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1. Algemeen: 
 

In het boekjaar 2021 /2022 heeft het bestuur zwaar ingezet op de realisatie van 
padelbanen op de banen 9 en 10.  Padel is een reeele mogelijkheid om het 
dalend ledental te stoppen, jongere leden aan ons te binden en nieuw elan in de 
vereniging te brengen.  
Helaas is gebleken dat padel op ons paviljoen niet mogelijk is vanwege de 
geluidsoverlast die padel geeft op onze naaste omgeving.  
Dat is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten! 
Net als in de ruim 50 voorgaande jaren blijven wij ons vizier met veel plezier 
richten op tennis, het financieel gezond houden van de vereniging en behoud 
van de gezelligheid op onze club. Hierbij staan wij wel voor een aantal 
uitdagingen die wij graag in samenwerking met zo veel mogelijk leden aangaan. 
 

- Behoud financieel gezonde vereniging → ledenaantal op peil houden 
- Werving vrijwilligers. Op alle gebieden (jeugd, tournooien, bar en 

keuken, sponsoring, groen-  en baan onderhoud en bestuur) zijn we 
onderbezet en ligt er teveel op te weining schouders.  

- Versterken clubbinding/gezelligheid. Corona heeft er voor gezorgd dat 
de afgelopen jaren weinig activiteiten hebben plaatsgevonden. Dit heeft 
de binding met de club, het persoonlijk contact en daarmee de 
gezelligheid geen goed gedaan. 

  
2. Vooruitblik verenigingsjaar 2021-2022 
 
Ledenbehoud en ledenwerving:  

• Jeugd: het op peil houden van het aantal jeugdleden en het stimuleren van 
tennissen voor jeugd voor alle niveaus is en blijft het doel. We houden 
vooral veel aandacht voor nieuwe instromers om ze aan onze vereniging te 
binden. De jeugdcommissie en Technische commissie zijn samengevoegd 
en werken aan een nieuw beleidsplan waarbij zij continue streven naar het 
vinden en behouden van nieuwe jeugdleden. Verder wordt het all-in 
lidmaatschap voor alle nieuwe jeugdleden ingevoerd. Daarnaast vragen wij 
meer concrete betrokkenheid van de ouders van de jeugdleden. 
 



                                                                 Tennis Vereniging Rosmalen     
                        
 

3 

 

• Seniorleden: Ons ledenaantal heeft een dalende tendens. Daarnaast zien we 
een onevenwichtige leeftijdsverdeling van ons ledenbestand. We hebben 
veel 60 plussers en weinig 30- 40 ‘ers zodat een vergrijzing van de vereniging 
optreedt.  
- In navolging van 2021 willen wij ook in 2022 invulling geven aan de 

Zomerchallenge. Daarnaast denken wij aan een gerichte wervingsactie 
voor bewoners in de aangrenzende woonwijken (Molenhoek, 
Sparrenburg). 

- We gaan de racket avond (husselen) weer introduceren zodat (nieuwe) 
leden de gelegenheid krijgen om meer recreatief te tennissen en/of kennis 
te maken met andere (nieuwe) leden. 

- Het streven blijft om zoveel mogelijk teams aan de competitie te laten 
deelnemen. Met de wijziging vanuit de KNLTB voor de inrichting van de 
vrijdagavondcompetitie (van 7 naar 5 speeldagen) is het mogelijk om alle 
team toe te laten (zonder loting). Daarnaast houden we natuurlijk ook oog 
voor voldoende baancapaciteit voor recreatieve tennissers. 
Mogelijk kunnen we ook mee doen aan het 8-9 Tennis, een KNLTB 
competitie voor beginnende tenniss(t)ers die laagdrempelig is en op 
meerdere dagen gespeeld kan worden.  

• Nieuwe hoofdtrainer: met het verbinden van een zeer ervaren hoofdtrainer 
voor de komende drie jaar willen wij huidige leden behouden maar ook 
nieuwe leden aantrekken. De kennis en ervaring van de nieuwe hoofdtrainer 
willen wij betrekken bij het aanbod van incidentele tennisactiviteiten voor 
jeugd en volwassenen. Ook voor leden die geen tennislessen volgen. 

 

Vrijwilligers: 

• Werven en behouden : het structureel bezet houden van alle posities die van 
belang zijn voor het functioneren van de tennisvereniging op kwalitatief 
goed niveau. We zullen het hele jaar aandacht blijven besteden aan het 
werven en behouden van vrijwilligers. Hierbij zal onder alle leden het besef 
moeten blijven bestaan, dat we onze vereniging alleen goed draaiende 
kunnen houden, als we over zoveel mogelijk vrijwilligers kunnen beschikken. 
Het blijft noodzakelijk om op alle fronten, dus bestuur, commissie en 
bardiensten vrijwilligers te blijven werven en enthousiasmeren.  
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Clubbinding en gezelligheid 

• Een gezellige club waar je graag komt is de beste garantie voor een gezonde 
club. Gelukkig zijn er in 2022 ook weer een aantal mooie activiteiten 
onderweg of in de planning: 

o De bitterballen competities (jeugd en senioren) 
o De clubkampioenschappen  
o Het Rosmalen open tournooi en Vetereanentournooi 
o De voor en najaars competities  
o De Regt- uit competities  

En zijn er nog andere plannen of ideeen laat het ons weten! 
 
3. Ambities  

 
• In dit beleidsplan 2021 - 2022 is een voorzet gegeven hoe wij denken over 

de toekomst van onze vereniging. Zoals omschreven hechten wij hierbij aan 
meer input van leden die samen met het bestuur willen nadenken over de 
richting die we als vereniging moeten inslaan en wat daar dan voor nodig is. 

• In de komende maanden gaan wij hiervoor intensiever leden benaderen en 
hopen wij dat velen op de uitnodiging ingaan.  

• Verder overwegen we ook in het bestuur nog meer focus aan te brengen op 
de uitdagingen te weten Ledenwerving en Behoud, Vrijwilligers en 
Activiteiten.  

 
We hebben een prachtige gezonde vereniging die wij graag samen draaiende 
houden.  
Wil jij een ook een bijdrage leveren aan de uitwerking van het beleidsplan? 
Mail dan naar: vrijwilliger@tvrosmalen.nl 
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