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Beleid LTV Wolderwijd 2017-2020
“Sinds het midden van de jaren negentig kampt de tennissport met een vrije val in het ledenaantal “ is een
zinsnede uit een KNLTB rapport uit 2015. Helaas is dit ook voor onze vereniging een zeer herkenbaar feit.
Mede als gevolg van deze terugloop, kent ook LTV Wolderwijd een kleiner wordende clubkas. Het
vernieuwde bestuur wil met vereende krachten proberen dit tij te keren om weer een gezonde vereniging te
worden qua ledenaantal en financiën. In deze notitie proberen wij als dagelijks bestuur op hoofdlijnen een
kader aan te geven voor het beleid van LTV Wolderwijd voor de komende jaren. De uitwerking hiervan vindt
u in deze beleidsnotitie.

Visie
De tennissport, zowel in recreatief als in competitief opzicht, is essentieel voor het wel bevinden van de
beoefenaren van de tennissport en draagt bij tot het onderhouden van sociale contacten binnen de
vereniging en de lokale gemeenschap.

Missie
LTV Wolderwijd wil de deelname aan de tennissport, in recreatief- en in wedstrijdverband, bevorderen. In
nauwe samenwerking met Tenniscollege Flevoland wil LTV Wolderwijd hier vorm aan geven.
Ontspanning en het onderhouden van sociale contacten staan hierbij voorop, waarbij er echter ook
voldoende aandacht moet zijn voor het leveren van optimale prestaties en het verbeteren daarvan,zowel
in individueel als collectief opzicht. LTV Wolderwijd heeft als doel het optimaal faciliteren en
ondersteunen van de recreatieve en wedstrijdtennissport. LTV Wolderwijd wil een gezonde vereniging
zijn in sportief opzicht, in financiële zin en qua activiteiten.

Sportief beleid
LTV Wolderwijd bevindt zich in een unieke situatie. Als vereniging is ze geen eigenaar van de
accommodatie waar LTV Wolderwijd gebruik van maakt en die ze als haar thuisdomicilie heeft .
LTV Wolderwijd leden hebben, naast het lidmaatschap van LTV Wolderwijd, een abonnement bij
Sportcentrum Zeewolde welke hen in staat stelt om onbeperkt gebruik te maken van de tennisbanen. Tegen
(geringe) meerkosten kunnen de leden eveneens gebruik maken van de squash- en padel banen en/of een
combinatie met fitness faciliteiten. Kostbare zaken als onderhoud en vernieuwing van de accommodatie
behoren tot de verantwoordelijkheid van Sportcentrum Zeewolde.
LTV Wolderwijd wil in nauwe samenwerking met Sportcentrum Zeewolde het recreatief tennis optimaal
faciliteren.Het faciliteren van de tennissport houdt ook in dat we de deelname aan de tennissport willen
bevorderen door extra activiteiten te organiseren voor leden en niet leden.

Recreatief tennis
Het deelnemen aan recreatief tennis door bijvoorbeeld abonnementhouders van Sportcentrum Zeewolde,
kan een doel op zich zijn, maar evenzeer een opstap vormen tot deelname aan de wedstrijdsport. Mits
haalbaar (mankracht, financiën) worden daarvoor de volgende activiteiten georganiseerd en verder ontwikkeld:
schooltennis; kennismaking met de tennissport;
kennismakingsactiviteiten voor nieuwe leden;
tennisles; groepsgewijs of individueel, af te sluiten met een onderling toernooi;
interne competities om te voldoen aan de wens om op een gestructureerde wijze op een vast tijdstip
recreatief tennis te spelen en sociale contacten te onderhouden (Tossavond, Woldereitje, etc.);
recreatieve toernooien; waar naast het spelen van tennis het onderhouden van sociale contacten
centraal staat;
het bevorderen van het spontaan beoefenen van de tennissport;
clubkampioenschappen.
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Wedstrijdsport
LTV Wolderwijd wil de deelname aan de wedstrijdsport bevorderen en faciliteren. Tevens wil LTV
Wolderwijd de leden de mogelijkheid bieden hun prestaties individueel en collectief te verbeteren. Mits
haalbaar (mankracht, financiën) worden daarvoor de volgende activiteiten georganiseerd en verder
uitgebreid:
eventueel door LTV Wolderwijd in te kopen tennisles die meer gericht is op het beoefenen van
competitietennis (positiespel, spel tegenstander leren lezen, etc.);
deelname aan externe competities, zowel individueel als teamsgewijs;
het bevorderen van deelname aan externe toernooien;
bevorderen van deelname aan interne wedstrijden

Jeugd
Voor de jeugd is een viertal doelstellingen opgenomen, zowel meer algemene als meer specifieke:
het zodanig vormgeven van de vereniging dat alle leden en in het bijzonder jeugdleden zich bij
LTV Wolderwijd thuis voelen en met plezier lid zijn van de vereniging;
het binnen de reële mogelijkheden van LTV Wolderwijd bevorderen van de sportieve prestaties van de
(talentvolle) jeugdleden om deze de kans te bieden zich in Zeewolde verder te ontwikkelen om zodoende
op basis van spelpeil en prestaties vaker te komen spelen en zich langer aan LTV Wolderwijd
te verbinden;
het bevorderen van deelname aan (externe) toernooien en externe competities door jeugdleden;
het vergroten van de betrokkenheid van de jeugdleden en hun ouders bij LTV Wolderwijd.
Daarvoor worden een aantal activiteiten georganiseerd en verder ontwikkeld:
met de trainers zal een intensievere samenwerking op gang gebracht moeten worden waarbij
de trainers vanuit een adviesrol gevraagd zal worden naar de voortgang, vorderingen, motivatie,
samenstelling lesgroepen en deelname aan wedstrijden die passen bij het niveau van de
jeugdspeler(s);
het door trainer en bestuursleden (later jeugdcommissie ) stimuleren van deelname aan competitie en
toernooien, zowel intern als extern;
het betrekken van oudere jeugdleden bij de uitvoering van clubactiviteiten;
het jaarlijks evalueren met trainers, ouders en spelers van de activiteiten en de lessen om daar waar nodig
bij te kunnen stellen;
om een goede aansluiting te bevorderen willen we oudere jeugdleden de gelegenheid bieden om op
bepaalde momenten mee te doen met activiteiten voor de senioren.

Overig beleid
Om deze sportieve en sociale doelstellingen te kunnen realiseren zal het beleid op de overige terreinen
hieraan ondersteunend moeten zijn. LTV Wolderwijd kiest als uitgangspunt een financieel gezonde
vereniging te willen zijn die, waar financieel mogelijk, een breed scala aan activiteiten wil aanbieden aan zijn
enthousiaste en actieve leden. Voorop blijft staan dat omwille van het voortbestaan van LTV Wolderwijd,
sociale en andere activiteiten alleen plaats vinden wanneer de inschatting is gemaakt dat deze activiteiten
financieel dekkend (gaan) zijn .

Financieel beleid
LTV Wolderwijd wil een financieel gezonde vereniging zijn. Dat houdt in dat we een positief eigen
vermogen willen behouden en voldoende liquide middelen willen bezitten. Daarvoor kent de vereniging de
volgende instrumenten:
een (goedgekeurde) en sluitende begroting, waarbij wordt gestreefd naar een positief
exploitatieresultaat,
het jaarverslag bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening.
Het financieel jaar van LTV Wolderwijd loopt gelijk met het kalenderjaar. Dit houdt in dat:
a. in het eerste kwartaal van het lopende jaar de begroting van LTV Wolderwijd voor het volgende
lopende jaar zal moeten worden beoordeeld en goedgekeurd moet worden door de algemene
ledenvergadering
b. in het eerste kwartaal volgend op het boekjaar het jaarverslag over het voorgaande jaar in de
algemene ledenvergadering zal moeten worden behandeld en worden vastgesteld conform de
daarvoor geldende procedures
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Voor de komende jaren gelden daarbij de volgende doelstellingen:
het tijdig doen vaststellen van begroting en financiële verslaglegging door de algemene
ledenvergadering;
het werken met budgetten voor eventuele commissies om deze ook een grotere financiële
verantwoordelijkheid te geven;
het vergroten van inkomsten uit (toernooi)sponsoring, kledingsponsoring en reclame;
het vooraf via automatische incasso innen van contributies en toernooi inschrijfgelden (nog te
ontwikkelen);
het tijdig betalen van facturen na vaststelling van de rechtmatigheid

Accommodatiebeleid
Uiteraard is voor het beoefenen van de tennissport een accommodatie nodig, zowel voor de actieve
sportbeoefening als voor de gezamenlijke ontspanning nadien. Zoals reeds genoemd, bevindt LTV Wolderwijd
zich in de bijzondere positie dat zij geen accommodatiebeleid en/of onderhoudsbeleid hoeft te ontwikkelen. E.e.a is
voorbehouden aan de eigenaar van de tennisbanen, Sportcentrum Zeewolde.
Maar zonder de kantine is het niet mogelijk ook de belangrijke sociale kant van de tennissport te faciliteren.
Vanuit een win-win situatie heeft LTV Wolderwijd in het verleden geinvesteerd in kantinefaciliteiten door
steigerhouten lounge meubelen en de AED (defibrilator) 100% te financieren. LTV Wolderwijd wil hiermee haar
bereidheid tonen om Sportcentrum Zeewolde te helpen het rendement van haar kantine te vergroten.
Het Bestuur van LTV Wolderwijd wil in gesprek met de directie van het Sportcentrum om te kijken of deelnemers aan
toernooien tegen een (tijdelijk) gereduceerd tarief bijvoorbeeld munten of een bonnenboekje zouden kunnen kopen
om ook op deze wijze een win-win situatie te creeëren. Een goed bezet terras is zo'n win-win situatie.
Met Sportcentrum Zeewolde zijn afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik van de tennisbanen door de leden
van LTV Wolderwijd. Gemaakte afspraken zijn de volgende:
Sportcentrum Zeewolde blokkeert in het reserveringssysteem minimaal 1,5 baan voor ieder thuisspelend
LTV Wolderwijd competitie team;
Sportcentrum Zeewolde biedt thuisspelende LTV Wolderwijd competitieteams de mogelijkheid om volgens een
jaarlijks vast te stellen bedrag een competitiepakket te kopen bestaande uit, kannen koffie, thee, en een
hapjesschotel.
Overige comsumpties zijn vanzelfsprekend voor rekening van de individuele competitiespelers/sters.
Sportcentrum Zeewolde biedt de mogelijkheid om bij slecht weer uit te wijken naar de binnenbanen wanneer deze
nog niet gereserveerd waren in het reserveringssysteem;
LTV Wolderwijd zal bij haar leden bevorderen dat de buitenbanen volgens het principe van goed huisvaderschap
na het spelen schoon achter worden gelaten en wanneer nodig worden gesleept;
Iedere 2 jaar worden gemaakte afspraken geëvalueerd en waar nodig in overleg aangepast.

Communicatie
Het is noodzakelijk om ons als LTV Wolderwijd nadrukkelijker te manifesteren in Zeewolde, maar ook
binnen de vereniging zelf. Als zelfstandige tennisvereniging zijn we niet zichtbaar en zitten we een beetje
weggestopt tussen de bomen en de fitness reclame. Daarnaast is het zaak dat we informatie delen met
onze leden en waar mogelijk ons gezicht laten zien in en aan Zeewolde. Als doelstelling geldt:
Zichtbaarheid
Vanaf de Eikenlaan zou een duidelijk aanwijsbord zichtbaar moeten maken dat de vereniging
LTV Wolderwijd op het complex van Sportcentrum Zeewolde haar domicilie heeft;
In het Sportcentrum Zeewolde willen we voor LTV Wolderwijd graag een eigen mededelingenbord
ophangen, wat ook als zodanig herkenbaar is.
Het bestuur onderzoekt de financiële mogelijkheden om via sponsoring competitieteams,
eventueel met een kleine eigen bijdrage, te voorzien van clubkleding om ook op deze wijze de
zichtbaarheid van LTV Wolderwijd te vergroten.
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Beleid (digitale) Nieuwsbrief (naam nog te verzinnen)
De Nieuwsbrief zal het belangrijkste communicatie-instrument binnen de vereniging worden/zijn. Dankzij
de inzet van de redactie kunnen de leden van LTV Wolderwijd op de hoogte blijven van hetgeen er
binnen de vereniging speelt. De digitale Nieuwsbrief zal naast de reeds bestaande website het
communicatiemiddel zijn naar de leden. Om dat te bewerkstelligen willen we:
verbetering en actualisering van de website van LTV Wolderwijd;
minimaal 1x per kwartaal per e-mail een digitale nieuwsbrief aan onze leden sturen over actuele
verenigingszaken als competitie, competitiestanden, toernooien, georganiseerde activiteiten, en
andere wetenswaardigheden over de club of clubleden.
Met als doel
het vergroten van de betrokkenheid van de leden.

Speerpunten
Als bestuur hebben wij voor de komende jaren (tot 2020) de volgende speerpunten geformuleerd:
aandacht voor het behouden van de huidige leden door te proberen hen actief te betrekken bij te
organiseren activiteiten van de vereniging;
aandacht voor het werven van nieuwe leden. Abonnementhouders van het Sportcentrum die ook wel
eens een balletje slaan, zouden potentieel nieuwe leden kunnen zijn;
bevorderen van de ouderbetrokkenheid bij de jeugd;
beter aansluiten bij de behoefte van de jeugd bij het organiseren van activiteiten en trainingen;
stimuleren van het clubgevoel door bijvoorbeeld de leden via de digitale nieuwsbrief op te roepen een
kijkje te komen nemen bij de competitiewedstrijden,
het verbeteren van de sociale cohesie en onderlinge communicatie binnende vereniging door
periodieke gezamenlijke bijeenkomsten en andere activiteiten te organiseren;
het verbeteren van de communicatie naar de leden door het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief, en
door actualisering van informatie op de website;
LTV Wolderwijd blijft attent op de ontwikkelingen binnen de KNLTB m.b.t. de Padel activiteiten van het
Sportcentrum. Mocht de KNLTB de Padel competitie omarmen of inlijven, dan wil het bestuur van LTV
Wolderwijd onderzoeken of de Padel competitiespelers/-speelsters eveneens onder te brengen zijn als lid van
LTV Wolderwijd. LTV Wolderwijd zal daarbij een meerwaarde voor Padel als nieuwe sport en voor de Padel
competitiespelers/-sters moeten aantonen.
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