstrijdtennis bepaalde faciliteiten ten koste van het recreatietennis worden geboden opdat 

op een aanvaardbaar niveau kan worden gespeeld. 

2. Grootte van de vereniging en speelmogelijkheden 

Van belang zijn een goede clubsfeer en een goede bestuurbaarheid van de vereniging. 

Teneinde die te bereiken c.q. te behouden is een maximum gesteld aan het aantal leden. Gezien de 

beschikbare accommodatie op dit moment, kan het gestelde bereikt worden met een maximum van 

800 leden. Een groter aantal leden is niet wenselijk, zodat uitbreiding van het aantal banen, zo 

daartoe al mogelijkheden zijn, niet wordt overwogen. Een verantwoorde verenigingsopbouw wordt 

bereikt bij een onderverdeling in maximaal 220 jeugdleden en dus ca. 580 seniorleden. Dit is 

uiteraard alleen mogelijk als het natuurlijke verloop van senioren en het aanbod van jeugdleden 

voldoende is. 

De speelrechten van de afzonderlijke groepen worden ieder jaar door het bestuur vastgesteld op 

advies van de TC en de JC, waarna publicatie op het afhangbord en de website plaatsvindt. 

3. Jeugdleden 

De jeugdleden krijgen meer begeleiding dan de seniorleden. Indien bepaalde jeugdleden in 

aanmerking komen voor extra training zal de JC dat stimuleren, niet om de jeugd prestatiegerichter 

te maken, maar om het enthousiasme bij de jeugd voor de tennissport te stimuleren. 

Het bestuur kan, zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement, ter bevordering van een 

evenwichtige verenigingsopbouw nadere regels stellen voor de toelating van jeugdleden. In dit 

verband is het gewenst en zelfs noodzakelijk bij de toelating van jeugdleden voorrang te verlenen 

aan de jongste jeugdleden, opdat binnen de vereniging een aanvaardbare groep juniorleden ontstaat, 

van waaruit doorstroming kan plaatsvinden. 

Het is voor de jeugd van belang zo vroeg mogelijk met tennissen te beginnen, waardoor een grotere 

motivatie en interesse voor de tennissport zal ontstaan en een betere begeleiding mogelijk is en 

omdat mogelijke talentvolle jeugdspelers vroegtijdig ontdekt kunnen worden en dan een optimale 

begeleiding kunnen krijgen. In dit verband is de minimum leeftijdsgrens gesteld op 5 jaar bij 

aanvang van het speelseizoen. 

4. Spelniveau en competitie 

Het streven is dat de vereniging op een aanvaardbaar niveau tennist, zonder dat dit overheersende 

consequenties heeft voor het recreatietennis. Het beleid is gericht op het bevorderen van de 

saamhorigheid van de competitieteams. Daarnaast zal gestreefd worden de teams te laten spelen op 

een voor de vereniging haalbaar niveau. De teams bestaan uitsluitend uit eigen leden. Het 

aantrekken van spelers of speelsters, al dan niet tegen vergoeding, is niet van toepassing voor de 

HTV Assumburg. Om de saamhorigheid en een goed niveau te bereiken zal voor de selectie een 

training worden georganiseerd. Het behalen van een bepaald spelniveau gaat niet ten laste van de 

verenigingskas, met uitzondering van de kosten zoals aangegeven onder het hoofdstuk “training”. 

5. Training 

Seniorleden kunnen op verzoek trainingslessen volgen bij de clubtrainers. Hiervoor zijn op bepaalde 

tijden banen toegewezen. De kosten van de training zijn voor deze leden zelf. Anderen dan door het 

bestuur aangewezen clubtrainers mogen geen training op de banen geven. 

Om de jeugdleden vertrouwd te maken met de tennissport en hun motivatie te stimuleren, zijn 

juniorleden tot en met 12 jaar verplicht trainingslessen te volgen. De overige jeugdleden kunnen op 



verzoek trainingslessen volgen. De JC is belast met de organisatie van de gehele jeugdtraining. De 

wedstrijdtraining wordt ingedeeld en samengesteld door de TC en de JC. Jaarlijks wordt, door de JC 

in overleg met de clubtrainers, de jeugdselectie vastgesteld, welke groep naast de normale 

jeugdtraining een uur extra training krijgt. Tijdens de wintermaanden wordt deze training in de hal 

voortgezet. Ook de overige jeugd kan deelnemen aan wintertraining in een hal. 

In de kosten van de bondstraining zal de vereniging bijdragen; de hoogte van deze bijdrage zal, 

jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld. De overige kosten van de diverse trainingen komen 

ten laste van de ouders. 

In de kosten van de wedstrijdtraining van de jeugd en van de senioren draagt de vereniging 

maximaal 5% van de jaarlijkse contributie-inkomsten bij. De deelnemers betalen het meerdere. 

Vanaf 19.00 uur zijn maximaal twee banen tegelijkertijd voor trainingslessen beschikbaar. 

6. Zelfwerkzaamheid 

Zelfwerkzaamheid door de leden is voor de vereniging niet alleen een financiële noodzaak, maar 

bevordert ook de onderlinge verstandhouding. Voor het dagelijks onderhoud van het park is zoveel 

als mogelijk een groundsman aanwezig. De leden hebben de plicht om, volgens aanwijzingen van 

de Parkcommissie, aan de goede staat van de banen en de accommodatie mee te werken. De 

werkzaamheden voor het in orde maken van de banen en de overige faciliteiten worden zoveel 

mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. De bezetting van de bar wordt door de leden zelf ingevuld. De 

senioren zijn verplicht een aantal keren per seizoen bardienst te lopen, tenzij alternatieve 

werkzaamheden worden verricht. De clubhuiscommissie is belast met de organisatie van de 

bardiensten. De opbrengst komt ten goede van de verenigingskas. 

7. Toernooien en onderlinge competitie 

De JC en de TC organiseren de clubtoernooien en onderlinge competities, waarbij recreatie en de 

bevordering van de onderlinge band tussen de leden op de voorgrond staan. 

8. Wintertennis 

De vereniging stelt zich niet ten doel het organiseren van wintertennis in tennishallen, met 

uitzondering van training voor de jeugd en selectieteams. 

9. Sponsoring. 

Het financiële beleid van de vereniging is er op gericht onafhankelijk van sponsoring te zijn. 

Overigens blijft het mogelijk dat vanuit de vereniging contacten worden gezocht met sponsors. De 

volgende uitgangspunten zijn dan van toepassing: 

1. Inkomsten uit sponsoring mogen overige inkomsten niet in gevaar brengen. 

2. Gemaakte afspraken zullen altijd passen in wat door de KNLTB is toegestaan. 

3. Inkomsten komen aan alle leden ten goede. 

4. Bindende afspraken met sponsors worden uitsluitend door het bestuur gemaakt. 

10. Bijstelling beleidsplan 

Het beleidsplan geldt voor een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 april 2014. 


