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Missie, visie en strategie
Elke organisatie, ook een tennisvereniging heeft een document als leidraad nodig. Wat willen we
eigenlijk als vereniging? Hoewel een groot aantal zaken voor de hand ligt is het nuttig om ze te
benoemen en een beschrijving ervan als naslagwerk te hebben. In dit stuk proberen we een
omschrijving te geven van de zaken waar we voor staan, wat we ambiëren en op welke wijze we de
ambities trachten te verwezenlijken. Daarbij is het van belang dat we de vereniging bezien in relatie
tot de omgeving en een keuze maken uit de te bewandelen wegen om onze ambities te vervullen.

Missie
De LTC de Sprink wil graag: een aansprekende tennisvereniging in de regio zijn voor recreatieve- en
prestatieve tennissers, van elke leeftijd en dat het hele jaar door; bijdragen aan het (spel)plezier, een
juiste sportbeleving en open communicatie binnen de vereniging; een bijdrage leveren aan de
belangen van haar stakeholders.

Visie
In de huidige maatschappij lijken de veranderingen steeds sneller aan ons voorbij te trekken. Ook
voor sportverenigingen is het zaak om zich bewust te zijn van deze veranderingen en zich te beraden
op haar rol. De LTC de Sprink wil een moderne vereniging zijn en zal zich daartoe voortdurend
beraden op een antwoord op de maatschappelijke veranderingen. De LTC de Sprink wil primair een
tennisvereniging zijn voor de recreatieve tennisser in de gemeente Veere en directe omgeving. Veel
inspanningen zullen gericht zijn op het vergroten van het plezier in actieve en passieve recreatie van
leden uit dit gebied.
Bovendien hechten wij veel waarden aan:
1. Een plezierige mix van prestatie en recreatie
2. Een juiste sportbeleving met respect voor elkaar
3. Een goede samenwerking met alle stakeholders, ook buiten de eigen leden.

Strategie
In dit onderdeel trachten we globaal aan te geven hoe we de aangegeven doelen en ambities willen
bereiken. Daartoe benoemen we de belangrijke onderdelen van het beleid.
1. Ledental, werving, behoud en opbouw
De bovengrenzen van het ledental worden bepaald door het aantal inwoners in de regio en de
capaciteit van de accommodatie. Verder wordt de continuïteit gewaarborgd door een evenwichtige
leeftijdsopbouw van de leden. De ondergrens wordt bepaald door de financiële structuur. Het
ledental wordt gezien als leidend in het beleidsplan vanwege de voorwaardelijke aard voor de
overige doelen. Binnen de hiervoor gestelde grenzen zal de vereniging trachten zoveel mogelijk
leden te krijgen. Door de vergrijzing van onze leden zal in de toekomst het aantal leden minder
worden. Toch heeft De Sprink van alle Walcherse verenigingen de meeste jeugd en aanwas van
nieuwe jeugd. Tevens is deze jeugd actief in deelname aan lessen welke mede worden mogelijk
gemaakt door de vereniging. Tevens spelen zij in Competities en Toernooien en allerlei Activiteiten
welke worden georganiseerd door onze actieve Jeugdcommissie. In de Wintermaanden zorgen wij
ervoor dat de lessen voor de jeugd kunnen worden voort gezet door het huren van de “Halve maan
Sporthal”. LTC de Sprink wil het ledenaantal op peil houden en zo liefst mogelijk zelfs uit breiden, dit
willen wij bewerkstelligen door onder andere een spectaculaire nieuwe sport te introduceren zoals
Padel. Deze nieuwe activiteit is namelijk ook geschikt voor onze ouderen die de afstanden van een
heel tennisveld niet zo gemakkelijk meer kunnen overbruggen. Tevens is Padel laagdrempelig qua
techniek en dus toegankelijk voor de net beginnende racketspeler. Wij hopen dan dat we door deze
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nieuwe sport jonge leden, toeristen en (oud)voetballers kunnen aantrekken.
Daarnaast verwachten wij andere bewoners van Walcheren aan te trekken die deze sport willen
beoefenen.
2. Een gezonde jeugdafdeling, met een natuurlijk verloop van in- en doorstroom binnen de
vereniging
Een van de sterke punten in deze is de mogelijkheid om het hele jaar te trainen. Het streven is om
stabiel te blijven en liever nog te groeien in aantal en m.n. in de leeftijd van 12-18 jaar zodat in elke
leeftijdscategorie een competitieteam gerealiseerd kan worden. Zo willen wij het totaal aantal
jeugdleden van 35 naar 60 brengen om zodoende in alle categorieën deel te kunnen nemen aan de
KNLTB jeugd competities.
3. Sportieve doelen, Opleiding en selectietraining
Sportieve ambities worden gedeeltelijk ook begrensd door de onder punt 1. genoemde factoren.
Indien talentvolle tennissers van buiten de voormalige gemeente Veere lid willen worden, zal dit
worden gefaciliteerd. De grenzen van de regio worden dan door de aspirant-leden zelf bepaald.
Natuurlijk willen wij door middel van verhuur van tennisbanen en in de toekomst zeker ook onze
Padel banen aanbieden middels verhuur aan de enorme toeloop van toeristen aan Walcheren.
4. Accommodatie en bijbehorende faciliteiten
De huidige accommodatie kan als verouderd worden gekarakteriseerd. Hierbij moet dan wel
rekening worden gehouden met de status van de vereniging: landelijk gezien een kleine vereniging,
in de regio een middelgrote vereniging. Twee belangrijke ambities zijn het verbeteren van de
activiteiten aanbod denk hierbij aan Padel en de jaarrond-mogelijkheden om te tennissen. De
ambities om de accommodatie te verbeteren zijn ingepland voor voorjaar 2021. Voor wat betreft
aanleg Padel banen is er al een goedgekeurde bouwvergunning sinds 2018 echter vanwege politieke
keuzes is dit uitgesteld en naar verwachting kunnen deze Padel banen in 2021 gerealiseerd worden.
De KNLTB geeft aan dat met verlichting 50 á 60 leden per baan de grens is. Hiervoor zal in de
toekomst gestreefd worden het in tact houden en optimaliseren van 3 all-weather banen met LED
verlichting. Bij realisatie van de 2 verlichtte Padel banen blijven er twee gravelbanen over. Door
realisatie van Padel banen zal de vereniging meer en divers speelplezier aan hun leden, inwoners
van Walcheren en de toeristen kunnen aanbieden. De kosten voor onderhoud zal opgebracht
kunnen worden door enerzijds verhuur van tennisbanen en Padel banen en anderzijds door de
contributie inbreng en uit de verkregen subsidie van de gemeente Veere.
5. Interne communicatie
In het huidige tijdperk is de digitale communicatie in grote verscheidenheid in opkomst. Een goede
website met moderne toepassingen is een absolute noodzaak. Gebruik van sociale media en
interactieve platforms wordt noodzakelijk om de informatie toegankelijk te maken voor de leden
van de toekomst. Ook voor de toepassing van aanverwante technologieën voor het
clubmanagement dient de vereniging open te staan. Hoewel niet aangemerkt als speerpunt is het
onderdeel in rangorde het eerste beleidspunt na de 3 speerpunten en zal op korte termijn de
website worden aangepast. Het bestuur zet alle middelen in om een open tweezijdige communicatie
te bevorderen.
6. Samenwerking
Beoogde samenwerking zal te allen tijde moeten leiden tot een versterking van de positie van de LTC
de Sprink en tot een win-win situatie met de partners. Op het gebied van samenwerking met andere
(sport)organisaties ziet LTC de Sprink de mogelijkheid met de voetbalvereniging en omliggende
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tennisverenigingen. Samenwerking met commerciële partijen, bijvoorbeeld ter
versterking van de financiële mogelijkheden, wordt getoetst op het belang voor de vereniging als
geheel.

7. Financieel beleid
Het ultieme doel is het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Verder zullen de
geformuleerde verenigingsdoelen voorzien moeten zijn van een financiële begroting. De jaarlijkse
exploitatiebegroting is een belangrijk instrument voor de afstemming van de wensen op de
mogelijkheden. Bestaande en te vormen reserves moeten een vooraf geformuleerd doel en
bestemming hebben en de doelen moeten op hun haalbaarheid en acceptatie door de leden worden
getoetst.
8. Bestuur en organisatie
Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers, evenals de commissieleden. Professionele
krachten zullen niet ten laste van de vereniging mogen komen, tenzij het gaat om noodzakelijke
werkzaamheden waarvoor geen vrijwilliger is te vinden. Voorbeeld is het (wekelijkse) onderhoud
van de kantine en het groenonderhoud op- en rondom de tennisbanen. Afwijkingen van de situatie
zullen alleen worden toegestaan als de activiteiten zich zelf kunnen bedruipen en zijn getoetst aan
de belangen van de vereniging als geheel. De trainingen worden verzorgd door een externe
tennisleraar. Hiermee zullen schriftelijke afspraken gemaakt worden. Het bestuur stuurt de
commissies aan en heeft voor elk beleidsterrein een verantwoordelijk lid of wijst daarvoor in
voorkomende gevallen iemand aan. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid.

