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Inleiding 
Het doel van het vrijwilligersbeleid is om ervoor te zorgen dat LTV Flehite kan blijven functioneren en 
organiseren met behulp van vrijwilligers en dat er een structureel beleid is voor de komende jaren. 
Dit beleid is gericht op vrijwilligers, maar het is belangrijk om in ogenschouw te nemen dat 
vrijwilligers na aanmelding een aantal verplichtingen hebben, afhankelijk van de functie die zij gaan 
bekleden. Vrijwilliger zijn binnen Flehite is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  

Profiel vereniging 
LTV Flehite is een vereniging met zo’n 680 leden, opgericht in 1954 en gevestigd aan de 
Zandbergenlaan 42A te Amersfoort.  

Wij zijn een tennisvereniging waar prestatief en recreatief tennis hand in hand gaan. Op één van de 
mooist gelegen tennisparken (in het bos ‘verstopt’) wordt op 6 -verlichte- gravelbanen deelgenomen 
aan allerlei verschillende KNLTB competities voor jong en oud. Daarnaast organiseert de vereniging 
vele andere competitieve en recreatieve activiteiten voor alle doelgroepen binnen onze club. De club 
wordt gerund door veel vrijwilligers en de bar is in eigen beheer. Leden worden dan ook volop 
uitgenodigd om zelf actief bij te dragen aan het succes van de vereniging. Tennislessen worden 
verzorgd door een tennisschool en er is een groudsman die de banen onderhoud. Flehite is één van 
de weinige tennisverenigingen in Nederland waar nog sprake is van een wachtlijst voor senioren en 
(soms ook) voor junioren. 

Bij een leden voor leden vereniging hoort een hoge betrokkenheid van de leden. Bij LTV Flehite staat 
plezier en gezelligheid hoog in het vaandel. LTV Flehite probeert de betrokkenheid hoog te houden 
door verschillende activiteiten te organiseren. 

Profiel vrijwilligers 
De vrijwilliger 
● Is enthousiast en gemotiveerd en straalt dit uit naar de andere leden en vrijwilligers 
● Kan goed samenwerken 
● Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
● Heeft in sommige gevallen de benodigde kennis (bijv. de penningmeester) 
● Komt zijn toezeggingen en afspraken na 
● Is bereid het AVG-statement te tekenen en naar te handelen voor die commissies waarin dat 

nodig is 
● Geeft voor een aantal functies de commitment voor 3 jaar 

Werven en behouden van vrijwilligers 
Om vrijwilligers te werven passen we de volgende methode toe, waarbij persoonlijke benadering de 
grootste kans van slagen heeft. Belangrijk hierbij is dat de bestaande commissies de 
verantwoordelijkheid hebben om zelf naar opvolgers te zoeken in overleg met de vrijwilligers 
coördinator. Dit laatste is van belang om te zorgen dat er een doorstroming plaats vindt in de 
vrijwilligerspoule. En dat nieuwe leden ook kans krijgen om betrokken te worden bij activiteiten 
georganiseerd door en voor de leden van LTV Flehite.  
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Stap 1 
Vrijwilligers 
 

LTV Flehite is een leden voor leden vereniging. Het is daarom ook belangrijk dat 
de al bestaande vrijwilligers worden ingezet om de leden te benaderen voor 
vrijwilligerswerk. 

Stap 2 
Informeren 
 

Belangrijk is om leden te informeren over de samenstelling van de commissies 
met namen en taken. Zo krijgen de leden een goed inzicht in wat er op de voor- 
en achtergrond allemaal gedaan wordt door vrijwilligers. Op deze manier wordt 
er op een positieve manier beroep gedaan aan de leden om zich ook in te zetten 
voor de club. 

Stap 3 
Mailing 
 

De informatie genoemd bij punt 2 wordt in een overzichtelijk schema naar de 
leden gemaild, waarbij vacatures specifiek worden beschreven. Er wordt tevens 
verwezen naar het vrijwilligersbeleid. 

Stap 4 
Contact 

Leden die op de mailing hebben gereageerd worden benaderd door 
huidige/vertrekkende commissieleden. 

Stap 5 
Persoonlijke 
benadering 
 

Huidige vrijwilligers gebruiken hun netwerk binnen (én buiten) de club om 
nieuwe vrijwilligers te werven. Tevens worden nieuwe leden persoonlijk 
benaderd via de vrijwilligers coördinator. Het is belangrijk om potentiële 
vrijwilligers positief te benaderen, te enthousiasmeren, maar ook een reëel beeld 
te geven van de taken. Het ophalen van de nieuwe ledenpassen, de 
nieuwjaarsreceptie, de introductiedag voor nieuwe leden, biedt een goede 
mogelijkheid leden voor vrijwilligerswerk te interesseren. 

Stap 6 
Communicatie 
 

De leden krijgen terugkoppeling over de nieuwe vrijwilligers die zich aangemeld 
hebben via de interne nieuwsbrief Flash (en eventueel een oproep voor de nog 
uitstaande vacatures). 

 

Aandachtspunten bij het werven van vrijwilligers 
Niet verplichten van vrijwilligerswerk 
Behalve de verplichte bardiensten zijn de functies in de commissies en bestuur vrijwillig. 
 
Taakomschrijving 
De taken binnen de commissies en bestuur zijn omschreven in dit beleid met als doel dat de 
vrijwilliger weet wat hij/zij kan verwachten. Uiteraard kan de geïnteresseerde vrijwilliger meer 
gedetailleerde informatie verkrijgen via de commissies zelf. 
 
Om de voorkomen dat het bestuur en commissies in 1 keer opstappen wordt er bij voorkeur gewerkt 
met termijnen van 3 jaar. Dit houdt in dat de vrijwilligers uit het bestuur / de commissies de nieuwe 
bestuurs- / commissieleden inwerken. Dit zorgt voor consistentie in het beleid en uitvoering van de 
taken. 
 
Niet te zwaar / teveel 
De vrijwilligerstaken moeten niet te zwaar zijn en de taken moeten goed verdeeld zijn over 
voldoende vrijwilligers. 
 
Inwerken 
Nadat er aangegeven is dat een persoon open staat voor een vrijwilligersfunctie, geeft een 
commissielid uitleg over de inhoud van de taken. De nieuwe vrijwilliger krijgt de tijd zich rustig in te 
werken. 
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Regelmatig overleg 
De bestuurs- en commissieleden houden onderling goed contact en zorgen voor een goede 
uitwisseling van informatie. Zij werken als één team. 
 
Klachten/conflicten 
Belangrijk is om klachten en conflicten waar vrijwilligers bij betrokken zijn zo snel mogelijk op te 
lossen. Indien de personen waarbij het conflict is ontstaan, dit niet samen op kunnen lossen, wordt 
de vrijwilligerscoördinator inschakelt. Deze vrijwilligerscoördinator is objectief en heeft als doel, met 
respect voor alle partijen, het probleem op te lossen.er de vrijwilligerscoördinator inschakelt. Deze 
vrijwilligerscoördinator is objectief en heeft als doel, met respect voor alle partijen, het probleem op 
te lossen. 

Beloning en waardering van de vrijwilliger 
Een vrijwilligerstaak neem je voor de vereniging, een beetje voor jezelf en een beetje voor anderen. 
Om de betrokkenheid en het enthousiasme van de vrijwilligers hoog te houden, en om potentiële 
leden te trekken, is het goed om te laten blijken dat de vrijwilligers gewaardeerd worden. 
Voor LTV Flehite is iedere vrijwilliger die zich inzet voor de club al zeer waardevol en zal daarvoor 
bedankt worden.  
 
Vrijwilligersavond 
Vrijwilligers zien graag dat hun inspanningen gewaardeerd worden. Vrijwilligers zullen daarom 1x per 
jaar een blijk van waardering krijgen in de vorm van de vrijwilligersavond aan het begin van het 
seizoen. Deze avond wordt georganiseerd door de vrijwilligerscoördinator. Ook nieuwe vrijwilligers 
voor het aankomende seizoen zullen uitgenodigd worden op deze vrijwilligersavond, omdat het 
bestuur het belangrijk vindt dat ook zij al gelijk de waardering ervaren. 
 
Vrijwilligers die gestopt zijn met hun vrijwilligerswerk in het vorige seizoen, zullen tijdens deze avond 
bedankt worden door het bestuur namens LTV Flehite. Ongeacht het type vrijwilligerswerk, de duur 
en de tijdsinvestering. Het betreft hier een blijk van waardering voor de activiteit / het 
commissiewerk en staat los van de overige vrijwilligersactiviteiten die deze persoon wellicht nog 
uitvoert. 
 
Het is aan de commissie zelf of de vertrekkende vrijwilliger nog via de commissie bedankt wordt. Dit 
staat los van het bedankje namens het bestuur tijdens de vrijwilligersavond en zal bekostigd moeten 
worden via het budget van de commissie.  
 
Commissie-etentje 
De volgende commissies mogen 1x per jaar op kosten van de vereniging voor max € 50 pp uit eten: 
● Bestuur + ledenadministratie + vrijwilligerscoördinator + corona toezichthouder 
● Barcommissie 
● Jeugdcommissie 
● Parkcommissie  
● Technische commissie 
● Sponsor – en communicatie commissie 
● Open-toernooi commissie 
● Clubkampioenschappen commissie 
 
Let op: alleen met bon kan gedeclareerd worden! 
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Toernooicommissies 
Bij de start van het toernooi zal een afgevaardigde van het bestuur of de vrijwilligerscoördinator de 
toernooicommissie succes wensen via een attentie.  
 
Tijdens de prijsuitreiking van hun toernooi wordt de commissie door het bestuur bedankt via een 
klein presentje en een bedankwoordje. 
 
Jazzentrofee 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt deze wisseltrofee voor de vrijwilliger van het jaar uitgereikt aan 
een jeugd en senior lid door de vrijwilligerscoördinator. De keuze hiervoor wordt door het bestuur 
gemaakt in overleg met de vrijwilligerscoördinator. In de interne nieuwsbrief Flash wordt gemeld wie 
de Jazzentrofee gewonnen heeft. 
 
Ieder lid die zich ingezet heeft als vrijwilliger voor LTV Flehite kan deze trofee winnen. Alleen zittende 
bestuursleden en de vrijwilligerscoördinator zijn uitgesloten van deelname. 
 
Lid van verdienste 
Zoals omschreven In de statuten van LTV Flehite heeft het bestuur de mogelijkheid om die leden die 
zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, te benoemen als lid van 
verdienste. Dit zal goedgekeurd moeten worden door de ALV. Een lid van verdienste heeft dezelfde 
rechten en verplichtingen als in de wet en in de statuten aan seniorleden zijn toegekend, behalve dat 
zij geen contributie hoeven te betalen. 
 
Overige vormen van waardering 
De volgende commissies zullen na afloop van hun activiteit bedankt worden door een afgevaardigde 
van het bestuur of via de vrijwilligerscoördinator via een kleine attentie: 
● Toss commissie 
● Herfstcompetitie commissie 
● CVNCS 
● Duurzaamheidscommissie 
● Werkgroep ICT en beheerder digitale afhangbord 
● Vertrouwenspersoon 
 
Verder worden er ook commissies / werkgroepen opgericht voor eenmalige activiteiten of 
initiatieven die los staan van bestaande commissies zoals bijvoorbeeld de Herendag, broodjes tijdens 
de competitie, Midsummer cocktailfeest en de Werkgroep verbouwing Amershorst. Ook zij zullen op 
gepaste wijze bedankt worden met een kleine intentie na afloop van de activiteit via bestuur of 
vrijwilligerscoördinator.  
 
Vrijwilligersvergoeding 
Bij LTV Flehite komt de vrijwilliger niet in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding. 
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Onkosten 
Gemaakte onkosten, met toestemming van de penningmeester, kunnen bij de penningmeester 
worden gedeclareerd. Een bon is hiervoor verplicht.  
 
Wel hebben de volgende commissies recht op een drankpas voor het nuttigen van drankjes tijdens 
vergaderingen en tijdens de activiteit. Alleen via deze drankpas kan er op kosten van LTV Flehite 
consumpties genuttigd worden, tenzij anders afgesproken is via het bestuur. 
 
● Bestuur: 250€ 
● Barcommissie: 250€ 
● Jeugdcommissie: 250€ 
● Parkcommissie: 250€ 
● Technische commissie: 350€ inclusief pas voor de VCL  
● Sponsor - en communicatie commissie: 250€ 
● Clubkampioenschappen: 500€ per commissie  
● Open toernooi commissie: 500€ per commissie 
 
Vrijwilligersverzekering 
Alle vrijwilligers zijn via de gemeente Amersfoort verzekerd voor vrijwilligerswerk uitgevoerd voor 
Flehite. Hierbij hanteert de gemeente de volgende definitie van vrijwilligerswerk: ‘ Vrijwilligerswerk is 
werk, uitgevoerd in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald,, ten behoeve van 
anderen en/of de samenleving, waarbij een (algemeen) maatschappelijk belang wordt gediend.’   
 

Communicatie met en door de vrijwilliger 
Er wordt op een goede en duidelijke manier gecommuniceerd met de vrijwilliger. Dit gebeurt in het 
algemeen persoonlijk, telefonisch en via e-mail. 
 
De vrijwilliger is zich bewust van zijn taken en verantwoordelijkheden en communiceert tijdig en 
duidelijk naar andere bestuurs- en commissieleden. 
 
Afscheid vrijwilliger 
Wanneer een vrijwilliger besluit zijn of haar taken als vrijwilliger te beëindigen zal het bestuur hier 
melding van maken. De betreffende vrijwilliger wordt bedankt voor zijn of haar inzet via de 
vrijwilligersavond en eventueel ook nog via de commissie. Bij uitermate grote en langdurige inzet kan 
het bestuur het betreffende lid tijdens de Algemene Ledenvergadering voordragen als lid van 
verdienste. 
 
Alleen als de vrijwilliger die stopt, bij de vrijwilligersavond aanwezig is, zal hij of zij het 
afscheidspresentje ontvangen. Dit omdat deze vrijwilligers al bedankt zijn via hun eigen commissie of 
al bedankt zijn bij afsluiting van hun activiteit. 
 
Nieuwe leden 
Wanneer nieuwe leden zich inschrijven bij LTV Flehite, moeten ze aangeven of ze vrijwilligerswerk 
willen doen voor Flehite. De ledenadministratie stuurt dit overzicht aan het begin van het seizoen 
door naar de vrijwilligerscoördinator. Het is de taak van de vrijwilligerscoördinator om deze te 
benaderen met een overzicht van mogelijkheden rondom vrijwilligerswerk. Bij de openingsdag voor 
nieuwe leden zal hier ook aandacht aan besteed worden door voorzitter en vrijwilligerscoördinator. 
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Vrijwilligersbestand + taakomschrijvingen 
LTV Flehite houdt zicht op het vrijwilligersbestand, daarom wordt elk jaar het actuele 
vrijwilligersbestand van LTV Flehite in kaart gebracht. Op deze 'meetmomenten' wordt vastgesteld 
hoeveel vrijwilligers binnen LTV Flehite actief zijn en in welke functie ze dit zijn. Van belang is om 
hierbij niet alleen naar de commissies leden te kijken, maar ook naar die personen die op verzoek 
van een commissie een activiteit opgepakt heeft. De vrijwilligers op deze lijst zullen uitgenodigd 
worden voor de vrijwilligersavond aan het begin van het seizoen, inclusief die vrijwilligers die gestopt 
zijn met hun commissie werk. 
 
De verkregen informatie wordt in een bestand gezet, welke bijgehouden wordt door de 
vrijwilligerscoördinator. 
 
Om te zorgen dat in de loop van het seizoen geen vrijwilliger vergeten wordt, is het de 
verantwoordelijkheid van de commissies om aan de vrijwilligerscoördinator door te geven wanneer 
een vrijwilliger bedankt moet worden. 
 
Het bestuur zal het onderwerp ‘vrijwilligers’ op de bestuursagenda zetten om potentiële vrijwilligers 
die bedankt moeten worden, niet te vergeten. De voorzitter heeft elke maand voorafgaand aan de 
vergadering kort overleg met de vrijwilligerscoördinator. De secretaris zal na afloop van een 
bestuursvergadering terugkoppeling geven aan de vrijwilligerscoördinator indien nodig.  
 
Voor toekomstige wervingsactie wordt er gebruik gemaakt van de hieronder beschreven 
taakomschrijvingen. 

Overzicht functies bestuurs- en commissieleden  
Bestuur 
 

Voorzitter 
Secretaris 
penningmeester 
Voorzitter barcommissie 
Voorzitter Jeugdcommissie (JC) 
Voorzitter Parkcommissie 
Voorzitter Technische commissie (TC)   

Barcommissie Voorzitter 
Inkoper 
Planner afsluiter 
Lid  
Lid  
Lid  
Lid 

Jeugdcommissie Voorzitter 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
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Parkcommissie  
 

Voorzitter  
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Technische commissie Voorzitter 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Kascommissie  
  

Voorzitter  
Lid 
Lid 

Ledenadministratie  Ledenadministrateur 
Sponsor en communicatie 
commissie 

Voorzitter 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

CVNCS-commissie Lid 
Lid 

Duurzaamheidscommissie Lid 
Lid 
Lid 

Herfstcompetitie commissie Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

ICT Commissie / Beheerder 
digitaal afhangbord 

Lid 
Lid 

Toss commissie Lid 
Lid 

Vrijwilligerscoördinator  Vrijwilligerscoördinator  
Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon 

Lid 
Clubkampioenschappen 
Senioren 

Wedstrijdleider 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Clubkampioenschappen 
junioren 

Wedstrijdleider 
Lid 
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Lid 
Lid 
Lid 

Open toernooien 
● Jeugdtoernooi  
● 033-ITA-Veteranen toernooi 
● Smashing Dubbel toernooi  

Wedstrijdleider 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
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Profiel en taakomschrijving  

Voorzitter 
 
Profiel  
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Heeft leidinggevende kwaliteiten en is daadkrachtig 
 Is communicatief vaardig en kan prioriteiten stellen 
 Heeft bij voorkeur ervaring in vrijwilligers- of bestuursfunctie 
 Committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden  
 
Taakomschrijving 
 Is lid van het dagelijks bestuur van LTV Flehite 
 Is verantwoordelijk voor het tot stand komen van een verenigingsbeleidsplan 
 Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het 

verenigingsbeleidsplan 
 Zit de algemene ledenvergaderingen (ALV) voor en is in samenwerking met de secretaris 

verantwoordelijk voor de agenda 
 Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de 

agenda 
 Communiceert twee keer per jaar met de leden via de nieuwsbrief over hoe het met LTV Flehite 

gaat 
 Is aanwezig bij de opening van het seizoen om de nieuwe leden welkom te heten 
 Is het aanspreekpunt voor de sponsor-communicatie commissie, de vrijwilligerscoördinator en de 

ledenadministratie 
 Onderhoudt contacten met de gemeente, met andere externe partijen en andere Amersfoortse 

tennisverenigingen 
 Neemt deel aan de Integraal Tennis Amersfoort (ITA) vergaderingen en vervult een ITA rol binnen 

het ITA bestuur indien LTV Flehite aan de beurt is 
 Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- opmerkingen over de vereniging door leden, ouders 

en externen 
 Begeleidt bestuursleden met de uitvoering van hun taken 
 Is verantwoordelijk voor de overeenkomst van opdracht met de trainer 
 Is verantwoordelijk voor de afhandeling van de mails die binnenkomen via bestuur@flehite.nl 
 Zorgt er voor dat er een LTV Flehite beleidsplan ontwikkelt wordt en actueel gehouden wordt 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van bestuursleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator 
 Overlegt vooraf aan de bestuursvergadering met de vrijwilligerscoördinator voor eventuele 

aandachtspunten en actiepunten voor de bestuursvergadering op het gebied van vrijwilligers. 
Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld het regelen van een bedankje, een vacature in een 
commissie etc.  
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Secretaris 

 
Profiel  
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Heeft organisatorische en secretariële vaardigheden 
 Is communicatief vaardig 
 Committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden  
 
Taakomschrijving 
 Is lid van het dagelijks bestuur van LTV Flehite 
 Is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en ALV in samenwerking 

met de voorzitter 
 Notuleert bestuursvergaderingen en de ALV 
 Verspreidt de notulen en actiepuntenlijst onder de deelnemers van de vergadering 
 Is verantwoordelijk voor de afhandeling van de mails die binnenkomen via secretariaat@flehite.nl 
 Houdt het archief van het secretariaat bij via googledrive 
 Schrijft het secretariële jaarverslag 
 Houdt de jaarkalender van het bestuur bij 
 Stelt vooraf aan het seizoen de jaarkalender van de vereniging vast met behulp van de betrokken 

commissies en in afstemming met de communicatie commissie 
 Organiseert jaarlijks de AED cursus 
 Communiceert met de leden over algemene zaken 
 Ontvangt correspondenties via secretariaat@flehite.nl en via de parkcommissie (brievenbus LTV 

Flehite) en draagt zorg dat deze bij de betreffende functionaris(sen) terechtkomen en indien 
nodig op de agenda van de bestuursvergadering komt 

 Is verantwoordelijk voor het uitnodigen van commissies en ledenadministratie tijdens 
bestuursvergaderingen 

 Is verantwoordelijk voor het aanvragen van de toernooi licentie voor www.toernooi.nl en 
toernooi.tv in overleg met de penningmeester 

 Geeft terugkoppeling aan de vrijwilligerscoördinator van de door hem/haar ingebrachte 
onderwerpen 
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Penningmeester 
 
Profiel  
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Heeft cijfermatig inzicht 
 Is communicatief vaardig en kan goed samenwerken 
 Is nauwkeurig en betrouwbaar 
 Committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 4 jaar te bekleden  

 
Taakomschrijving 
 Is lid van het dagelijks bestuur van LTV Flehite 
 Is eindverantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging 
 Is verantwoordelijke voor de betaling van rekeningen en boetes en het innen van geld binnen de 

vereniging      
 Zorgt voor een inzichtelijke financiële administratie 
 Zorgt voor de loonadministratie van de werknemers (uitbesteden aan loonadministratiekantoor) 
 Stelt een jaarlijkse begroting op, presenteert deze op de ALV en controleert deze 
 Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag 
 Is betrokken bij het samenstellen van het verenigingsbeleidsplan 
 Stelt in overleg met het bestuur en commissies het budget vast voor commissies en maakt 

afspraken over de verantwoording 
 Is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks investeringsplan en het verkrijgen van 

subsidies in samenwerking met de parkcommissie 
 Beheert de bank- en girorekeningen 
 Maakt contractafspraken met de betaalde krachten binnen de vereniging en de tennisschool 
 Communiceert met de ledenadministratie over het ledenbestand 
 Int de contributie van de leden aan het begin van het seizoen 
 Legt verantwoording af aan de kascommissie 
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Barcommissie 
 
Samenstelling 
 De barcommissie bestaat bij voorkeur uit 7 personen 

 
Profiel commissielid  
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Kan goed organiseren en samenwerken 
 Heeft commerciële kwaliteiten 
 Heeft vaardigheden op administratief gebied 
 Committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden  
 
Taakomschrijving 
 Is verantwoordelijk voor de bemensing van de bar in het clubhuis en beheert het barbezetting 

programma 
 Is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van het rookbeleid in overleg met het bestuur 
 Is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van de afsluiters 
 Is verantwoordelijk voor het in- en verkoopbeleid van de bar 
 Is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het prijsbeleid 
 Is betrokken bij het samenstellen van het verenigingsbeleidsplan 
 Organiseert vergaderingen van de barcommissie 
 Is verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid en de uitvoering hiervan voor de bar en keuken 
 Draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving binnen het clubhuis inclusief IVA 

certificering 
 Is met de parkcommissie verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanschaf van machines en 

overige benodigdheden voor de bar 
 Bewaakt het specifieke budget van de barcommissie 
 Maakt elk jaar een jaarverslag 
 De voorzitter maakt deel uit van het bestuur 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator 
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
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Jeugdcommissie 
 
Samenstelling 
 De jeugdcommissie bestaat bij voorkeur uit 7 personen en wordt ondersteund door subgroepen 

die diverse activiteiten organiseren 
 

Profiel commissielid 
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft een tennissend kind 
 Heeft affiniteit met tennis 
 Kan goed organiseren en samenwerken 
 Heeft commerciële kwaliteiten 
 Heeft vaardigheden op het gebied van marketing en communicatie 
 De jeugd competitie leider heeft de VCL cursus van de KNLTB gevolgd 
 Committeert zich aan het AVG beleid  
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden  

 
Taakomschrijving 
 Is verantwoordelijk voor het opstellen van een jeugdbeleidsplan dat aansluit bij het 

verenigingsbeleidsplan van LTV Flehite 
 Zorgt voor uitvoering en coördinatie van het jeugdbeleidsplan  
 Is betrokken bij het samenstellen van het verenigingsbeleidsplan 
 Maakt elk jaar een jaarverslag 
 Is gesprekspartner van de trainer v.w.b. de jeugdleden 
 Organiseert de KNLTB jeugdcompetitie en jeugdclubkampioenschappen 
 Stemt af met de herfstcompetitie commissie en technische commissie bij de samenstelling van de 

KNLTB jeugd competities 
 Organiseert verschillende activiteiten voor de jeugd en ondersteunt de subgroepen bij de 

organisatie van de activiteiten 
 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze jeugdactiviteiten 
 Communiceert met de jeugdleden en ouder/voogd over de activiteiten van de technische 

commissie via de interne nieuwsbrief Flash 
 Geeft input voor de jaarkalender aan de secretaris uiterlijk eind januari 
 Heeft de verantwoordelijkheid om de jaarkalender op de Flehite website actueel te houden voor 

de eigen activiteiten, nadat de jaarkalender voor het jaar gepubliceerd is 
 Organiseert vergaderingen van de jeugdcommissie 
 Is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met de ouders en stimuleert de 

betrokkenheid 
 Overlegt met de technische commissie over de jaarkalender en baangebruik voor activiteiten van 

beide commissies 
 Overlegt met de herfstcompetitie commissie over de planning van de wedstrijden voor de 

najaarscompetitie 
 Bewaakt het specifieke budget van de jeugdcommissie 
 Onderhoudt contacten met jeugdcommissies van andere tennisverenigingen 
 De voorzitter maakt deel uit van het bestuur 
 Overlegt met de jeugdcommissie over de jaarkalender en baangebruik voor activiteiten van beide 

commissies 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator 
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 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 
inclusief wervende tekst  
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Parkcommissie 
 
Samenstelling 
 De commissie bestaat bij voorkeur uit minimaal 9 personen, maar dit is naar eigen inzicht van de 

commissie gebaseerd op de hoeveelheid werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden 
 

Profiel commissielid  
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Heeft technisch inzicht en vaardigheden op dit gebied 
 Kan goed samenwerken en communiceren met leden en externen 
 De voorzitter committeert zich aan het AVG beleid 
 De voorzitter geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden  

 
Taakomschrijving 
 Stelt een jaarplan op voor het onderhoud en draagt zorg voor de uitvoering door het bestuur 
 Is verantwoordelijk voor het accommodatiebeleid van de vereniging 
 Is verantwoordelijk voor de veiligheidseisen van banen en gebouwen op het park 
 Is verantwoordelijk voor het onderhouden en het beheer van de tennisbanen 
 Is betrokken bij het samenstellen van het verenigingsbeleidsplan 
 Leegt de brievenbus van LTV Flehite op het park en zorgt dat de correspondentie besproken 

wordt met het secretaris 
 Draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken 
 Is verantwoordelijk voor het onderhouden en beheer van het tennispark en de gebouwen 
 Is verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid en de uitvoering van het clubhuis 
 Geeft input aan de penningmeester voor het maken van een jaarlijks investeringsplan en het 

verkrijgen van subsidies 
 Bewaakt het specifieke budget van het parkbeheer 
 Is het aanspreekpunt van de groundsman en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

contract met de groundsman inclusief functioneringsgesprekken 
 Is het aanspreekpunt voor de beheerder van het KNLTB afhangbord 
 Maakt elk jaar een jaarverslag 
 De voorzitter maakt deel uit van het bestuur 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator  
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
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Technische commissie 
 
Samenstelling 
 De technische commissie bestaat bij voorkeur uit 5 personen 
 
Profiel commissielid 
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Kan goed organiseren en samenwerken 
 Heeft de VCL cursus van de KNLTB gevolgd 
 Committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden  
 
Taakomschrijving 
 De voorzitter van de technische commissie vertegenwoordigt de commissie in het bestuur 
 Is verantwoordelijk voor het opstellen van een technische beleidsplan dat aansluit bij het 

verenigingsbeleidsplan van LTV Flehite 
 Is betrokken bij het samenstellen van het verenigingsbeleidsplan 
 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technische beleidsplan 
 Maakt elk jaar een jaarverslag 
 Organiseert de KNLTB en ITA competities voor senioren 
 Is contactpersoon voor de trainer op het gebied van het technisch beleid 
 Organiseert de jaarlijkse afsluitende BBQ van de voorjaarscompetitie 
 Organiseert het jaarlijks afsluitende buffet voor de najaarscompetitie 
 Geeft input voor de jaarkalender aan de secretaris uiterlijk eind januari 
 Heeft de verantwoordelijkheid om de jaarkalender op de Flehite website actueel te houden voor 

de eigen activiteiten, nadat de jaarkalender voor het jaar gepubliceerd is 
 Communiceert met de leden over de activiteiten van de technische commissie via de interne 

nieuwsbrief Flash 
 Communiceert met de KNLTB over de KNLTB activiteiten 
 Organiseert het baangebruik op competitie dagen  
 Stemt af met de CVNCS en jeugdcommissie bij de samenstelling van de KNLTB competities 
 Is beheerder van het baanschema en zorgt er voor dat het afhangbord met betrekking tot het 

baangebruik actueel is  
 Overlegt met de jeugdcommissie over de jaarkalender en baangebruik voor activiteiten van beide 

commissies 
 Houdt een aantal malen per jaar een commissievergadering 
 Bewaakt het budget van de commissie in onderling overleg met de penningmeester 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator  
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
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Kascommissie 
 
Samenstelling 
 De kascommissie bestaat bij voorkeur uit 3 leden die samen met de penningmeester kijken of de 

financiën van het afgelopen jaar goed zijn gegaan 
 

Profiel commissielid 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Heeft cijfermatig inzicht 
 Is communicatief vaardig en kan goed samenwerken 
 Is nauwkeurig en betrouwbaar 
 Geeft het commitment om deze functie max 3 jaar te bekleden  

 
Taakomschrijving 
 Controleert namens de leden de boekhouding, de jaarrekening en het financiële verslag opgesteld 

door de Penningmeester 
 Controleert of de vereniging financiële wettelijke bepalingen heeft nageleefd 
 Signaleren potentiële risico’s voor de vereniging op basis van hun inzicht in de gehele 

administratie 
 Geeft haar advies over de afsluiting van het financiële jaarverslag in de ALV van maart 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator  
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Ledenadministratie 
 
Profiel ledenadministrateur 
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Kan goed samenwerken en communiceren  
 Is klantvriendelijk 
 Heeft administratieve vaardigheden 
 Committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden  
 
Taakomschrijving 
 Voert de ledenadministratie en houdt deze up-to-date 
 Verwerkt de inschrijvingen en uitschrijvingen van nieuwe en bestaande leden 
 Licht nieuwe leden voor (mondeling en schriftelijk) 
 Meldt alle (nieuwe) leden aan bij de KNLTB, geeft mutaties door en meldt opzeggers af 
 Levert op verzoek ledenlijsten aan 
 Onderzoekt redenen van leden om op te zeggen 
 Onderhoudt contact met oud-leden van de vereniging 
 Is contactpersoon voor de KNLTB.club waarin het ledenbestand wordt verwerkt 
 Is het aanspreekpunt voor vragen over verwerking van persoonsgegevens  
 Is verantwoordelijk voor afhandeling van verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van 

persoonsgegevens zoals omschreven in de privacyverklaring van LTV Flehite 
 Meldt leden aan voor de VTL / VCL cursussen 
 Is verantwoordelijk voor het aanvragen van de KNTLB ledenpassen en het uitdelen 
 Woont op verzoek van het bestuur de bestuursvergadering bij 
 Rapporteert aan de voorzitter van het bestuur 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van een opvolger in overleg met de vrijwilligerscoördinator  
 Stuurt eind februari een overzicht van nieuwe leden naar de vrijwilligers coördinator. die 

aangevinkt hebben op het inschrijfformulier interesse te hebben in het uitvoeren van 
vrijwilligerstaken bij LTV Flehite 
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Sponsor en communicatie commissie 
  
Samenstelling 
De commissie bestaat bij voorkeur uit 5 personen voor de sponsorcommissie en 2 voor de 
communicatie commissie 
 
Profiel commissielid  
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Kan goed organiseren en samenwerken 
 Heeft commerciële kwaliteiten 
 Heeft vaardigheden op het gebied van marketing en communicatie 
 Committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden  

 
Taakomschrijving 
 Ontwikkelt een huisstijl communicatie en ziet toe op het gebruik ervan 
 Stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het up-to-date 
 Is verantwoordelijk voor cluborganen zoals website en ondersteunt de commissies en bestuur bij 

het informeren van de leden 
 Zoekt, onderhoudt contacten en communiceert met sponsors en sluit sponsorcontracten af 
 Onderhoudt en beheert externe en sociale media 
 Ondersteunt commissies bij het organiseren van ledenwerfacties 
 Onderneemt zo nodig (ludieke) acties om gelden voor de club binnen te halen 
 Voert actief acquisitie om de jaarbegroting in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden 
 Onderhoudt een goede relatie met de sponsoren en laat met enige regelmaat de waardering van 

de vereniging blijken 
 Woont op verzoek van het bestuur de bestuursvergadering bij 
 De voorzitter van de sponsor en communicatie commissie rapporteert aan de voorzitter van het 

bestuur 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator  
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
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Werkgroep ICT / Beheerder digitaal afhangbord 
 
Profiel beheerder 
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Kan goed samenwerken 
 Heeft administratieve vaardigheden 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden 

 
Taakomschrijving 
 Is verantwoordelijk voor het beheer van het digitale afhangbord 
 Werkt samen met de TC rondom baanreservering in het afhangbord 
 Overlegt met de voorzitter van de parkcommissie omtrent het digitale afhangbord 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van een opvolger in overleg met de vrijwilligerscoördinator  
 Rapporteert aan de voorzitter van de parkcommissie 
 Is verantwoordelijk voor de aanschaf van allerhande apparatuur op het gebied van 

“communicatie”. Zoals WiFi router, muziekinstallatie, telefoon, televisie, WiFi netwerk enz. enz. 
 Is verantwoordelijk voor een stabiel bedraad en draadloos netwerk 
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CVNCS (Competitie voor niet-competitie spelers) 
 
Samenstelling 
 De commissie bestaat bij voorkeur uit 2 personen. 
 
Profiel commissielid  
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Kan goed samenwerken 
 Heeft organisatorische kwaliteiten 
 Heeft administratieve vaardigheden 
 Heeft meegedaan aan de CVNCS 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden 
 
Taakomschrijving 
 Verantwoordelijk voor de organisatie van de CVNCS competitie tijdens de KNLTB 

voorjaarscompetitie 
 Stemt af met de TC hoe te organiseren rondom de KNLTB competitie alvorens de inschrijving te 

openen 
 Nodigt de deelnemers aan de CVNCS uit om aanwezig te zijn bij de afsluitende BBQ van de 

voorjaarscompetitie 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator  
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
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Duurzaamheidscommissie 
 
Samenstelling 
 De commissie bestaat bij voorkeur uit 3 personen. 
 
Profiel commissielid  
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Kan goed samenwerken 
 Heeft organisatorische kwaliteiten 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden 
 
Taakomschrijving 
 Beleid formuleren gericht op het behoud van natuur, milieu en gezondheid en economische 

voordelen 
 Maatregelen en aanpak voorstellen 
 In overleg met bestuur adviseren over prioriteitstelling en planning 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator  
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
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Herfstcompetitie commissie 
 
Samenstelling 
 De commissie bestaat bij voorkeur uit 4 personen. 
 
Profiel commissielid  
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Kan goed samenwerken 
 Heeft organisatorische kwaliteiten 
 Heeft administratieve vaardigheden 
 Heeft meegedaan aan de CVNCS 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden 
 
Taakomschrijving 
 Verantwoordelijk voor de organisatie van de herfstcompetitie op de zondag in het najaar 
 Stemt af met de JC hoe te organiseren rondom de KNLTB najaarscompetitie voor de jeugd 

alvorens de inschrijving te openen 
 Geeft input aan de secretaris rondom de data van de herfstcompetitie voor in de LTV Flehite 

jaarkalender 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator  
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
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Toss commissie woensdagavond 
 
Samenstelling 
 De commissie bestaat bij voorkeur uit  een bestuur van 2 personen met een naar eigen inzicht 

aantal commissieleden 
 
Profiel commissielid  
 Is enthousiast en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Heeft meegedaan of doet actief mee aan de toss 
 De twee aanspreekpunten geven het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden 
 
Taakomschrijving 
 Verantwoordelijk voor de organisatie van de toss op de woensdagavonden 
 Committeert zich aan de speeldata zoals bepaald in de LTV Flehite jaarkalender 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden, eventueel in overleg met 

de vrijwilligerscoördinator  
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
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Vrijwilligerscoördinator 
 
Profiel vrijwilligerscoördinator  
 Is sociaal, open, enthousiast en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Kan goed samenwerken en communiceren 
 Is positief ingesteld en benaderbaar voor alle leden van de leden 
 Heeft organisatorische kwaliteiten 
 Is een bekend figuur binnen de club 
 Committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden 
 
Taakomschrijving 
 Is verantwoordelijk voor uitvoering van het vrijwilligersbeleid  
 Organiseert bijeenkomsten en activiteiten volgens het vrijwilligersbeleid  in samenwerking met 

commissies en leden 
 Is verantwoordelijk voor het jaarlijks evalueren van het vrijwilligersbeleid en het actueel houden 
 Zorgt voor een jaarlijkse geüpdate lijst van vrijwilligers aan het begin van het jaar 
 Fungeert bij evenementen of toernooien als tussenpersoon tussen leden, commissie- en 

bestuursleden 
 Woont op verzoek van het bestuur de bestuursvergadering bij 
 Adviseert het bestuur wie in aanmerking komt voor de Jazzentrofee 
 Is de bemiddelaar voor commissies in geval van conflicten binnen de commissie of tussen 

commissies (inclusief bestuur) 
 Geeft advies bij het zoeken van opvolgers in een commissie (de verantwoordelijkheid voor het 

zoeken van opvolgers ligt bij de commissie) 
 Maakt aan het einde van het seizoen een overzichtelijk schema van vacatures in de commissies. 
 Communiceert het overzicht met vacatures aan nieuwe leden en bestaande leden bijvoorbeeld 

via persoonlijk contact, via interne nieuwsbrief en tijdens de nieuwjaarsreceptie  
 Verantwoordelijk voor het benaderen van de nieuwe leden die bij inschrijving aangegeven 

hebben open te staan voor vrijwilligerswerk 
 Rapporteert aan de voorzitter van het bestuur 
 Schrijft een jaarverslag 
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Vertrouwenspersoon 
 
Profiel vertrouwenspersoon 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Heeft affiniteit met en ervaring in het onderwerp  
 Heeft een onafhankelijke opstelling en kan afstand houden tot de casuïstiek 
 Is vaardig in gespreksvoering o.a. vragen kunnen en durven stellen, is empathisch, toegankelijk en 

goed in luisteren 
 Kan omgaan met vertrouwelijke informatie en committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden  
 

De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van 
het Bestuur  

 
Taakomschrijving 
 De algemene taak van de Vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van 

slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die 
in nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de 
vereniging heeft afgespeeld. 

 Is toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie 
 de Vertrouwenspersoon is voor leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers 

aanspreekbaar voor problemen binnen de vereniging die te maken hebben met ongewenst 
gedrag 

 de Vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding 
 de Vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar 

hulpinstanties (Sportbonden, NOC-NSF), onderzoekt indien nodig en registreert 
 de Vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de 

vertrouwelijkheid is gegarandeerd 
 de Vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij 
 de Vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er 

melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de 
betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie 

 Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenspersonen aan het bestuur óf er 
meldingen zijn geweest, van welk aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting 
hebben plaatsgevonden. 
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Clubkampioenschappen senioren/jeugd 
 
Samenstelling 
 De twee commissies bestaan elk bij voorkeur uit minimaal 6 personen inclusief wedstrijdleider. 

Het zijn twee commissies die onderling nauw samenwerken, omdat de clubkampioenschappen 
voor de jeugd en senioren in dezelfde periode plaats vinden.   
 

Profiel commissie lid 
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Kan goed samenwerken 
 Heeft organisatorische kwaliteiten 
 Heeft administratieve vaardigheden 
 Heeft meegedaan aan KNTLB open toernooien 
 De wedstrijdleider heeft ervaring in het organiseren van toernooien  
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden 
  
Taakomschrijving 
 Is verantwoordelijk voor het organiseren van de clubkampioenschappen voor de senioren of de 

junioren 
 De beide commissies zijn verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming tussen de junioren en 

senioren clubkampioenschappen 
 Is verantwoordelijk voor het promoten van de clubkampioenschappen 
 Is verantwoordelijk voor de benodigde faciliteiten tijdens de clubkampioenschappen 
 Is verantwoordelijk voor het informeren van de toss commissie rondom het tossen tijdens de 

clubkampioenschappen 
 Is verantwoordelijk voor het informeren en overleggen met de commissies betrokken bij de 

organisatie van het toernooi, zoals bijvoorbeeld de barcommissie voor de barbezetting en 
afsluiting 

 Overlegt met de trainer rondom trainingen tijdens de clubkampioenschappen 
 Is verantwoordelijk voor het opstellen van een speelschema 
 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de clubkampioenschappen 
 Organiseert vergaderingen van de clubkampioenschappen senioren en junioren  
 Maakt een financiële begroting en bespreekt deze met de penningmeester van LTV Flehite 
 Bewaakt het specifieke budget van de clubkampioenschappen 
 Legt verantwoording af aan de penningmeester over het eindresultaat van de begroting 
 Geven input aan de secretaris rondom de data van de clubkampioenschappen voor de LTV Flehite 

jaarkalender 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator  
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
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Open-toernooi commissie 
  
Samenstelling 
LTV Flehite organiseert ieder jaar een aantal KNLTB open toernooien 

 ITA Veteranen in Augustus 
 Smashing Dubbel in September 
 Jeugdtoernooi in Oktober 
 
Ieder toernooi heeft zijn eigen commissie. Deze open toernooi commissies bestaan bij voorkeur uit 
minimaal 6 personen inclusief wedstrijdleider.  

Profiel commissie lid 
 Is enthousiast, kan goed communiceren en heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 Speelt tennis of heeft affiniteit met tennis en LTV Flehite 
 Is lid van LTV Flehite 
 Kan goed samenwerken 
 Heeft organisatorische kwaliteiten 
 Heeft administratieve vaardigheden 
 Heeft meegedaan aan KNTLB open toernooien 
 De wedstrijdleider heeft ervaring in het organiseren van toernooien en is in het bezit van een VTL 

certificaat 
 Committeert zich aan het AVG beleid 
 Geeft het commitment om deze functie 3 jaar te bekleden 
  
Taakomschrijving 
 Is verantwoordelijk voor het organiseren van het open toernooi 
 Is verantwoordelijk voor het promoten van het open toernooi 
 Is verantwoordelijk voor de benodigde faciliteiten tijdens het open toernooi 
 Is verantwoordelijk voor het informeren van de toss commissie rondom het tossen tijdens het 

toernooi 
 Is verantwoordelijk voor het informeren en overleggen met de commissies betrokken bij de 

organisatie van het toernooi, zoals bijvoorbeeld de barcommissie voor de barbezetting en 
afsluiting 

 Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het AVG beleid rondom toernooien 
 Overlegt met de trainer en eventueel TC/JC rondom trainingen tijdens het toernooi 
 Is verantwoordelijk voor het opstellen van een speelschema 
 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het open toernooi 
 Organiseert vergaderingen van de open toernooi commissie 
 Maakt een financiële begroting en bespreekt deze met de penningmeester van LTV Flehite 
 Bewaakt het specifieke budget van de open toernooi commissie 
 Legt verantwoording af aan de penningmeester over het eindresultaat van de begroting 
 Is verantwoordelijk voor het zoeken van opvolgers van commissieleden in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator  
 Aan het einde van het jaar vacatures in de commissie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator 

inclusief wervende tekst 
  

 


