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Verenigingsbeleidplan 

LTC Vleuten- de Meern 2019 -2022 

 

 

 
Status van dit Verenigingsbeleidsplan: 
Dit Verenigingsbeleidsplan is door de ALV van 28 november 2018 besproken en vastgesteld en 
geldt als leidraad voor vereniging, ALV, bestuur en commissies voor de komende jaren, waar 
het gaat om de uitgangspunten en gewenste doelen en ambities voor de jaren 2019 - 2022.  
 
Voor enkele onderdelen uit dit plan zal het bestuur komen met voorstellen naar de ALV of 
leden zoals vastgelegd in het verslag van de ALV van 28 november 2018. Deze onderdelen zijn 
gemarkeerd in dit plan vastgelegd.  
 
Mocht het op basis van ontwikkelingen noodzakelijk zijn dan is het mogelijk dat door het 
bestuur nieuwe voorstellen aan de ALV worden voorgesteld.  
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1. Inleiding 
 
LTC Vleuten - de Meern heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een grote 
tennisvereniging met een prachtige accommodatie (13 banen en paviljoen). Een sterk 
groeiende gemeente heeft onze tennisvereniging veel nieuwe leden gebracht. Wat grootte 
betreft (± 1.450 leden) behoren we met Domstad en Iduna tot de grote tennisverengingen in 
de regio. In tegenstelling tot veel andere tennisverenigingen hebben we nog niet te maken 
met een terugloop van het aantal leden. Er is al een aantal jaren sprake van een (grote) 
wachtlijst, welke de jaarlijkse uitstroom van leden nog steeds prima weet op te vangen. In lijn 
met landelijke ontwikkelingen zal ook voor LTC de druk op het behoud van het aantal leden 
de komende jaren (sterk) toenemen. Deze ontwikkeling vraagt om beleid om ook in de 
toekomst de vereniging in haar huidige vorm, cultuur en uitstraling voor de leden te kunnen 
behouden. 
 
Opvallend is dat LTC-leden erg actief zijn. Niet alleen op de banen, maar ook in baan 14, 
ons mooie paviljoen zijn de leden erg betrokken en heerst er altijd een familiaire sfeer. Er 
wordt veel van de banen gebruik gemaakt, zowel tijdens de avonduren als overdag. Meer 
dan de helft van de leden maakt gebruik van onze trainingsmogelijkheden, er is een grote en 
stabiele behoefte aan het spelen van KNLTB-competities en aan het meedoen aan interne 
evenementen en toernooien. Het effect hiervan is voor alle leden duidelijk te merken. Het 
wordt zowel positief (gezellige, drukke en actieve vereniging), als negatief (wanneer kan ik 
nog eens lekker vrij spelen?) ervaren. 
 
Evenals andere verenigingen zal LTC er voor moeten zorgen dat er in de komende jaren 
voldoende vrijwilligers (bestuur en commissies) zijn om de continuïteit van de verenging te 
borgen en om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die we graag willen. Daarom is dit plan 
ook van belang voor onze vereniging, want er zijn voldoende zaken die om een visie vragen 
voor de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan: 
 

• Hoe vangen we nieuwe leden (jeugd en senioren) op binnen onze verenging? 

• Hoe is de verhouding tussen prestatief en recreatief tennis? 

• Willen we het ledenbestand op het huidige niveau houden of willen we verder 
groeien? 

• Hoe staan we er als vereniging financieel voor en kunnen we onze wensen betalen? 

• Kunnen we vacatures in bestuur en commissies gemakkelijk invullen? 

• Hoe houden we de betrokkenheid van de leden op peil en maken we de leden 
bewust van de verantwoordelijkheden om vrijwilligerswerk te doen in het belang van 
LTC? 

 
Het is niet de bedoeling om dit Verenigingsbeleidsplan als een statisch stuk te gebruiken, dat 
voor de komende jaren vastligt. Zowel interne als externe factoren, zullen van invloed zijn op 
de aanpak van de komende jaren. Dit plan zal echter in grote lijnen de activiteiten van de 
vereniging en bestuur en commissies moeten ‘sturen’, maar dient ook in te spelen op 
toekomstige ontwikkelingen om het waar nodig aan te passen.  
 
Dit Verenigingsbeleidsplan 2019 – 2022 is tot stand gekomen na meerdere gesprekken 
binnen (interim)bestuur, met commissies en uiteraard met leden. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van notities van vorige besturen en verschillende commissies. Het plan is 
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2018. De diverse 
commissies binnen de vereniging zullen op basis van dit Verenigingsbeleidsplan hun 
activiteiten beschrijven in hun jaarlijkse activiteitenplan. 
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2. Beeld van de vereniging LTC Vleuten – de Meern 
 

 
 

 
 

2.1. Wie willen we zijn als LTC? 
 
In 2017 heeft een groep leden (denktank) zich beziggehouden met de kernwaarden en 
kenmerken van LTC Vleuten – de Meern. Dat heeft het plaatje opgeleverd zoals op voorkant 
en hierboven afgedrukt. Het ‘hart’ is als volgt geformuleerd: 
 

LTC Vleuten - de Meern is een familiaire vereniging. In deze veilige en gezellige 
omgeving staat de tennissport centraal. Er is aandacht voor recreatief en prestatief 

niveau, leeftijd speelt daarbij geen rol. Samen staan we open voor nieuwe 
ontwikkelingen om de club ook voor de toekomst te behouden. 

 
In de ALV van november 2017 is deze visualisering gepresenteerd en door de leden met 
applaus begroet. Het gaat hierbij om woorden waaraan alle leden van onze vereniging 
waarde moeten ontlenen om lid te zijn en te blijven en vooral om betrokkenheid te tonen 
door naast het tennissen ook wat voor de vereniging te doen als vrijwilliger. Dat is van groot 
belang voor de toekomst en de continuïteit.  Die continuïteit moet gebaseerd zijn op een 
stabiele organisatie met een visie die zorgt voor een financieel gezonde vereniging, die de  
onderlinge betrokkenheid vergroot en die mee verandert met ontwikkelingen waar we als 
vereniging mee te maken hebben/krijgen. Ontwikkelingen die uiteraard rekening houden met 
de behoeften en wensen van alle ledengroepen binnen LTC. 
 

2.2. LTC in 2018 
 

Opgericht in 1963 heeft LTC Vleuten - de Meern zich de afgelopen decennia ontwikkeld van 
een dorpsclub (met vier banen) tot een grote tennisvereniging met een accommodatie (13 
banen met verlichting en paviljoen) voor ± 1450 leden. Er wordt momenteel gespeeld op 
negen Advantage Red Court banen en vier Canada Ten banen, waarbij een norm wordt 
gehanteerd van ongeveer 110 leden per verlichte baan. LTC Vleuten - de Meern heeft de 
grond in ‘eeuwig durende’ erfpacht van de gemeente Utrecht.  
 
Er is (nog) geen gebrek aan leden, want er is al jaren sprake van een wachtlijst, zowel voor 
junioren als senioren. Wel lijkt de grootte van de wachtlijst wat af te nemen. Er dient dan ook 
actief beleid gevoerd te worden op het spreiden van mogelijke risico’s bij een terugval van 
het ledenaantal. 
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Binnen de vereniging worden voor de leden veel interne activiteiten georganiseerd en de 
animo om deel te nemen hieraan is groot. Er is een grote behoefte aan tennislessen en 
competitiemogelijkheden voor senioren en jeugd. Leden ervaren het park tijdens de 
maanden april t/m september als ‘druk’. De leden zijn actief, zowel in het organiseren van 
activiteiten als in het trainen, competitie spelen en vrij spelen. Dat is positief maar heeft 
tegelijkertijd een negatief effect. Leden klagen over de geringe mogelijkheid tot tennissen in 
de avonduren.  
 
Ons paviljoen wordt aan een pachter verhuurd. De huidige pachter zal tot eind december 
2019 zijn diensten leveren, waarna een nieuwe pachter deze dienstverlening zal overnemen. 
LTC Vleuten - de Meern heeft geen personeel meer in loondienst. Voor diverse 
werkzaamheden wordt (in toenemende mate) personeel (verenigingsmanager, OC-Tennis 
en groundsman) op tijdelijke contractbasis ingehuurd. Deze werkzaamheden werden 
‘vroeger’ voor een groot deel door leden gedaan.  
 
Periodiek, in afstemming met de ALV, peilt LTC Vleuten de Meern de mening van de leden 
middels een LedenTevredenheidsOnderzoek (LTO) welke wordt georganiseerd door een 
commissie van drie leden, waaronder één bestuurslid. De resultaten hiervan worden aan de 
leden teruggekoppeld en meegenomen in de vaststelling van nader uit te voeren acties, 
geïnitieerd door het bestuur. 
 

2.3. ALV, bestuur en commissies 
 
LTC Vleuten de Meern wordt, conform de Statuten (zie bijlage 1) geleid door een bestuur, 
bestaande uit zeven leden (vrijwilligers). De voorzitter wordt in functie gekozen door de ALV, 
de overige bestuurders verdelen de taken onderling. Ieder bestuurslid heeft éen of meer 
aandachtsgebieden en is daarmee vanuit het bestuur een eerste aanspreekpunt voor andere 
commissies en/of betaalde krachten. Naast de Statuten beschikt LTC Vleuten – de Meern 
over een Huishoudelijk reglement (zie bijlage 2). 
 
Veel van de activiteiten, regulier of ad hoc, worden via commissies georganiseerd. In deze 
commissies zitten leden met relevante expertise. De commissies werken in principe 
autonoom binnen door het bestuur vastgestelde kaders. Elke commissie heeft een 
contactpersoon in het bestuur. De commissies maken jaarlijks een activiteitenplan met 
begroting die de goedkeuring van het bestuur nodig heeft. LTC kent de (in willekeurige 
volgorde) de volgende commissies: 
 

• Evenementencommissie 

• Jeugdactiviteitencommissie 

• Technische- en competitiezaken/world tour 

• Sponsorcommissie 

• Open toernooicommissie senioren 

• Open toernooicommissie junioren 

• Clubkampioenschappen jeugd 

• Clubkampioenschappen senioren 

• Beheercommissie 

• Commissie automatisering 

• Kascontrolecommissie 

• Ledenadministratie 
 
Daarnaast zijn nog diverse leden actief bij het bijhouden van de website, de competitie (als 
VCL), het tossen en het afhangbord. In totaal zijn door het jaar heen ± 90 leden actief bij de 
verschillende activiteiten die nodig zijn om de vereniging in goede banen te leiden. Om dat 
alles te kunnen blijven doen, zullen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder 
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en duidelijk vastgelegd moeten zijn/worden. Dat bepaalt mede wie, welke rol kan invullen. 
Profielbeschrijvingen dienen daarbij gebruikt te worden.  En wat zeker een rol speelt is of de 
onderlinge verhoudingen binnen bestuur en commissies goed zijn.   
 
Op hoofdlijnen zou dit voor LTC naar de toekomst betekenen: 
 

• ALV:  twee maal per jaar 
 
- vaststellen verenigingsbeleid; 
- vaststellen begroting, jaarcijfers en investeringen boven € 10.000; 
- kiezen van bestuursleden. 

 

• Bestuur: op ‘afstand’ (5 – 7 leden) 
 
- voorbereiding en uitvoering beleid van de vereniging voor de ALV; 
- alle zaken m.b.t. tot beheer van park, banen, paviljoen; 
- financiën (begroting, jaarrekening, budgetbewaking) en verzekeringen;  
- opstellen en tekenen van contracten/overeenkomsten: OC-Tennis, Pachter, 

Verenigingsmanager, Groundsman, Onderhoud banen en paviljoen; 
- contacten met de commissies; 
- beheer van de wachtlijst (i.s.m. de ledenadministratie) met de bevoegdheid om 

per jaar max. 5 juniorleden en 5 seniorleden buiten de wachtlijst om lid te laten 
worden; 

- LedenTevredenheidsOnderzoek (LTO)  
- externe contacten (KNLTB, gemeente, andere sportverenigingen en 

SportUtrecht). 
 
(N.B. bestuursleden maken geen deel uit van commissies om belangenverstrengeling te voorkomen) 

 

• Commissies: 
 
- werken zelfstandig binnen door het bestuur vastgestelde kaders en budget aan 

de taken die zij hebben opgenomen in hun, door het bestuur goedgekeurde, 
Jaarplan. Er is voor de commissies een Handleiding beschikbaar met de nodige 
informatie.  

- hebben contacten met een aanspreekpunt in het bestuur. 
 
 
Aandachtspunt: 
 
Op dit moment hebben onze jeugdleden geen ‘stem’. Het bestuur is van plan om als proef in 
2019 een speciale bijeenkomst als een soort ALV voor jeugdleden te organiseren, waarbij 
jeugdleden hun ‘stem’ kunnen laten horen.  
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3. Beleidsthema’s 

In dit hoofdstuk komen de verschillende beleidsthema’s aan de orde die van belang zijn voor 
de continuïteit en toekomst van LTC. Elk beleidsthema heeft eenzelfde indeling. Eerst 
worden de huidige uitgangspunten van het thema weergegeven, waarna de doelen en 
ambities worden gesteld voor de komende jaren. Dit hoofdstuk is van belang voor bestuur en 
commissies om hun beleid op te baseren en hun activiteiten te organiseren en uit te voeren. 
 
In het algemeen is het beleid er op gericht om het ledental op peil te houden (± 1450 leden) 
met een gespreide leeftijdsopbouw en om tenminste de kwaliteit voor de leden te blijven 
leveren die nu wordt behaald. Daarnaast dient aandacht besteed te worden om ruimte te 
creëren om tot verbeteringen te komen.  
 

3.1. Tennis (recreatief en prestatief) 

3.1.1.  Huidige uitgangspunten 
 

• LTC Vleuten de Meern wil zich als tennisvereniging duurzaam onderscheiden door 
kwaliteit te bieden aan haar leden, zowel op speltechnisch gebied, als op het gebied van 
het ‘verenigingsleven’. 
 

• Het beleid van LTC Vleuten de Meern is erop gericht om tot een optimale BALANS te 
komen tussen het aanbod van evenementen, competities en lessen enerzijds en de 
ruimte tot vrij spelen anderzijds.  

 

• Het beleid van LTC Vleuten de Meern is er op gericht om de speelgelegenheid voor alle 
leden, van jong tot oud en van recreatief tot prestatief, te optimaliseren. LTC Vleuten de 
Meern voert een beleid om op termijn als hoogste NIVEAU in de zondag mixcompetitie in 
de 2e klasse actief te zijn. Dit dient ondersteund te worden door een nog op te stellen 
technisch beleidsplan.  

 

• In de extra-ALV van januari 2018 is een voorstel aangenomen om de tennistechnische 
zaken uit te besteden aan de externe partij OC Tennis. Dit is vastgelegd in een 
schriftelijke overeenkomst, die in hoofdlijnen het volgende inhoudt:   

 
- OC Tennis in staat en bereid is deze tennislessen en alle aan deze tennislessen 

gerelateerde activiteiten voor de leden van de vereniging te verzorgen, alsmede enkele 
aanvullende sporttechnische diensten voor de vereniging kan aanbieden; 

- het organiseren (incl. administratie richting de leden) en uitvoeren van trainingen van 
jeugd- en seniorleden; 

- inhuren en inzetten van trainers; 
- indeling competitieteams jeugd en selectie; 
- bijdragen en samenwerken bij het ontwikkelen en bewaken van het technisch 

meerjarenbeleid; 
- volgen en documenteren van progressie/resultaten selectiespelers; 
- afstemming/communicatie met selectiespelers en ouders; 
- beoordelen niet-selectiespelers op mogelijke toetreding tot selectie;  
- bij Open toernooi jeugd en clubkampioenschappen selectie kijken/coachen; 
- organiseren en begeleiden van activiteiten anders dan trainingen. 

 

Periodiek vindt afstemming plaats met bestuur LTC en/of commissieleden. De 
eindverantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij het bestuur. Op basis van een evaluatie in 
september wordt bepaald of de samenwerking wordt gecontinueerd en of eventuele 
aanpassingen noodzakelijk zijn. 
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• Lessen worden verzorgd op maximaal drie banen in de avonduren (na 19.30 uur) en 
maximaal 6 banen in de middag (van 16.00 – 19.30 uur). Het beleid is er op gericht zowel 
beginners, gevorderden als prestatieve tennissers een goed trainingsaanbod te bieden.  

 

• Competities (intern en KNLTB) worden gespeeld op alle 13 banen. Er wordt zowel aan 
de KNLTB voorjaars- als najaarscompetitie deelgenomen, zowel voor de jeugd als de 
senioren. Daarnaast is er een interne voor- en najaarscompetitie (VAC).  
In de ALV van 27 november 2019 is door de leden het besluit bekrachtigd dat er op 13 
banen competitie wordt gespeeld. Er zijn op competitiedagen dus geen banen 
beschikbaar om vrij te spelen. 

 

• Plaatsingscriteria (volgorde van acceptatie) van competitieteams. Uitgangspunt: selectie 
en jeugd speelt zoveel mogelijk op zondag. 

 

• Zaterdagcompetitie: 
1. Seniorenteams met teamrechten 
2. Seniorenteams zonder teamrechten 
3. Juniorenteams 

 

• Zondagcompetitie: 
1. Selectie senioren 
2. Selectie junioren 
3. Overige jeugd 
4. Seniorenteams met teamrechten 
5. Seniorenteams zonder teamrechten 

 
3.1.2. Gewenste doelen en ambities voor 2019 – 2022 

• De hiervoor genoemde huidige uitgangspunten zullen worden gehandhaafd. 

• Om de doelen en ambities voor de komende jaren in kaart te brengen is een aantal 
notities beschikbaar die kritisch bekeken dienen te worden op gehele of gedeeltelijke 
bruikbaarheid. Te denken valt aan: 

 
- Technisch beleidsplan LTC Vleuten – de Meern 2013 – 2018 
- Selectieplan LTC Vleuten – de Meern (versie juli 2017) 
- Selectieplan LTC Vleuten – de Meern 2018 – 2023 
- PP van Jeugd(selectie)beleid LTC Vleuten – de Meern 2018 
- Notitie OC Tennis (bijlage 6 BV 10 juli 2018) 

 
Er moet nog nader invulling worden gegeven om tot het technisch beleid komen. Dat zal 
gebeuren in samenwerking met OC Tennis, waarbij de trainers een rol zullen hebben en een 
bestuurslid de regie heeft. De eindverantwoordelijkheid is daarbij aan het bestuur. Bij de 
uitwerking gelden onderstaande uitgangspunten als de basis.  
 
Naar een bredere aanpak voor prestatief tennis: 
 

• 1ste team: 
o Korting of gratis trainen? 

▪ Aanbieden van een training op basis van een jaarprogramma 
▪ Aanbod zomer: 2x 75 minuten buiten 
▪ Aanbod winter: 1 x 75 minuten binnen (alternatief buiten) 

o Korting op lidmaatschap? 
o Verplichting spelers:  

▪ Ondersteunen evenementen (wedstrijddagen en jeugdactiviteiten 
▪ Ondersteunen competitietraining 
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▪ Tennismaatjes 

• Jeugd: 

• Stop met selectie en bied prestatief pakket aan. 

• Regulier 50 min, prestatief 75 min of alle jeugdlessen naar 60 min? 

• Spelers kunnen inschrijven voor 1/2/3x trainen. 

• Activiteiten gericht op prestatief tennis (bijvoorbeeld extra training voetenwerk, 

wedstrijdmiddagen, workshops strategie/mentaal/toernooiprogramma/etc., (geen 

wekenlang programma) voor iedereen toegankelijk middels inschrijving. 

• OC Tennis: Kloof (deels perceptie) tussen huidige selectietraining en reguliere 

training dichten door aanstellen/aanwijzen jeugdtrainer(s) en meer focus op 

uniforme lesmethodiek. De huidige selectietrainer zal hierin een centrale rol 

vervullen.  

• Jeugd stimuleren om toernooien te spelen en (met elkaar) vrij te spelen. Dit komt 

tijdens de trainingen aan bod. 

• Vrijwilligers organiseren, trainers gaan over niveau en indelingen. 

• Ter ondersteuning van de indelingen kinderen die voor het eerst les nemen en 

kinderen die nieuw lid zijn uitnodigen voor een tennismiddag (fun) onder leiding 

van de trainers. 

Voordelen 

• Rust en continuïteit voor langere termijn. 

• Duidelijk en overzichtelijk lesprogramma en voor alle doelgroepen toegankelijk. 
Geen exclusiviteit voor selecte groep. Dit geldt ook binnen de trainersgroep. 

• Er wordt een beroep gedaan op de intrinsieke motivatie van de spelers om zich te 
ontwikkelen en bij LTC te (blijven) tennissen i.p.v. dat de club spelers “vraagt” en 
deze vraag jaarlijks moet blijven stellen totdat de rollen zijn omgedraaid. Dit 
laatste is geen gezonde basis. 

• Eerlijke en transparante verdeling van clubmiddelen. 

• Geen regels en voorwaarden (contractjes) die moeilijk zijn te hanteren. Hiermee 
voorkom je ook dat spelers (ouders) gaan oordelen over bijvoorbeeld de 
legitimiteit van de “selectiestatus” van anderen. 

• Kinderen kunnen zich vrij ontwikkelen (zonder stress van 
behalen/behouden/verliezen selectiestatus). 

• Geen druk bij trainer(s) om door te selecteren en potentieel kinderen/ouders 
teleur te stellen omdat dit vanuit beleid van ze wordt verwacht.  

• Vrijwilligers kunnen zich volledig richten op organiseren van activiteiten, incl. 
competitie en world tour. Alle taken en verantwoordelijkheden m.b.t. maken van 
indelingen en beoordeling niveau (de “gevoelige” zaken) ligt bij de trainers (Team 
Trainingen). Voorbeeld: Competitiezaken toetst indeling op geldigheid en 
afgesproken en vastgelegde randvoorwaarden tijdens bespreking met Team 
Trainingen en publiceert vervolgens de indeling. Bij vragen/opmerkingen over 
indeling verwijzen naar Team Trainingen. Op verzoek/aandringen van een 
betrokken vrijwilliger rekening houden met onderlinge verhoudingen (omdat de 
betreffende vrijwilliger wat beter is ingevoerd) raad ik niet aan. 

• Huidige selectiespelers kunnen een vergelijkbaar, of zelfs uitdagender 
programma volgen en elk lid kan zich op tennisgebied ontwikkelen tot het door 
hem of haar gewenst en/of haalbare niveau, binnen de mogelijkheden van 
clubtennis (t.o.v. een regionale tennisschool/bond) 

 

• Aanwending verenigingsbijdrage: Totaal bijdrage € 20.000.  
Het bestuur zal dit bedrag verder invullen en zich bij de vaststelling van de financiële 
Jaarrekening verantwoorden.  
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3.2. Financiën  

3.2.1.  Huidige uitgangspunten 
 

• LTC Vleuten de Meern is een financieel gezonde vereniging en wil dat blijven. Gestreefd 
wordt naar continuïteit op lange termijn. Uitgangspunt hierbij is een sluitende begroting 
zonder rigoureuze contributieverhogingen toe te passen. Het beleid is reeds jaren gericht 
om de administratie en de inning van de contributie volledig te automatiseren. 
 

• Conform de statuten is het mandaat voor eenmalige uitgaven voor het bestuur € 10.000,-
. Voor hogere uitgaven heeft het bestuur de goedkeuring nodig van de ALV.  

 

• LTC Vleuten de Meern wil investeringen zoveel mogelijk uit eigen middelen financieren. 
Belangrijke uitzondering hierop is de lening die is aangegaan i.v.m. de vervanging van 
het paviljoen in 2011. Er vindt een actief beleid plaats om die lening zo veel mogelijk 
versneld af te lossen zonder dat de overige uitgangspunten hiermee in gevaar komen.  

 

• De jaarlijkse begroting wordt zodanig opgezet dat uit de contributie-inkomsten een 
gezond verenigingsbeleid kan worden gefinancierd. Met de sponsorgelden worden die 
onderdelen gefinancierd die als aanvulling op de verenigingsactiviteiten worden gezien. 

 

• LTC Vleuten de Meern heeft sponsors nodig om de vereniging financieel gezond te 
houden. Daarom wordt een actief sponsorbeleid gevoerd. Sponsoring wordt gestimuleerd 
met inachtneming van een gezonde spreiding en zonder afhankelijkheid te creëren van 
één van deze sponsors. Er wordt gestreefd naar langlopende sponsorcontracten.  

 

Het sponsorbeleid is erop gericht om sponsors zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun 
wensen, zonder daarbij de belangen van de leden uit het oog te verliezen. Voortdurende 
aandacht voor hetgeen LTC kan bieden in ruil voor sponsorgeld is noodzakelijk. Het 
wegvallen van een sponsor mag niet leiden tot contributieverhoging. Sponsoren kunnen 
geen beleidsbepalende invloed uitoefenen. Per seizoen mag maximaal 30% van de 
inkomsten aan sponsorgelden wegvallen doordat sponsors hun bijdragen beëindigen. 
Om deze veilige norm te halen moet er bij het afsluiten van de contracten met sponsors 
rekening worden gehouden met de looptijd van het contract. 

 

• Het interim bestuur heeft de mogelijkheden onderzocht tot het uitbesteden van de 
financiële administratie, waardoor de taak van de penningmeester verlicht kan worden en 
deze zich met de hoofdlijnen van het financiële beleid bezig kan houden. De leden zijn 
geïnformeerd op de Alv van mei 2019 over het besluit van het bestuur om de financiële 
administratie uit te besteden.  

 
3.2.2. Gewenste doelen en ambities voor 2019 – 2022 

• De hiervoor genoemde huidige uitgangspunten zullen worden gehandhaafd. 

 

• In 2019 zijn de groene banen 7 tot en met 10 afgeschreven. Deze banen (Canada Ten) 
zullen dan vervangen moeten/kunnen worden. Inmiddels heeft een banenscan van de 
KNLTB plaatsgevonden en zijn de groene banen weer voor vijf jaar goedgekeurd.  
 
Door de Beheercommissie zal m.b.t. de banen een voorstel worden voorbereid (incl. 
begroting) dat na goedkeuring door het bestuur aan de ALV ter besluitvorming dient te 
worden voorgelegd. In het voorstel dient ook het volgende punt meegenomen te worden.  
Zie ook 3.4.2. 
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• Ten behoeve van risicospreiding (terugloop aantal leden) zal LTC nader onderzoek doen 
naar de vraag of en zo ja hoe de aanleg van extra-banen of padelbanen tot de 
mogelijkheden behoort. Rekening hierbij dient te worden gehouden dat de aanleg van 
padelbanen niet ten koste mag gaan van de reeds aanwezige 13 tennisbanen. Daartoe is 
o.a. inmiddels een optie voor grond neergelegd bij de gemeente Utrecht voor een 
gedeelte van het terrein achter de banen 6 en 13.  
 

• Op basis van de doelen en ambities die in dit beleidsplan zijn opgenomen, ziet de 
voorlopige Investeringsbegroting (op hoofdlijnen) voor de periode 2019 – 2022 er als 
volgt uit: 
 

- 2019: LED-verlichting  € 70.000 (excl. subsidie € 23.000) 
- 2020: Banen 7 t/m 10  € 175.000 
- Padelbanen in onderzoek  P.M. 

 
Investeringen zullen via een apart voorstel aan de ALV worden voorgelegd, waarbij 
het van belang is om de financiering goed te overwegen. 
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3.3. Uitbesteed werk  
 
3.3.1.  Huidige uitgangspunten 
 

• LTC Vleuten de Meern vindt het belangrijk om een goed werkklimaat te scheppen en de 
contacten tussen leden, bestuur, commissies, overige vrijwilligers en betaalde krachten 
zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  

 

• LTC Vleuten de Meern vermijdt de rol van werkgever door in geval dat aanvullende 
diensten nodig zijn dit op tijdelijke contractbasis te doen en niet via een betrekking in 
loondienst.  

 

• De door de vereniging externe krachten worden ingehuurd op basis van een met 
schriftelijke overeenkomst, die vanuit het bestuur wordt opgesteld en ondertekend. Elke 
ingehuurde kracht heeft vanuit het bestuur een contactpersoon waarmee het contact 
wordt onderhouden. Jaarlijks vindt op het in de overeenkomst vastgelegde tijdstip een 
evaluatie plaats, die mede bepaalt of de overeenkomst wordt doorgezet.  

 

 
3.3.2. Gewenste doelen en ambities voor 2019 – 2022 
 

• De hiervoor genoemde huidige uitgangspunten zullen worden gehandhaafd. 
 

• Met ingang van 2019 wordt de financiële administratie uitbesteed bij een 
administratiekantoor om het werk van de penningmeester te verminderen en zodat deze 
zich voornamelijk met de hoofdlijnen van het financiële beleid kan bezighouden. 

 

• Afhankelijk van de betrokkenheid van leden om de komende jaren vrijwilligerswerk te 
verrichten t.b.v. LTC (bestuur, commissies, werkgroepen) is het denkbaar dat er een 
groter beroep op in te huren personeel wordt gedaan. Dat zal per geval bekeken moeten 
worden.  
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3.4. Accommodatie (park, banen, paviljoen) 
 
3.4.1.  Huidige uitgangspunten 
 

• LTC Vleuten de Meern wil een goed onderhouden park dat voldoet aan de eisen van 
deze tijd. Hierin wordt voorzien door voor het onderhoud van de banen en groene 
omgeving een groundsman in te huren aan wie middelen (machines, gereedschap) ter 
beschikking worden gesteld om dit ook te kunnen realiseren. 
 

• Er is een beheercommissie ingesteld die tot doel heeft om de banen, het terrein en het 
paviljoen blijvend optimaal te onderhouden tegen vooraf juist ingeschatte en begrote 
kosten. Deze beheercommissie rapporteert aan het bestuur van LTC Vleuten de Meern.  
 

• Voor het grote onderhoud aan de banen of de aanleg van nieuwe banen wordt een 
gespecialiseerd bedrijf worden ingehuurd. 

 

• Het beleid is erop gericht om zowel in de zomer als in de winter zowel recreatief als 
prestatief te kunnen tennissen. Hiervoor zal bij vervanging van de banen steeds een 
afweging worden gemaakt wat de beste beschikbare baansoort is. 

 

• In 2011 is een volledig nieuw paviljoen opgeleverd waarbij aan de navolgende vooraf 
gestelde eisen is voldaan: 

 
- Het gebouw en interieur moet tenminste 25 jaar mee kunnen. 
- Het paviljoen voldoet aan alle huidige bouwtechnische eisen. 
- De kosten moeten evenredig zijn met het gebruik. 
- Het paviljoen moet rolstoel- en kindvriendelijk zijn. 
- Het moet een gezellig uitstraling hebben, zowel aan de binnen- als buitenkant. 
- Het moet onderhoudsvriendelijk zijn. 
- Het moet voldoen aan de eisen van de KNLTB. 

 

• Het paviljoen bevat naast het restauratieve gedeelte ruime kleedgelegenheden, douches 
en toiletten alsmede twee ruime vergaderruimtes voor bestuur en commissies. Het 
paviljoen is volledig nieuw ingericht en er is een nieuw terras aangelegd met nieuwe 
terrasmeubelen. De keuken in het paviljoen is eveneens volledig nieuw met nieuwe 
apparatuur. De huurder heeft deze apparatuur tot zijn beschikking. 
 

• Het paviljoen wordt verhuurd aan externe huurders, waarbij de prijsafspraken worden 
gerelateerd aan de verhuursom.  

 

3.4.2. Gewenste doelen en ambities voor 2019 – 2022 
 

• De hiervoor genoemde huidige uitgangspunten zullen worden gehandhaafd. 
 

• Mogelijke investeringen: LED-verlichting - gerealiseerd  
Internetverbinding – gerealiseerd 

      Akoestiek - gerealiseerd  
      Padelbanen? Banen 7 t/m 10? 
 

3.5. Vrijwilligers 
 
3.5.1.  Huidige uitgangspunten 
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Hoewel vrijwilligers al jarenlang werkzaam binnen de vereniging, staat het vrijwilligersbeleid 
nog in de ‘kinderschoenen’. Er is een bestuurslid die zich, samen met de 
Verenigingsmanager, bezighoudt met de vrijwilligers binnen de verschillende commissies en 
de leden die zich voor losse taken inzetten.  
 
Met een vrijwilligersprobleem hebben we nog niet te maken, maar toch zien we dat het, 
evenals bij veel andere verenigingen, lastig wordt om opengevallen plaatsen binnen 
commissies opgevuld te krijgen. Dat geldt nog meer het vinden van bestuursleden. Het geeft 
de nodige problemen om leden te ‘werven’ die zich als bestuurder willen inzetten voor de 
vereniging.  
 
De hiervoor beschreven situatie is dan ook de belangrijkste reden om tot een goed 
vrijwilligersbeleid voor LTC te komen. In 2017 is daartoe de aanzet gegeven. De 
Verenigingsmanager heeft in opdracht van het bestuur een advies opgesteld om te komen 
tot een gestructureerd vrijwilligersbeleid. Met de resultaten uit dit concept adviesrapport 
Vrijwilligersbeleid LTC Vleuten – de Meern 2017 – 2020 is tot op heden weinig gedaan. Tijd 
voor actie dus, want het  is noodzakelijk om jeugd- en seniorleden te stimuleren om zich in te 
zetten voor hun eigen vereniging. LTC draait (nu nog) bij de gratie van vrijwilligers.  
 
Uitgangspunt voor de komende jaren is het doorvoeren van beleid om te borgen dat er 
voldoende vrijwilligers zijn voor de toekomst. Daarbij kunnen de in het genoemde concept 
adviesrapport uitgewerkte 5B’s gebruikt worden: Binnenhalen, Belonen, Begeleiden, 
Behouden en Beëindigen.  
 
3.5.2. Gewenste doelen en ambities voor 2019 – 2022 
 
Om te voorkomen dat er een tekort aan vrijwilligers dreigt bij het uitvoeren van 
werkzaamheden van bestuur en commissies en er daardoor meer werk uitbesteed dient te 
gaan worden aan externe krachten, zal door het bestuur een ad hoc werkgroep met leden 
(b.v. de denktank, Verenigingsmanager) worden samengesteld die als opdracht krijgt 
mogelijkheden aan te reiken om de betrokkenheid van de leden te vergroten. In de ALV zal 
het voorstel van de werkgroep worden geagendeerd. Gebruikt gemaakt kan worden van de 
volgende notities: 
 

- Concept adviesrapport Vrijwilligersbeleid LTC Vleuten – de Meern 2017 – 2020 
- Naar een verbeterd vrijwilligersbeleid van LTC Vleuten – de Meern 
- Taken vrijwilligerscommissie 

 
Aan de werkgroep wordt nog meegegeven om in hun advies mee te nemen aandacht te 
besteden aan het verplicht stellen aan alle seniorleden om taken op zich te nemen, of deze 
af te kopen of verplicht taken te doen als je competitie wilt spelen of dat meer externen 
moeten worden ingehuurd (contributieverhoging) e.d.  
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3.6. Veiligheid 
 
3.6.1.  Huidige uitgangspunten 
 
In de missie van LTC Vleuten – de Meern is opgenomen dat we o.a. willen zorgen voor een 
veilig sportklimaat. Een beleidsthema rond veiligheid is echter binnen eerdere 
beleidsplannen van LTC nog niet beschreven. Uiteraard staan normen en waarden wel hoog 
in het vaandel van LTC. De ontwikkeling van de gedragscode (2013) met daarin diverse 
veiligheidsaspecten getuigt hiervan. Op verschillende plaatsen op het park zijn deze 
gedragsregels opgehangen, zodat een ieder er nota van kan nemen. Voor de volledige tekst 
zie bijlage 4. 
 
Daarmee zijn we er echter als vereniging niet: er is meer nodig om de uitgangspunten voor 
veiligheid vorm en inhoud te geven om daadwerkelijk een veilig sportklimaat voor alle leden 
te kunnen realiseren.  
 
3.6.2. Gewenste doelen en ambities voor 2019 – 2022 
  
LTC Vleuten - de Meern Utrecht is een grote vereniging met meer dan 1400 leden die tijdens 
hun sportbeoefening zekere veiligheidsrisico’s lopen. Veiligheidsrisico’s zijn er in allerlei 
soorten en maten: sportieve veiligheid en gezondheid (van gescheurde enkelbanden tot een 
hartstilstand), sporttechnische veiligheid op onze banen (‘er zitten gaten in de baan’) en 
sociale veiligheid (de omgang onderling tussen leden, tussen bestuur- en commissieleden, 
trainers en leden.  
 
Niet alle risico’s zijn uit te bannen en het is daarom ondoenlijk om verantwoordelijkheid te 
nemen voor het welzijn van al die leden, op vele verschillende tijdstippen in de week. Maar 
dat ontheft de vereniging niet van de plicht in alle redelijkheid te proberen de risico’s te 
(leren) kennen, te beperken, en de voorwaarden te scheppen dat ongelukken zo veel 
mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wil LTC Vleuten - de Meern borgen dat adequaat 
wordt gehandeld, mocht zich toch een veiligheidsincident voordoen. En tot slot moeten we er 
op toezien dat alle leden van LTC Vleuten - de Meern adequaat verzekerd zijn voor het geval 
er toch iets mis gaat.  
 
Veiligheid begint bij de eigen verantwoordelijkheid als sporter. Alle leden van LTC Vleuten - 
de Meern worden geacht zich verstandig en verantwoord te gedragen bij het vrij spelen en 
de door LTC Vleuten - de Meern georganiseerde trainingen, competities en evenementen. 
Dat wil ook zeggen dat je als sportend lid zelf goed moet letten op je eigen gezondheid en 
veiligheid en die van de medesporters. Wat de vereniging LTC Vleuten - de Meern allemaal 
regelt om bij te dragen aan de veiligheid ontslaat niemand van het gebruik van het eigen 
gezonde verstand!  
 
Het Veiligheidsbeleid heeft betrekking op de volgende vier voornaamste veiligheidsthema’s:  
 
1. Sportieve veiligheid en gezondheid bij LTC Vleuten - de Meern.  
2. Sporttechnische veiligheid op onze accommodatie.  
3. Sociale veiligheid bij LTC Vleuten - de Meern.  
4. Privacy. 
 
Deze vier thema’s zijn hierna kort beschreven, inclusief een aantal maatregelen die LTC 
Vleuten - de Meern neemt om de risico’s in het betreffende veiligheidsthema te beperken. 
Deze maatregelen zijn nooit ‘af’. Mochten we in een volgend jaar nieuwe of betere 
maatregelen kunnen bedenken, dan worden deze genomen. In ieder geval zal dit onderwerp 
aan de orde zijn bij bestuur en bij de bijeenkomsten met de commissies.  
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ad 1. Sportieve veiligheid en gezondheid bij LTC Vleuten - de Meern  
 
Sporten is natuurlijk vooral gezond voor lichaam en geest. Toch lopen we als sporters ook 
gezondheidsrisico’s: de meest voorkomende is het oplopen van een sportblessure. Zorg voor 
een warming up voordat je begint te tennissen. Bij de trainingen zal de trainer daarvoor zeker 
zorgen. Luister altijd goed naar je lichaam, dit kan een ander niet voor je doen! Let ook goed 
op je mede-sporters: wanneer je ziet dat iemand te diep is gegaan, of onverantwoorde 
risico’s neemt, wijs hem of haar hier dan direct op of schakel iemand anders in.  

 
LTC Vleuten - de Meern heeft de volgende maatregelen genomen om bij te dragen aan 
sportieve veiligheid en gezondheid van haar leden:  
 

• alle leden van LTC Vleuten - de Meern zijn via hun lidmaatschap verzekerd voor 
ongevallen tijdens sportbeoefening in LTC Vleuten - de Meerntijd en -toezicht;  

• op het park zijn twee EHBO-dozen aanwezig en een AED; 

• alle trainers hebben een basis EHBO-training gevolgd; 

• een aantal leden heeft een AED-training gevolgd. 
 
ad 2. Sporttechnische veiligheid op onze accommodatie  
 
Leden van LTC Vleuten - de Meern tennissen op ons eigen park, onder begeleiding van een 
trainer op een gehuurde accommodatie of op een accommodatie van een andere 
tennisvereniging (KNLTB-competities). Behalve aan de veiligheid op ons eigen park kan de 
verenging weinig tot niets doen aan de veiligheid op andere accommodaties/parken.  
 
LTC Vleuten - de Meern heeft de volgende maatregelen genomen om bij te dragen aan 
sporttechnische veiligheid op LTC Vleuten - de Meern-accommodaties en daarbuiten:  
 

• LTC Vleuten - de Meern onderhoudt, onder regie van de beheercommissie, 
structureel haar eigen banen en accommodatie door het aangaan van 
onderhoudscontracten; 

• er is een centraal meldpunt voor klachten of meldingen van veiligheidsrisico’s rond de 
accommodaties: bestuur@ltc-vdm.nl; 

• voor het veilig gebruik van ons park is een set gedragsregels vastgesteld waar leden 
zich aan dienen te houden (zie bijlage 4). 

 
ad 3. Sociale veiligheid bij LTC Vleuten - de Meern  
 
Tennis is een sport waarin je je lekker kunt uitleven en waar je gezond van wordt. Een 
tennisvereniging als LTC is er niet zo maar: we hebben ons verenigd omdat we het prettig 
vinden om onze sport samen te beoefenen. Vaak zijn we op ons park met veel leden tegelijk. 
Alle leden van LTC Vleuten - de Meern worden geacht te begrijpen dat we daarbij rekening 
met elkaar moeten houden. Gun een ander net zo’n fijne sporttijd als jezelf. Maak daarom 
ruimte voor elkaar, hang netjes af volgens de regels en zorg dat iedereen in je trainingsgroep 
of competitieteam erbij kan horen.  
 
Daar waar veel mensen samen komen zijn er ook risico’s: dat is in de maatschappij in het 
algemeen zo en dus ook binnen een sportvereniging. Dat wordt ‘sociale veiligheid’ genoemd. 
Onder sociale veiligheid verstaan we dat de leden van LTC Vleuten - de Meern zich in 
vrijheid kunnen richten op het beoefenen van hun sport. Dit betekent dat ze in die vrijheid 
geen druk of dwang van derden ervaren of zich beperkt voelen in hun lidmaatschap en het 
contact met andere leden.  
 

mailto:bestuur@ltc-vdm.nl


17 
 

Sociale veiligheid is voor iedereen verschillend en waar het ene lid zich onveilig voelt, haalt 
de ander zijn of haar schouders op. Het is dus niet zwart-wit en volledig te omschrijven 
wanneer de sociale veiligheid in het geding is. Wel kunnen een aantal vormen van gedrag 
worden benoemd, die wij als vereniging onaanvaardbaar moeten vinden. Leden kunnen zich 
op verschillende manieren onveilig voelen. Zij ervaren dit bijvoorbeeld omdat zij:  
 

• zich gepest, bedreigd of (al dan niet seksueel) geïntimideerd voelen; 

• zich buitengesloten of gediscrimineerd voelen; 

• geconfronteerd worden met geweld van buitenaf (indringers op park, lawaaierige 
supporters).  

 
Als vereniging moedigen we aan om incidenten te melden. Ga er niet met (veel) andere 
leden over praten want voor je het weet gaat zoiets als een ‘lopend vuurtje’ door de 
vereniging, nog voordat de betreffende persoon/personen zich heeft/hebben kunnen 
verantwoorden. Blijf er ook niet stilzwijgend mee rondlopen. Zelfs als je zelf goed in staat 
bent geweest om bijvoorbeeld een vorm van (seksuele) intimidatie te pareren, kan het een 
volgende keer bij iemand anders weer gebeuren. Bovendien kan de vereniging dankzij 
meldingen beter aan preventie doen.  
 
LTC Vleuten - de Meern heeft de volgende maatregelen genomen om bij te dragen aan 
sportieve veiligheid en gezondheid van haar leden:  
 

• we communiceren over het aspect Sociale Veiligheid naar leden en ouders en 
informeren hen over ongewenste situaties die zich kunnen voordoen en hoe daarmee 
omgegaan wordt. Daarnaast benadrukken we dat hun minderjarige kinderen soms 
niet zullen weten hoe ze met ongewenste situaties om moeten gaan. Ouders dienen 
opmerkzaam te worden gemaakt op gevallen als: onverklaarbare blessures of blauwe 
plekken, tegenzin om te gaan trainen, ‘afwezig’ terugkeren van een training;  

• aan alle leden wordt gevraagd alert te zijn op signalen van (dreigende) sociale 
onveiligheid tijdens trainingen, wedstrijden, andere activiteiten die LTC Vleuten - de 
Meern organiseert of waar vanuit LTC wordt deelgenomen wordt;  

• spreek anderen aan op foutief gedrag; 

• van alle trainers die voor LTC Vleuten - de Meern lessen verzorgen, wordt een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.  

• voor incidenten rond sociale veiligheid heeft de vereniging een 
vertrouwenscontactpersoon, die het eerste aanspreekpunt voor leden is. In beginsel 
meldt een lid een incident bij deze persoon, uiteraard op een discrete manier, dus 
niet waar anderen bij zijn. De Vertrouwenscontactpersoon heeft binnen de vereniging 
geen overige rollen en positie (is dus geen bestuurslid, commissielid of trainer) en 
kan volledig onafhankelijk handelen. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte 
van alle bepalingen over (sociale) veiligheid zoals die elders zijn opgesteld (KNLTB 
en NOC*NSF) en kan in voorkomende gevallen handelend optreden of de 
betrokkenen in contact brengt met een vertrouwenscontactpersoon van het 
NOC*NSF;  

• veiligheidsvragen van leden worden gecommuniceerd via de digitale Nieuwsbrief; 

• het beleidsthema Veiligheid is als ondergebracht bij een van de leden van het bestuur 
van LTC Vleuten - de Meern, dat toeziet op naleving van het Veiligheidsbeleid.  

• vragen of aanbevelingen kunnen worden gemaild naar: bestuur@ltc-vdm.nl  
 

ad. 4 Privacy 
 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft LTC Vleuten – 
de Meern een Privacyverklaring voor haar leden opgesteld (zie bijlage 4), die inzicht geeft in 
de verwerking van persoonsgegevens die rechtmatig, behoorlijk en transparant is..  

mailto:bestuur@ltc-vdm.nl
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3.7. Communicatie 
 
3.7.1.  Huidige uitgangspunten 
 

• LTC Vleuten de Meern voert een actief communicatie beleid, waarbij de 
communicatielijnen kort zijn. Zowel vanuit het bestuur richting commissies en leden, als 
andersom. Het beleid is erop gericht dat de communicatie onderling optimaal is 
afgestemd en dat de leden juist en tijdig worden geïnformeerd. Een helder beleid vanuit 
het bestuur is een goed vertrekpunt om alle leden helderheid over de toekomst te 
verschaffen. 

 

• In het bestuur zijn bestuurders rechtstreeks aanspreekpunt voor leden en commissies. Er 
zijn overlegmomenten tussen alle commissies en het bestuur en de leden (ALV). Digitale 
communicatie naar leden via internet wordt gestimuleerd.  

 

• Vanuit LTC wordt met nieuwsberichten de plaatselijke pers geïnformeerd over belangrijke 
zaken (toernooien, kampioenschappen e.d.). 

 

• Vanuit het bestuur, commissies en verenigingsmanager worden contacten onderhouden 
met KNLTB, SportUtrecht, de gemeente Utrecht, en andere sportverenigingen in de 
regio.   

 

• De middelen tot communicatie zijn op dit moment: 
 

- De nieuwsbrief 
Periodiek (ongeveer 10 maal per jaar) of incidenteel, wordt via e-mail een nieuwsbrief 
naar de leden verzonden, waarin zij worden geïnformeerd.  
 
- Doelgroep mailingen 
Naast de nieuwsbrief worden er zogeheten doelgroepenmailingen verstuurd met info 
van activiteiten, evenementen, trainingen etc. voor betreffende doelgroep. 
 
- De website: www.ltc-vdm.nl 
De website speelt in toenemende mate een centrale rol in de communicatie. Beleid is 
om de site actueel te houden waardoor de communicatie nog optimaler verloopt. 
Beleid is ook dat de site leidt tot minder administratieve werkzaamheden en 
kostenbesparingen. 
 
- Social media 
Social media  (vooralsnog alleen Facebook) wordt ingezet om kennis, 
wetenswaardigheden en overige waardevolle informatie van, voor en door onze 
vereniging te delen met onze leden en andere geïnteresseerden. 
 
- De t.v.-schermen in het paviljoen 
Sinds 2013 hebben we in het paviljoen (baan 14) de beschikking over t.v.-schermen 
die gevuld kunnen worden met ledeninformatie waaronder ook de mogelijkheid voor 
sponsoruitingen. 
 
- De borden in paviljoen 
Op verschillende plaatsen in het paviljoen zijn borden opgehangen waarop informatie 
voor leden (en niet-leden) is opgenomen: missie LTC, gedragsregels, sponsornamen. 
 
 
 

http://www.ltc-vdm.nl/
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- Het LedenTevredenheidsOnderzoek (LTO) 
Periodiek (eenmaal per twee jaar) wordt vanuit het bestuur een LTO onder de leden 
gehouden, waarin de leden op een aantal onderwerpen naar hun mening wordt 
gevraagd. De resultaten uit het LTO worden in de ALV gepresenteerd en zo mogelijk 
wordt het beleid hierop aangepast.  

 
 
3.7.2. Gewenste doelen en ambities voor 2019 – 2022 
 

• De hiervoor genoemde huidige uitgangspunten zullen worden gehandhaafd. 
 

• Voorjaar 2019 is een LTO gehouden. Hiervoor is een werkgroep worden samengesteld 
waarin in ieder geval 2 leden zullen worden opgenomen. De uitkomsten worden 
besproken in de ALV.  

 

• Elke jaar zal het LTO worden herhaald.  
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4. Bijlagen 
  

Bijlage 1 Statuten 

Bijlage 2 Huishoudelijk reglement 

Bijlage 3 Gedragsregels LTC Vleuten – de Meern  

Bijlage 4 Privacyverklaring LTC Vleuten - de Meern 
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Bijlage 1 Statuten  

 

Naam vereniging   : Lawn Tennis Club “Vleuten-De Meern” 

Vestigingsplaats   : Vleuten-De Meern 

Gemeente    : Utrecht 

District    : Utrecht 

Datum    : 28 maart 2013 

_____________________________________________________________________________ 
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Naam en oprichtingsdatum 

Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: Lawn Tennis Club “Vleuten-De Meern” en is opgericht op: één april 

negentienhonderd drie en zestig 

 

Zetel 

Artikel 2. 

De vereniging is gevestigd in de gemeente Utrecht 

 

Doel 

Artikel 3. 

1.  De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband 
van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB). 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. aan te sluiten bij de KNLTB; 
b. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel; 
c. het vormen van een band tussen haar leden; 
d. het maken van reclame voor het tennisspel; 
e. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB; 
f. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het 

 spelpeil van de leden van de vereniging; 

g. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het 
deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities; 

h. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; 
i. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan; 
j. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement. 

 

Leden 

 

Artikel 4. 

1. De vereniging kent: 
a. seniorleden; 
b. ereleden; 
c. leden van verdienste;  
d. juniorleden; 
e. slapende leden.  

2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste  
januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport 
actief beoefenen of beoefend hebben. 

3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging  
onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit 
van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en 
verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming 
van artikel 8, lid 3. 

4. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het 
verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief 
beoefenen of beoefend hebben. 

5. Slapende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch op de hoogte 
gehouden willen worden van verenigingsactiviteiten en mogelijk in de toekomst weer actief lid 



25 
 

willen worden. Zij hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd, noch 
bevoegdheden hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4. 

6.  Juniorleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben - 
 behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden        

 benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 - overigens   

 dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden 

 zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een    

adviserende stem. 

7.  Leden hebben het recht van de accommodatie van de vereniging gebruik te maken 
overeenkomstig het daarover bepaalde in het reglement. 

 

Aanmelding en toelating 

Artikel 5. 

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van de 
vereniging van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het 
Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier 
mede zijn ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige. De 
werkzaamheden zijn gedelegeerd aan de ledenadministratie. 

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van senior- en juniorleden. 
3. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te melden bij de KNLTB. 
4. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de Statuten, reglementen en besluiten 

van de KNLTB.  
5. Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen gedurende de periode van 

ontzetting geen lid van de vereniging zijn.   
 

Einde van het lidmaatschap 

 

Artikel 6. 

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 
a. door het overlijden van het lid; 
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de ledenadministratie van de vereniging; 
c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid 

niet meer voldoet aan de vereisten die door de Statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, 
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het 
lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan 
worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
Statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden vóór 1 december. 
3. Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschiedt door het bestuur. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op 

het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de 

verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 

redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, 
staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit 
beroep open bij een daartoe benoemde commissie. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk 
van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst. 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het 
gehele jaar verschuldigd. 

8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap 
onmiddellijk. 
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Schorsing 

Artikel 7. 

1. Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die 
zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het 
bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de algemene 
vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier 
weken.        

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch 
behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde 
ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen. 

3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.  

  

Contributie 

Artikel 8. 

1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de 
algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald. 

2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden - niet ereleden daaronder 
begrepen -  een entreegeld moeten betalen. 

3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de  verplichting tot betaling van contributie, 
terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 
de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te 
verlenen. 

4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden de KNLTB contributie, 
welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen. 

 

Bestuur 

 

Artikel 9. 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven, waaronder een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie handelingsbekwaam moeten zijn. 

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door 
het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en 
ereleden, alsmede leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden 
bij de tennissport tenzij de KNLTB hieraan vooraf schriftelijk zijn goedkeurig heeft gegeven. 

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige 
bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. 

4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het 
Huishoudelijk Reglement geregeld. 

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het 
bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en 
wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen. 

6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger. 
7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een 

bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan 
het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een 
termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen 
te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures. 

8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. 
9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en 

secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 
10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden 

als adviseurs worden toegevoegd. 
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Taak en bevoegdheden van het bestuur 

Artikel 10. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt vertegenwoordigd 
door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter 
tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris 
tezamen met de penningmeester. 

2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:  
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 

registergoederen; 
b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. 

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot: 
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen; 
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is 
of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de 
vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden; 

d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt 
verleend; 

e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, 
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend 
bankkrediet; 

f. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, 

doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het 
opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a 

en b bedoelde rechtshandelingen door de vereniging tegen derden dan wel door derden tegen de 

vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de 

algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, géén 

beroep kan worden gedaan 

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn 
bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging 
op te treden.  

5. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste één of meer 
commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de 
algemene vergadering.  

6. Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het 
bestuur. 

 

Rekening en verantwoording 

Artikel 11. 

1. Het boekjaar/verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 

houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend en de 
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet 
gestelde termijn (thans zeven jaren) te bewaren. 

3. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. 
In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in 
de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten 
met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend 
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door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan 
onder opgave van redenen melding van gemaakt.  

4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene 
vergadering niet overlegd een verklaring van een deskundige als vastgelegd in de wet, dan 
benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen 
deel van het bestuur mogen uitmaken. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze 
commissieleden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.  

5. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de 
algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen 
aan de commissie.  De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene 
vergadering verslag van haar bevindingen uit.  

6. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar       
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage 
in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

7. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan 
zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.  

8. Het bestuur kan, bij voorkeur in de maand november, overgaan tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering, de begrotingsvergadering, waarin ter behandeling en goedkeuring aan de 
orde komt de begroting van het komende verenigingsjaar alsmede de vaststelling van de 
contributie en eventuele entreegelden.  

 

Algemene vergaderingen 

Artikel 12. 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of de Statuten aan anderen zijn opgedragen. 

2. Op de jaarvergadering of de begrotingsvergadering, als bedoeld in artikel 11 komen onder meer 
aan de orde: 

a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering; 
b. het jaarverslag; 
c. het verslag van de deskundige of de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4; 
d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3; 
e. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld; 
f. de begroting van het volgende verenigingsjaar; 
g. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur; 
h. de verkiezing van de andere bestuursleden; 
i. de verkiezing van commissies; 
j. voorstellen van de zijde van het bestuur; 
k. voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden; 
l. wat verder ter tafel komt. 

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo 
dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten is 
verplicht. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien van het aantal stemgerechtigde 
leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer 
dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 
overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is 
gevestigd veel gelezen dagblad. 

 

Bijeenroeping algemene vergadering 

Artikel 13. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 
door een aankondiging in het clubblad c.q. via de bij de vereniging bekend zijnde emailadressen 
van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met 
inachtneming van de artikelen 17 en 18. 
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2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in 
de artikelen 17 en 18. 

 

Toegang en stemrecht 

Artikel 14. 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang 
hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het tweede lid van artikel 
7 - geschorste leden. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 
3. Ieder senior- en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft 

één stem. 
4. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan. 
 

Voorzitterschap - notulen 

Artikel 15. 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn 
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere 
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de 
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene 
vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden 
vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, 
kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. 

 

Besluitvorming 

Artikel 16. 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering 
een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit 
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid 
ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering 
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste vijftien van 
het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is; is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan 
moet binnen eenentwintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te 
behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan 
nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Deze tweede vergadering kan 
niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering worden gehouden. 

4. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 
vergadering genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. 

5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. 
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een 

tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen 
twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is 
begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de 
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande 
stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door 
loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen 



30 
 

worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist 
het lot wie van beiden is gekozen. 

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het 
voorstel verworpen. 

8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter 
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming 
verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een 
stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt. 

9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits 
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
vergadering. 

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden 
genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus 
mede een voorstel tot Statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping 
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift 
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende 
formaliteit niet in acht genomen. 
 
 

Statutenwijziging 

 

Artikel 17. 

1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene 
vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste twee weken tevoren heeft 
plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot Statutenwijziging woordelijk is vermeld. 

2. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde 
van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde 
leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en 
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een       
meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: 
a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, 

schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde 
Statutenwijziging, en: 

b. van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.   
 

Ontbinding 

 

Artikel 18. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het 
bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging moet worden genomen met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste 
twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit quorum niet aanwezig, dan 
wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het 
aantal aanwezige stemgerechtigde leden tot ontbinding kan worden besloten, mits met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.  

3. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij 
bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen. 

4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid 
waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook 
een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 
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Reglementen 

Artikel 19. 

1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere reglement(en) 
vaststellen, waaronder met name begrepen het reglement gedragscode. 

2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 
recht bevat, noch met Statuten. 

 

Slotbepaling 

Onder schriftelijk wordt in deze Statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen 

overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 
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Bijlage 2 LTC Vleuten De Meern – Huishoudelijk reglement (28 maart 2013) 
  

Rechten en verplichtingen der leden 
 
Artikel 1 
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement, het 
reglement gedragscode en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of 
namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te 
dragen.  
 
Artikel 2 
Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór een door het 
bestuur te bepalen datum. Het bestuur zal aan de leden die voor een door het bestuur te bepalen 
datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling 
sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft 
voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit 
te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode 
blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap 
voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de 
vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 
rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd. 
 
Artikel 3 
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), 
wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn. 
 
Artikel 3a 
De leden verkrijgen met het betalen van de jaarlijkse contributie een speelrecht die de periode 1 april 
tot en met 31 maart, van het jaar daaropvolgend betreft. 
 

Vergaderingen 
 
Artikel 4 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie 
bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de 
spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen en te 
verdagen c.q. te sluiten. 
 
Artikel 5 
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het 
bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het 
bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele 
benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering 
bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een 
bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering. 
 
Artikel 6 
Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende 
op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 8 en 9 van 
de Statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen- of een 
zodanig benoemde is gekozen – met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar 
het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot  Statutenwijziging of 
ontbinding der vereniging. 
 
Artikel 7 
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen 
van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending 
der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al 
hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen. 
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Artikel 8 
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde 
gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de 
vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt 
samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere 
leden. 
 
Artikel 9 
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een email of 
mondelinge convocatie aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de 
voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit 
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 
achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot 
bijeenroeping bevoegd. 
 

Commissies 
 
Artikel 10 
De algemene vergadering, c.q. het bestuur, kan één of meer commissies benoemen, met algemene of 
bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der 
bevoegdheden van de benoemde commissie. 
Deze commissie(s) en de door het bestuur ingestelde commissie(s) blijven te allen tijde 
verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. 
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere 
commissie worden geregeld of gewijzigd. 
De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de 
Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of 
meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door 
anderen worden vervangen. 
 
Artikel 11 
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar 
benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij 
ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in 
het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van 
de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft 
gehad. 
 
Artikel 12 
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, wordt bij haar benoeming tevens 
aangevuld door een door de algemene ledenvergadering benoemde deskundige, die eveneens voor 
de duur van één jaar wordt benoemd. Deze deskundige dient werkzaam te zijn bij een administratie- 
of accountantskantoor. 
 

Besluitvorming 

 
Artikel 13 
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het 
resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. 
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk 
is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft 
verworven, is het niet aangenomen 
 
Artikel 14 
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering 
kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en 
Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. 
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk 
Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen 
beschouwd. 
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Bestuur 
 
Artikel 15 
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te 
aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle 
bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; 
ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden 
uitgeoefend, leder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de 
volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de 
in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond 
herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de 
eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter 
invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, 
volgens het rooster had moeten aftreden. 
 
Artikel 16 
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een 
vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens 
werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid 
worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn 
midden gekozen leden. 
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de 
bevoegdheden van het bestuur. 
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk 
reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. 
 
Artikel 17 
Schade aan de vereniging of een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, 
kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 
 
Artikel 18 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op 10.000 euro 
 
Verplichtingen van het bestuur 
 
Artikel 19 
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden 
van: 
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen; 
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;  
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker 

gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. 
 
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week 
inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. 
 

Aanmeldingsformulier 
 
Artikel 20 
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: 
naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum. Aanmelding als lid van de vereniging 
geschiedt door het indienen van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij de secretaris. 
Deze werkzaamheden zijn gedelegeerd aan de ledenadministratie van de vereniging.  
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging 
opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere 
verenigingsactiviteiten.  De leden zijn verplicht adresveranderingen, waaronder ook veranderingen 
van emailadressen ten spoedigste aan de ledenadministratie van de vereniging op te geven.  
De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met 
alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de 
aanmelding als lid.   
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Introductie 
 
Artikel 21 
a. De leden (behoudens ondersteunende) hebben het recht driemaal per jaar voor telkenmale één 
 etmaal een niet-verenigingslid te introduceren, met dien verstande dat voor een betreffend 
 niet-verenigingslid ten hoogste drie keer per jaar geïntroduceerd kan worden. 
b. Het introducerende lid verricht in het daartoe ingerichte register op vereiste wijze aantekening 
 van de aan de introductie verbonden vergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt door het 
 bestuur vastgesteld. 
c. De in het Huishoudelijk c.q. andere reglementen voor de leden vastgestelde rechten en 
 verplichtingen betrekking hebbende op het gebruik maken van de tennisbanen en/of andere 
 faciliteiten van de vereniging zijn voor de introducé gedurende de introductieperiode van 
 overeenkomstige toepassing. 

 
Slotbepalingen 
 
Artikel 22 
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit 
Reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 
 
Artikel 23 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 28 maart 2013. 
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Bijlage 3 Gedragsregels LTC Vleuten - De Meern 

 
KNLTB-regels Hou je aan de regels ( hangen zichtbaar ergens in het Paviljoen) ook: bij 
twijfel (over ‘ in en uit’ en ‘ voetfout’) steeds een let te spelen; liefst komen de spelers er 
samen uit, maar bij officiële wedstrijden vraag aan de wedstrijdleiding: na drie keer ‘ let’ , 
terplekke een scheidsrechter aan te wijzen. Ook: hou de stand bij, tel desnoods hardop; als 
je het niet meer weet ga dan terug na een stand waar je het samen over eens bent of begin 
de game opnieuw. 
 
Respect - LTC wil een gastvrije vereniging zijn; zorg voor een sportieve en gastvrije sfeer 
tijdens de wedstrijden; toon steeds respect voor elkaar; fair play komt op de eerste plaats. 
 
Gedrag - Praat of roep niet voortdurend tijdens de wedstrijd of anderszins op de baan. Niet 
vloeken, niet met rackets gooien. Geef geen aanstoot en hou het ook voor anderen plezierig. 
 
Gedrag van ouder - Is bepalend bij de plezierbeleving van het kind. Geef als toeschouwer 
geen commentaar op het verloop van de wedstrijd: ga niet in discussie met toeschouwers. 
 
Paviljoen - Doe geen dingen die je thuis ook niet zou doen. Klop je schoenen even af voor 
binnenkomst, laat geen tassen slingeren, ruim je rommel op, gebruik het toilet netjes. Geen 
zelf mee gebrachte etenswaren (m.u.v. baby voeding of voeding om medische 
redenen) baan 14 is geen picknickplaats! 
 
Kinderen - Hou je kinderen goed in het oog. Kinderen die niet tennissen mogen alleen onder 
begeleiding op het park. Ouders die tennis spelen mogen wel kinderen meenemen maar 
moeten er voor zorgen, dat deze kinderen geen overlast voor andere gasten op het park. Het 
park/paviljoen is geen kinderopvang! 
 
Alcoholgebruik – Geen alcohol onder 18 jaar. 
 
Afhangbord - Leef de regels na! Jij bent niet de enige die graag wil tennissen! 
 
Omgang met de trainer - Hou de discussie privé (ouder-trainer), hou je emoties onder 
controle, luister naar wat de trainer te zeggen heeft. Ga respectvol om met de eindbeslissing 
van de bevoegde instantie v.w.b. trainings- en competitie-indelingen. 
 
Honden - Zijn op het park alleen toegelaten als zij aangelijnd zijn en geen overlast 
veroorzaken. De verzorger van de hond dient hondenpoep meteen zelf op te ruimen. 
 
Fiets - Zet hem (op slot) in het fietsenrek. 
 
Aansprakelijkheid - Voor schade is verenigingslid volgens wettelijke regels aansprakelijk. 
De vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door 
spelers of bezoekers op het park, vóór, tijdens of na het bespelen van de banen 
aangebracht. De vereniging is ook niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van 
goederen of zaken, ook al wordt er toezicht op gehouden. 
 
Sanctie - Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, mogen door de 
pachter of bestuurslid uit het paviljoen en van het terrein worden verwijderd. Indien bij 
herhaling wordt geconstateerd dat een lid zich aan bovengenoemde regels en verplichtingen 
onttrekt, is het bestuur bevoegd passende maatregelen te nemen, welke in het uiterste geval 
tot uitsluiting van de vereniging kan leiden.  
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Bijlage 4  Privacyverklaring LTC Vleuten - de Meern 

Deze privacyverklaring is afkomstig van LTC Vleuten - de Meen, gevestigd aan de 

Europalaan 40 te Vleuten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 40479390 (‘LTC-VDM’).   

LTC-VDM is een tennisvereniging die haar leden door middel van een lidmaatschap in staat 

stelt gebruik te maken van haar tennisbanen, trainingen te volgen, competitie en toernooien 

te spelen en deel te nemen aan diverse door of namens LTC-VDM te organiseren 

evenementen. LTC-VDM is een vereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 

Lawn Tennis Bond (KNLTB). Lidmaatschap van LTC-VDM betekent daarom automatisch 

lidmaatschap van de KNLTB.  

Om het (aspirant) lidmaatschap van LTC-VDM te kunnen effectueren, is het noodzakelijk om 

persoonsgegevens te verwerken. LTC-VDM hecht veel waarde aan een zorgvuldige 

verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring omschrijft welke 

persoonsgegevens LTC-VDM verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens 

worden gebruikt en welke maatregelen LTC-VDM heeft getroffen om de verwerking 

rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van – onder 

meer - de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

A. Persoonsgegevens 

LTC-VDM verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leden:  Naam, adres, 

woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, speelsterkte, 

bankrekeningnummer en het lidmaatschapsnummer LTV-VDM/KNLTB. 

LTC-VDM verwerkt de gegevens slechts voor de hierna vermelde doelen en bewaart deze 

gegevens niet langer dan noodzakelijk, gelet op het doel van de verwerking of wetgeving die 

een zekere bewaartermijn voorschrijft. Daarnaast zal LTC-VDM zorg dragen voor adequate 

beveiliging van deze gegevens.  

B. Verwerkingsdoel 

Deze gegevens heeft LTC-VDM nodig om het lidmaatschap op een goede manier te kunnen 

effectueren en haar dienstverlening te verbeteren. Hieronder wordt onder meer verstaan de 

facturering en de incasso van contributie, de verzending van nieuwsbrieven, uitnodigingen 

voor enquêtes en tevredenheidonderzoeken en contact met leden in andere gevallen 

noodzakelijk voor een goede effectuering van het lidmaatschap.  

Daarnaast verwerkt LTC-VDM de vermelde gegevens, voor zover noodzakelijk voor een 

goede organisatie, indien u zich aanmeldt voor deelname aan competitie, training of 

toernooi.  

Van leden die zitting nemen in een van de door het bestuur ingestelde commissies, wordt - 

ten behoeve van de transparantie en bereikbaarheid – voor- en achternaam vermeld op de 

website van LTC-VDM.  

C. Verstrekking aan derde partijen 

LTC-VDM wordt bestuurd door haar leden en vertegenwoordigd door een via de Algemene 

Ledenvergadering gekozen bestuur. Het bestuur wijst onder haar leden personen aan belast 

met de verwerking van persoonsgegevens als hiervoor bedoeld en draagt ervoor zorg dat zij 

zich voldoende bewust zijn van de daarop van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.  
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Daarnaast verstrekt LTC-VDM met het oog op het verwerkingsdoel uw gegevens aan enkele 

derden.   

- KNLTB ten behoeve van het voorgeschreven lidmaatschap van de bond; 

- de software applicatie Plan My Sport (dan wel een vergelijkbaar systeem), waarin uw 

persoonsgegevens geautomatiseerd worden beheerd; zie in dit verband tevens de 

door de verwerker opgestelde privacyvoorwaarden in Plan My Sport. 

- HD-Service, waarbij ledengegevens worden verwerkt te behoeve van het 

afhangsysteem en toegang park/paviljoen; 

- OC-Tennis, ten behoeve van het indelen van en communicatie rondom trainingen en 

competitie; en training gerelateerde evenementen 

- Verenigingsmanager, afhankelijk van de door het bestuur geformuleerde opdracht; 

 

D. Sociale media 

LTC-VDM maakt gebruik van sociale media kanalen. Het doel hiervan is om nuttige en 

relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te 

beantwoorden. LTC-VDM is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens 

door andere deelnemers aan zijn sociale media kanalen of de content op zijn sociale media 

kanalen. 

LTC-VDM kan foto’s van bezoekers van het tennispark en/of deelnemers aan activiteiten op 

onze accommodatie publiceren op onze website en sociale media, tenzij u daartegen 

bezwaar maakt op de onder F vermelde wijze. 

E. Hyperlinks 

Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites worden wel getoetst op 

betrouwbaarheid, maar LTC-VDM accepteert geen verantwoordelijkheid voor het privacy 

beleid en of de inhoud van deze sites.  

F. Informatie, inzagerecht, correctie en het recht van verzet. 

Voor meer informatie over de (wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens of de inhoud 

van deze verklaring kunt u contact opnemen met het secretariaat van het bestuur, 

bestuur@ltc-vdm.nl. 

U kunt hier tevens terecht indien u inzage wenst in de gegevens die LTC-VDM van u 

verwerkt en/of uw gegevens wenst te corrigeren of verwijderen.   

G. Aanpassing van de privacyverklaring 

LTC-VDM zal deze verklaring in de toekomst mogelijk moeten aanpassen, indien wet- en 

regelgeving of omstandigheden wijzigen. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring 

regelmatig te blijven raadplegen. Over wijzigingen die een belangrijke impact hebben op de 

verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij u actief informeren.   

 

 

https://www.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/PlanMySportSelfservice/Privacy
mailto:bestuur@ltc-vdm.nl
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