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Versie   : definitief 

Datum   : 17 november 2011 

Opsteller  : Walter Koch, secretaris 

 

Duur en werking  

 

Dit document kent geen vastgestelde einddatum. Met het plan wordt vooral beoogd een richting 

te geven voor de Tennisvereniging Asmunt (TVA). Daarnaast dient het plan als “paraplu” of 

kader voor specifiek op te stellen en opgestelde beleidsplannen van onderliggende commissies 

en activiteiten. 

 

Het plan zal jaarlijks getoetst worden als onderdeel van de agenda voor de jaarlijkse 

bestuurlijke evaluatie, die onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van TVA wordt 

gehouden in het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar. 

 

Eventuele aanpassingen in dit plan zullen na de evaluatie worden aangebracht waarbij er 

volgende versies van dit plan ontstaan. 

 

Missie 

 

Het is de missie van TVA om als financieel gezonde tennisvereniging een ontmoetingsplaats te 

bieden voor tennisbeoefening door inwoners uit de regio ’s-Hertogenbosch. Hiertoe biedt TVA 

dagelijks en zo optimaal mogelijk faciliteiten aan. Deze faciliteiten hebben zoveel mogelijk een 

duurzaam karakter. 

 

Visie 

 

- De vereniging staat midden in de maatschappij en sluit geen leden uit op basis van ras, 

geloof, afkomst of tennisvermogen. 

- Binnen de vereniging of als vertegenwoordiger van de vereniging behandelen we leden of 

anderen met respect. 

- De vereniging streeft naar het binden boeien en behouden van de leden. Sfeer en cultuur 

moeten daarvoor aansluiten bij het ledenbestand. Tevens wordt er binnen de kaders gestreefd 

naar maximale ledenparticipatie in activiteiten en commissies. 

- De juiste verdeling van taken binnen een vereniging zijn essentieel voor de continuïteit. TVA 

voert daartoe een actief beleid om voldoende bemensing te waarborgen. Hierbij wordt gestreefd 

naar een afspiegeling van het ledenbestand. 

- Er vindt een afstemming plaats tussen wensen en behoeften van leden en het aanbod aan 

activiteiten, al dan niet tennis gerelateerd. 

- Binnen de grenzen van vergunningen is het park maximaal toegankelijk voor leden. De 

openingstijden van het paviljoen sluiten hier zoveel mogelijk bij aan teneinde een 

ontmoetingsplaats te zijn voor tennissers, familie en toeschouwers. 

- De vereniging streeft ernaar gebruik te maken van duurzame en energiezuinige 

voorzieningen. 

- Communicatie met-, door- en voor de leden kenmerkt zich door digitalisering en het gebruik 

van social media. 

- Het financiële beleid richt zich op het beperken van financiële risico’s, het maximaal 

financieren met eigen middelen en een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven, waarbij 

een marktconforme prijsstructuur een uitgangspunt is. 



 

 

 

 

 

 

 

Organisatie 

 

Het bestuur zal bestaan uit een vijftal rollen: 

� Voorzitter 

� Secretaris 

� Penningmeester 

� Bestuurslid tennis 

� Bestuurslid faciliteiten (park en paviljoen) 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur stelt kaders en stuurt op hoofdlijnen. Invulling van deze kaders geschiedt in 

operationele commissies welke onder de bestuursleden ressorteren. We zijn blij met de 

bemensing van de vele vrijwilligers binnen TVA en dit geeft ons zekerheid over onze toekomst. 

 

De volgende onderliggende beleidsplannen maken onderdeel uit van het besturingsmodel TV 

Asmunt: 

- financieel beleidsplan, versie 2011 

- jong senioren beleidsplan, versie 2011 

- senioren beleidsplan, versie 2010 

- junioren beleidsplan, versie 2009 

- communicatie beleidsplan, nog op te stellen 2012 

- sponsor beleidsplan, nog op te stellen 2012 

- beleidsplan paviljoen, nog op te stellen 2012 

- beleidsplan park, nog op te stellen 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van tennisvereniging Asmunt 


