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1. Fantasie of werkelijkheid?
Je bent jarenlang fanatiek Set’77-lid geweest, niet alleen actief óp de tennisbaan, maar ook
daarbuiten als vrijwilliger in een commissie. Vanwege je werk ben je begin 2018 verhuisd
naar het westen van ons kikkerlandje en moest je met pijn in je hart je lidmaatschap van de
Zeelandse tennisclub beëindigen.
Je komt nog wel eens in Brabant voor familiebezoek, maar op het tennispark ‘De Bundel’
ben je nooit meer geweest. Dat mis je nog regelmatig! Maar in 2024 krijg je onverwacht
de kans: een oude tennismaat vraagt je of je interesse hebt mee te doen aan een
invitatietoernooitje.
Je hart klopt al een beetje sneller als je de uitnodiging aanneemt, maar als je eenmaal,
op een mooie, warme voorjaarsdag door de poort het tennispark in Zeeland opwandelt,
val je van de ene in de andere verbazing! Het begint al bij de mooie, strakke en praktische
fietsenstalling.
Destijds maakte je nog net mee dat er een begin gemaakt werd met de verbouwing van
terrassen en paviljoen. Wat een succes is dat geworden, van het oude gebouw is weinig
meer te herkennen. Duurzaamheid staat blijkbaar hoog in het vaandel van Set’77 gelet op
al die zonnepanelen, en tjonge ook op alle banen led-verlichting!
Het relaxte sfeertje zuigt je als het ware op: gezellig druk, chillende jongeren in de
grote buiten-loungehoek, lekker muziekje in alle terrashoeken. Om de hoek stuit je op een
groep jonge kinderen die hun lol niet op kunnen met, in en op de kleurrijke, uitdagende,
veilige en duurzame speeltoestellen. Ouders en andere volwassenen, zowel tennissers als
niet-tennissers, hebben het gezellig druk met elkaar.

Op alle banen wordt al getennist, en jawel hoor, Set’77 is niet achtergebleven:
op twee padelbanen staan vier senioren en vier junioren hun poulewedstrijd te spelen.
Het gaat goed met je oude clubje, zoveel is wel duidelijk.
Als je het paviljoen binnengaat, wordt dat nog maar eens bevestigd: fris, stijlvol, eigentijds
interieur waarin je je direct thuis voelt. Jonge mensen achter de bar bevestigen maar al te
graag dat Set’77 niet alleen aantrekkelijk is voor de grote groep ‘babyboomers’ en overige
senioren, maar genoeg te bieden heeft voor alle leeftijdscategorieën.
In de gerenoveerde en gemoderniseerde keuken worden lekkere hapjes, gezonde snacks
en goed belegde broodjes klaar gemaakt. Effe omkleden en je spullen in de kleedkamer
leggen. Jeetje, wat een prachtige ruimtes zijn dat geworden: fris, kleurrijk, ruime douches.
Van iedereen krijg je te horen dat ze het naar hun zin hebben, dat er maar liefst 100
jeugdleden en bijna 450 volwassen leden zijn.
De commissies draaien als een tierelier, Set’77 leeft, bruist en is vitaler dan ooit!
Trots, tevredenheid en betrokkenheid zijn kernwoorden.
Toch maar weer terug naar Zeeland?

2. Inleiding
Set’77 Zeeland heeft al ruim veertig jaar een eigen plek in de Zeelandse gemeenschap.
In 1977 op gravelbanen gestart ‘achter de kerk’ midden in het dorp, maar inmiddels al
weer ruim 25 jaar gehuisvest op sportpark ‘De Bundel’.

2019 2024

Direct vanaf de oprichting is het crescendo gegaan met Set’77: actieve leden, zowel op als
buiten de baan, gezellige, familiaire cultuur, financieel gezond, laagdrempelig en vooral
heel veel actieve vrijwilligers die al decennialang de sterke ruggengraat van de Zeelandse
tennisvereniging vormen.
Set’77 staat als sportvereniging voor het stimuleren van het fysieke en mentale welzijn van
haar leden, bewegen is goed voor ieders gezondheid, sociale contacten zijn onontbeerlijk.
De Zeelandse tennisvereniging kende een gestaag groeiend aantal leden in de eerste
decennia, een aantal dat nu al een aantal jaren stabiel ‘schommelt’ rond de 500 leden.
Recent hoogtepunt in de Set’77-geschiedenis was het 40-jarig jubileumfeest in 2017: een
fantastische en feestelijke bevestiging van een prima draaiende sportclub.

Een tennisvereniging om trots op te zijn!
In 2017/2018 is een grootschalige renovatie uitgevoerd: de omheining van het tennispark is
vernieuwd en verbeterd, het materialenhok is vergroot, de terrassen zijn ingrijpend
veranderd (moderne overkapping / nieuwe bestrating / nieuwe terrasverwarming /
vervanging meubilair / aanleg plantenborders / …) en ook het paviljoen heeft een
gedaantewisseling ondergaan (grote glazen puien / nieuw plafond met aandacht voor een
betere akoestiek / extra meubilair / aanpassing bar / vervanging meubilair / …).
Het runnen van een grote vereniging vraagt om goed beleid, hoewel niet of nauwelijks
geformaliseerd heeft het daar in de afgelopen decennia niet aan ontbroken. Met name op
commissieniveau zijn veel plannen bedacht en uitgevoerd, met als resultaat een actieve,
goed lopende club met een uitstekende accommodatie.
Set’77 heeft geactualiseerde statuten, een huishoudelijk reglement en voldoet aan
wettelijke voorschriften als het gaat om leden- en jaarvergaderingen. Er is een
kascommissie die zorgvuldig toezicht houdt op het financiële reilen en zeilen van de club.
De complexiteit op organisatorisch niveau, de samenwerking met andere verenigingen,
overleg met plaatselijke overheid, de ontwikkelingen binnen de KNLTB en een
veranderende sportbeleving vragen nadrukkelijk om meerjarige beleidsplannen,
vastgelegd met instemming van de leden en gedragen door bestuur en commissies.
Vandaar dat Set’77 dit ‘Beleidsplan 2019-2024’ heeft opgesteld.
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3. Trends in de samenleving
(bijlage demografische ontwikkelingen Landerd, pag.42)

- Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen1
o
Bevolkingsgroei Zeeland stabiliseert.
o
Vergrijzing neemt toe: de groep 50+’ers groeit, is langer fit en heeft behoefte
		
aan een geschikt sport-/tennisaanbod.
o
De afname van het aantal kinderen/jongeren is beperkt.
o
Steeds meer aandacht voor gezond bewegen.
o
Tennis staat vaak op de tweede plaats bij jongeren als het om sport gaat.
o
Ouders en kinderen hebben het ‘druk’ met werk, school, hobby’s en allerlei
		
andere nevenactiviteiten. Een druk bezet leven betekent minder tijd voor
		
sport- en vrijwilligerswerk.
o
Individualisering op allerlei terreinen, zowel bij kinderen, jongeren en
		
volwassenen. Net als bovenstaand punt kan dit tot minder loyaliteit met een
		vereniging leiden.

- Politieke, economische en sociale ontwikkelingen
o
Meer afstand tussen overheid en sportverenigingen. Politiek en
		
overheid worden steeds zakelijker. Subsidies verminderen of verdwijnen,
		
(financiële) verantwoordelijkheden worden steeds meer bij verenigingen
		gelegd.
o
Wet- en regelgeving zijn complexer dan tien of twintig jaar geleden. Denk
		
bijvoorbeeld aan milieu- en aansprakelijkheidsregels, de nieuwe regelgeving
		
op het gebied van bescherming van privacy (AVG), de eisen die aan een
		
veilig verenigingsklimaat worden gesteld. Het besturen van een grote
		
vereniging als Set’77 vereist een professionele, en op enkele terreinen een
		bedrijfsmatige aanpak.

- Technologische ontwikkelingen
o
Groei van de digitale wereld. Steeds meer communicatie via website en
		sociale media
o
KNLTB-digitalisering: ook de KNLTB begeeft zich steeds meer op het digitale
		
tennispad met een multifunctionele ledenpas, de KNLTB-Clubapp, afhangbord,
		ledenadministratie, …
o
Digitale (historische) informatie over baanbezetting, planning bardienst,
		pin/contactloos betalen

- Ontwikkeling op (tennis-)sportgebied
o
Overheidscampagnes m.b.t. ‘bewegen als noodzaak voor een gezond leven’
		
zowel voor kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen.
o
Meer aandacht voor blessurepreventie, o.a. vanuit ziektekostenverzekeraars.
o
Gesloten karakter van veel tennisverenigingen verandert: niet uitsluitend
		
intern gericht, maar ook steeds meer en bewuster op de buitenwereld gericht.
o
Een tendens bij veel tennisverenigingen van afnemend ledenaantal, vergrijzing
		
en terugloop aantal jeugdtennissers.
o
Toename van padeltennis bij tennisverenigingen.

) Zie ook bijlage demografische ontwikkeling, pag. 42
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4. Visie en missie 2024

Set’77 Zeeland is een goed draaiende tennisvereniging waar sport en ontmoeten centraal
staan. Kernbegrippen bij Set’77 zijn: actief, gastvrij, gezellig, veilig, professioneel,
sportief, laagdrempelig en gezond.
Set’77 kent een sociale verenigingscultuur waar iedereen in Zeeland, binnen en buiten de
vereniging trots op is, en waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. En waar iedereen
welkom is. Lief en leed wordt gedeeld. Bescherming van privacy staat hoog in het vaandel,
wettelijke voorschriften op dit gebied worden gevolgd.
Set’77 heeft twee vertrouwenscontactpersonen die bij grensoverschrijdend gedrag als
aanspreekpunt kunnen fungeren.

W I J

vertrouwen

Een autonome, financieel gezonde sportclub van en voor de hele familie, van 4 tot 80+.
Goed gefaciliteerd op uiteenlopende terreinen

De leden zijn betrokken en actief op en buiten de baan. Je kunt er sporten op zowel
recreatief als prestatief niveau.
De trainingsfaciliteiten zijn ruim: van oefeningen in balvaardigheid voor de jongsten tot
blessurepreventie voor de senioren+.
Het tennispark voldoet volledig aan de eisen van de tijd met goed onderhouden banen
(tennis en padel), een sfeervolle aankleding van terrassen en plantenborders.
Het paviljoen biedt naast vernieuwde eigentijdse kleedkamers en vergader-/cursusruimte,
horecavoorzieningen passend bij de behoeften van alle leden, sponsoren en gasten.
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4.1 Imago
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern

Set’77 is een goed
georganiseerde tennisvereniging met actieve
leden. De sfeer is familiair.

Set’77 is nog steeds een vereniging waar de zaken goed
geregeld zijn. Set’77-leden zijn betrokken bij het reilen en
zeilen van de club en trots op hun tennisvereniging.

Zie ook onder 4.2 en
volgende.

Bestuur

2019-2024

De ledentevredenheid ligt minimaal op het peil van 2018.

Iedere 3 jaar peilen.

Bestuur

2021-2024

Extern

Extern

Extern

Extern

Open dag, pr in plaatselijke
en regionale bladen,

Pr-commissie

2019-2024

Contactafspraken politie,
buurtsportcoach
coördinator, wethouder,
ambtenaar.

Bestuur, commissies

2019-2024

Actief beleid werving &
behoud

Werving & behoud com.

2019-2024

Samenwerking met andere
verenigingen

Commissies, bestuur

2019-2024

Deelname aan goede
doelenacties.

Bestuur, commissies

2019-2024

Het ledentevredenheidsonderzoek 2017/2018
bevestigt dat Set’77 een
gezellige, laagdrempelige
sportvereniging is.
Set’77 is een grote, degelijke
sportvereniging met een
mooi paviljoen en een goed
onderhouden park.
Extern

Het beleid is vooruitstrevend en innovatief.
Iedereen voelt zich thuis: van jong tot oud ongeacht
geslacht, van individu tot gezin.
Set’77 kent een verenigingsklimaat waarin iedereen
welkom is, zich veilig voelt en gemakkelijk aansluiting
vindt.

De vereniging valt niet zo op in Set’77 is zich meer en beter extern gaan profileren zowel
de Zeelandse
naar inwoners van Zeeland, de totale gemeente, als naar
buitenwereld.
de politiek en plaatselijke overheid.
Voor degene die Set’77 enigszins kent, is het een open,
laagdrempelige
en sympathieke
sportvereniging.

De buitenwereld is meer op de hoogte van aard en
activiteiten van de tennisclub.
Set’77 heeft een positieve uitstraling naar Zeeland en
andere tennisverenigingen in de regio.
De drempel van het tennispark voor nieuwe leden en
belangstellenden is laag; lid worden is eenvoudig.
Nieuwe leden voelen zich snel thuis, toeschouwers voelen
zich welkom.
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4.2 Organisatiestructuur (bijlage organogram, pag. 41)
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Vastleggen verantwoordelijkheden, taken, verdeling

Bestuur, commissies

2019-2020

Alle documenten
centraliseren

Bestuur, commissies

2019-2020

Zie ook eind 2018
Bestuur: zeven bestuursleden
(voorzitter, secretaris,
penningmeester (financiële
commissie) + vier vertegenwoordigers uit de volgende commissies:
toernooi-, paviljoen/culinair,
jeugd- en pr-commissie.

Duidelijke, formele afspraken
(heldere afstemming) over verdeling taken en
verantwoordelijkheden tussen en binnen
commissies en bestuur (transparante
organisatiestructuur).
Centraal digitaal documentenbeheer
(Network Attached Storage (NAS))

Daarnaast: sponsor- en
feestcommissie en technische
commissie, ledenadministratie.

De commissies kennen een heldere taakverdeling ,
leggen dit vast in een digitale informatiemap
(NAS) o.a. om taken sneller over te kunnen dragen.

Beslissingsbevoegdheid bij bestuur.

Nieuwe commissies: 1 commissie ‘Werving &
behoud volwassenen’, 2 ‘Padelcommissie’ en 3
Senioren+-commissie (65+)

Samenstellen nieuwe
commissies

Bestuur

2019-2020

Sommige commissies hebben een jaarlijks budget,
en leggen over de besteding verantwoording af
aan het bestuur.

Bepalen budget per
commissie

Bestuur

2019

Set’77 heeft een nauwere samenwerking met
andere verenigingen in Zeeland, tennisverenigingen in regio, gemeente en buurtsportcoördinator

Overleg, plannen
ontwikkelen, activiteiten
organiseren, samenwerking
in regio (bijv. jeugdtoernooien/-competities, padel)

Bestuur, commissies

2019-2024

Twee maal per jaar overleg
in regionale KNLTB-kring

Bestuur, commissies

2019-2024

Commissies zijn zelforganiserend
binnen het door de vereniging
gevoerde beleid.
Set’77 beschikt over
verenigingsstatuten en een
huishoudelijk reglement.
De kascommissie controleert
jaarlijks, houdt toezicht op het
financiële beleid.
Het bestuur organiseert aan het
begin van het kalenderjaar een
algemene ledenvergadering(ALV).
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4.3 Accomodatie
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Zeven kunstgrastennisbanen
conventionele lichtmasten, een
minibaan, oefenmuur, bijgebouw
technische commissie en paviljoen.

Zeven kunstgrastennisbanen.
Twee padelbanen, ook als minibaan te gebruiken.
Led-verlichting rondom terras en banen, zonnepanelen op paviljoen en (hybride) warmtepomp.

Aanleg twee padelbanen.
Alle banen voorzien van
led-verlichting, zonnepanelen op paviljoen en
installatie van hybride
warmtepomp.

Bestuur

2019-2021

Beheer/exploitatie paviljoen zie
onder 4.4

Gerenoveerd terras en paviljoen
(inrichting kantine/bar, kleedkamers, toiletten,
gemoderniseerde keuken).

Renovatie keuken,
opslagruimte, kleedkamers,
toiletten.

Bestuur,
paviljoen commissie

2023-2024

Aantrekkelijke en veilige speeltoestellen voor
jonge kinderen.

Plaatsen kindvriendelijke
speeltoestellen.

Bestuur,
technische commissie

2020-2021

Verouderde speeltoestellen.
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4.4 Beheer/exploitatie paviljoen
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Gezonde snacks.

Paviljoencommissie,
culinaire commissie

2019-2024

Ruimer aanbod
tv-sportzenders:
tennis én andere sporten.

Bestuur,
paviljoencommissie

2019-2024

Zie eind 2018
Het Set’77-paviljoen is
‘het kloppend hart’ van de vereniging;
dé ontmoetingsplek.
Een goed en zakelijk beheer van het
paviljoen en zorgvuldige exploitatie
van de clubkantine is van levensbelang
voor Set’77.

Uitbreiding assortiment met gezonde snacks,
bijv. fruit tijdens toernooien en competities.

Leden doen twee à drie keer per jaar
bardienst (afkoop mogelijk: €100).
Alle leden die bardienst draaien hebben
IVA-certificaat (Instructie Verantwoord
Alcohol schenken) Commissieleden en
70+leden zijn vrijgesteld van bardienst.

Organisatie bardienst borgen.

Toekomstbestendig borgen.

Paviljoencommissie

2019-2024

Verantwoord rook- en alcoholbeleid.

Set’77 volgt landelijke
tendensen en
overheidsbeleid.

Bestuur

2019-2024

Sinds 2017 bestaat de optie om naast
contant ook per pinautomaat te
betalen.

In verband met veiligheid en gemak
vermindering contante geldstroom.

Stimuleren digitaal betalen.

Bestuur

2019-2024

Onderzoeken wenselijkheid
uitbreiding openingstijden
overdag .
(voor senior+-leden).

Bestuur, senior+-commissie

2019-2020

Borgen schoonmaak paviljoen.

Borgen organisatie
schoonmaak.

Bestuur,
paviljoencommissie

2020-2024

Voldoen aan landelijke hygiëne-eisen.

Behalen hygiënecertificaat.

Paviljoencommissie

2019-2024

Openingstijden paviljoen van ma-vr
van 19.30-23.30 uur. In weekend
afhankelijk van activiteiten.

15

Indien gewenst en mogelijk de openingstijden
overdag van paviljoen verruimen(senior+).
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4.5 Activiteiten voor volwassenen
Situatie eind 2018

(Pagina’s 17 t/m 20)

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Zie ook eind 2018
Set’77 is een vereniging waar een
goede balans tussen recreatief en
competitief tennis voorop staat.
Onder het motto ‘voor elk wat wils’
streeft de club naar een gevarieerde
en goed gevulde jaarkalender.

Het aantal jongvolwassenen is gestegen.
Dat geldt ook voor het tennisniveau. Er zijn
meer wervende activiteiten voor jongeren.

Wervingsactiviteiten

Commissie werving &
behoud, trainer

2019-2024

Grotere deelname clubkampioenschappen.

Revitalisatie
clubkampioenschappen.

Toernooicommissie

2019-2020

Set’77 heeft veel actief tennissende leden. De baanbezetting is met
name op maandag- en dinsdagavond
hoog.

Toename aantal spelers die ‘enkelen’

Stimulering interne
enkelcompetitie.

Toernooicommissie,
Werving & behoud

2019-2024

Nieuwe ééndags-evenement(en)

Brainstormen.

Toernooiscommissie

2020

Veel leden doen mee met de
KNLTB – voorjaarscompetitie.
Bij overinschrijving kent Set’77 een
geformaliseerd lotingsysteem.
Deelname aan de KNLTB-wintercompetitie alleen op vrijdag- en zondagmiddag.
De interne wintercompetities mix en
dubbel zijn goed bezet. Deelname
interne enkelcompetitie neemt de
laatste jaren helaas af.

Leden spelen vaker met andere partner,
waardoor meer nieuwe ervaringen worden
opgedaan met andere dubbels.
Minder afhankelijk en meer afwisseling.

Actief communicatie bij
versturen van uitnodigingen.

Toernooicommissie

2020-2024

De padelcommissie organiseert een
padelcompetitie en –toernooi.
Behoud senioren+-(65+) met specifieke
activiteiten.

Padelcompetitie/-toernooi

Padelcommissie

2021-2024

In kaart brengen van wensen
doelgroep en realisatie van
wensen

Senior+-commissie

2020-2024

Damesdubbelcompetitie is goed
bezet.

Hogere deelname betere tennissers aan interne
competities en toernooien

Persoonlijke benadering

Toernooicommissie

2019-2024

Minder baandruk op specifieke avonden en tijdens
georganiseerde evenementen.
In het kader van ‘maatschappelijk verantwoord
ondernemen’ onderzoekt Set’77 o.a. mogelijkheden van G-tennis (gehandicaptentennis),
TennisFit, en tennis in de buitenschoolse opvang.

Stimuleren overdag
tennissen en aanleg twee
padel- banen.
gehandicaptentennis / tennis
in buitenschoolse opvang

Bestuur

2019-2024

De deelname aan clubkampioenschappen vertoont ook een dalende
lijn
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4.5 Activiteiten voor volwassenen

(Pagina’s 17 t/m 20)

Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

De twee jaarlijkse Open toernooien
zijn daarentegen steeds goed bezet.
Alle toernooien worden
georganiseerd volgens het actuele
ratingsysteem.

Van passief naar actief werven leden

Meer aandacht voor introductieactiviteiten (werving).
Kennis maken met tennis:
laagdrempelig
clublidmaatschap, 4-6 mnd.,
zonder KNLTB, 8-10 lessen
goedkoop tarief.

Commissie werving &
behoud, trainer

2019-2020

Voortzetten en verder
perfectioneren van
thematoernooien

Toernooicommissie

2019-2024

Actieve werving en scholing
Toernooicommissie
leden toernooi com. ( o.a.
verenigingstoernooi- en
verenigingscompetitieleiders)
Alert blijven op en
implementeren van actuele
KNLTB-ontwikkelingen.

2019-2024

Overleg in KNLTB-kring,
samenwerking
regiotennisverenigingen

Toernooicommissie

2019-2024

Twee per jaar overleg in
regionale KNLTB-kring

Toernooicommissie, bestuur

2019-2024

Woensdagochtend is de
clubochtend voor senioren+,
woensdagavond is de algemene
clubavond, ook wel racketavond
genoemd.
Donderdagochtend wordt al jaren
de populaire interne damescompetitie gespeeld.
Voldoende leden van TC zijn VTL
(verenigingstoernooileider)- en
VCL(verenigingscompetitieleider)gecertificeerd

19

Open toernooien zijn populair in de regio

Waarborg goede organisatie
toernooien: de toernooicommissie is
zowel kwantitatief als kwalitatief op
peil.

Regionaal overleg, plannen ontwikkelen,
activiteiten organiseren
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4.6 Training
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Meer dagen training

Bestuur, jeugdcommissie,
trainer

2019-2024

Zie eind 2018
Op dit moment zijn de trainingsmogelijkheden enigszins beperkt:
er krijgt de jeugd 2 x 17 lessen per
jaar en voor de volwassenen 3 cycli
van 10 lessen. Sinds kort ook
mogelijkheid om op zaterdag
ochtend training te volgen.

De trainingsmogelijkheden zijn verruimd.

Er zijn flexibele trainingscycli van vijf lessen, o.a.
gericht op schoolgaande jeugd, bijv voorafgaand
aan competitierondes.

Flexibele trainingscycli voor
schoolgaande jeugd

Jeugdcommissie, trainer

2019-2024

Voor de volwassenen is ’s avonds
één trainingsbaan beschikbaar en
voor de jeugd overdag twee.

Tevens specifiek trainingsaanbod voor
volwassenen van vijf lessen (focus op service,
volley, backhand, dubbel, etc.).

Bestuur, trainer

2019-2024

De trainingen voor volwassenen zijn
kostenneutraal, de jeugdtrainingen
(tot 19.00u) kennen naast een eigen
bijdrage ook een bijdrage van Set’77
en een beperkte bijdrage van de
gemeente Landerd.

Aanbieden van alternatieve trainingsopties: thema-,
competitie- (team-)
trainingen

De trainer speelt ook een actieve rol in het
senioren+-tennis, bijv. als het gaat om introductie
nieuwe spelsoorten, blessurepreventie en
gezond bewegen.

O.a. introductie Senior-Fit

Bestuur, trainer,
senior+-commissie

2019-2024

De professionele trainer is in dienst
van tennisschool ‘Totaal in Tennis’.

Trainingsaanbod afstemmen op
wensen/verwachtingen.

Gestructureerde feedback
op training

Jeugdcommissie,
commissie werving &
behoud , trainer

jaarlijks

Set’77 heeft een ‘één-trainerbeleid’.
De trainer wordt ook betrokken bij
wervings- en behoudactiviteiten
voor jeugd en volwassenen.

Trainer heeft een zeer belangrijke, initiërende en
motiverende rol t.a.v. (blijvende) deelname aan
trainingen en het meedoen aan toernooien en
competities. Hij is op dat gebied het wervende
‘uithangbord’ van de vereniging.

Trainer actief betrekken

Trainer

2019-2024
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Naast tennis- ook padeltrainingen.
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4.7 Ledenbeleid
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Het ledenaantal is al enige jaren
stabiel rond de 500 leden
(70 jeugdleden en 420 senioren).
(zie bijlage 2).

Zie eind 2018

Ledenwerving jeugd: schooltennis, proeflessen ‘Maak kennis
met tennis’, ‘Vier Sjors Sportief’,

Een ledenstop bij 500 volwassen leden. Beleid is dat
er nooit een wachtlijst voor jeugdleden kan zijn. Bij
ledenstop hebben inwoners uit Zeeland voorrang.

Ledenstop bij bereiken van 560
leden.

Door de aanleg van twee padelbanen is de baancapaciteit van de zeven tennisbanen toereikend.

In vergelijking met andere tennisverenigingen kent Set ’77 een
relatief lage uitstroom van leden.

Contributie lidmaatschap Set’77 is voor zowel tennis
als padel.

De baancapaciteit is op
maandag-, en in mindere mate op
dinsdagavond te beperkt.
Tijdens competitiedagen en
toernooien is er nauwelijks
ruimte voor recreatieve leden
om vrij te tennissen.
In principe kan men gedurende
60 minuten afhangen voor het
dubbelspel. Bij enkeltennis kan
men 50 minuten baan reserveren.
In de zomermaanden juni, juli,
augustus is het voor volwassenen
mogelijk tegen een gereduceerd
tarief zomerlid te worden
(Zomerchallenge).
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Het aantal jeugdleden is gegroeid tot 100 leden.

Acties

Initiatief

Periode

Focus op werving jonge
jeugdleden en behoud
middelbare schooljeugd.

Jeugdcommissie, trainer

2019-2024

Aanleg twee padelbanen.

Bestuur

2019

Bestuur

2019

Uitstroom van alle doelgroepen is nog steeds laag.

Gerichte preventieve
maatregelen.

Jeugdcommissie, commissie werving & behoud

2019-2024

Substantiële groei van ledenaantal in
leeftijdscategorie 20-40 jaar.

Doelgerichte wervende
activiteiten.

Commissie werving &
behoud

2019-2024

Door specifiek SeniorFit-aanbod en actief preventief
uitstroombeleid van senior+-commissie een toename
van het aantal 65-plussers.

Doelgericht aanbod voor
65+: aangepast materiaal,
andere speltactiek.

Senior+-commissie, trainer

2019-2024

Set’77 richt zich ook op specifieke doelgroepen, o.a.
in het kader van ‘maatschappelijk verantwoord
ondernemen’ (bijv. G-tennis, tennis in de
buitenschoolse opvang).

Behoeftenonderzoek.

Bestuur

2020

Door samenwerking met andere verenigingen
werven van nieuwe leden.

Overleg met bijvoorbeeld
voetbalverenigingen.

Commissie werving &
behoud, trainer

2019-2020
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4.8 Vrijwilligersbeleid
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Zie ook eind 2018
Set’77 draait vooral op een grote
groep vrijwilligers(plusminus 60)
verdeeld over bestuur en een tiental
commissies.

Set’77 hanteert een zgn. smoelenboek op website
van bestuur en commissies

Samenstellen smoelenboek
en op de Set’77-site
openbaar met inachtneming
van AVG.

Bestuur, PR-commissie

2019

Er is veel erkenning voor de inzet
van alle vrijwilligers; wat o.a. tot
uiting komt in het jaarlijkse
commissie&sponsorfeest.

Duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden van commissies zijn vastgelegd.

Inventariseren en overleg
met alle commissies.

Bestuur, commissies

2019-2020

Werving van commissieleden is tot
op heden in zijn algemeenheid nog
geen groot knelpunt.

Er is belangrijke aanwas van jongere
commissieleden en bestuursleden(<45 jr.).

Actieve persoonlijke
benadering bij werving.

Bestuur, commissies

2019-2024

Het vrijwilligerswerk is niet
vrijblijvend.

Enkele nieuwe commissies.

Padelcommissie, werving &
behoud volwassenen,
senior+-commissie.

Bestuur

2019-2020

De commissies zorgen in principe
zelf voor vervanging van aftredende
leden.

Uitbreiding aantal leden binnen specifieke
commissies.

O.a. sponsorcommissie.

Sponsor commissie

2019-2020

Commissieleden zijn vrijgesteld van
bardienst.

Commissies zijn minder afhankelijk van de inzet,
ervaring en deskundigheid van individuele
personen binnen een commissie. Er is sprake van
transparante werkwijzen, open communicatie en
gedeelde verantwoordelijkheid.

Spreiden van taken en
verantwoordelijkheden
over leden.

Alle commissies

2019-2024

Deskundigheid/expertise van leden in kaart
gebracht met inachtneming AVG-regels.

Organiseren deskundigheidsbevorderende activiteiten.
(o.a. vertrouwenscontactpersonen) VOG

Bestuur

2019-2024

Er is een veilig sportklimaat.

Gebruik van KNLTB-tools.

Bestuur

2019-2024
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4.9 Jeugdbeleid
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Set’77 heeft een actieve
jeugdcommissie die uit zeven leden
bestaat, met een goede
taakverdeling.

Het aantal jeugdleden is gegroeid van 70 naar 100
leden.

Focus werven 5-8 jaar.
Invoeren
‘all-in-lidmaatschap’.
Extra activiteiten om
clubbinding te vergroten.

Jeugdcommissie

2019-2024

Invoeren 12+-arrangement
(waarin korte trainingscycli
gekoppeld worden aan
competities).
Stimuleren deelname.

idem

2019-2020

idem

2019-2024

De clubtrainer is nauw betrokken bij het opstellen
en uitvoeren van jeugdbeleid.

Gestructureerde feedback
over training.

Jeugdcommissie, trainer

jaarlijks

Ambitie Set’77: In samenwerking met een
tennisschool de ‘betere’ jeugd de kans geven hun
tennistalent te ontwikkelen. In dit kader mogelijk
intensiever samenwerken met
tennisverenigingen in de regio.

Ruimte voor prestatief
ingestelde tennissers
(samenwerken met andere
verenigingen en regionale
tennisschool).

Jeugdcommissie, trainer

2019-2024

De combinatie van padel en tennis is aantrekkelijk
voor kinderen en jongeren. Nieuwe activiteiten ,
extra activiteiten om de binding met de
tennisclub te vergroten.

Combinatie padel- en tennistraining. Een vriendjesvriendinnetjestoernooi, een
‘glow-in-the-dark’- toernooi.

Jeugdcommissie, trainer
+ jeugdleden

2019-2024

Regionaal overleg, plannen ontwikkelen,
activiteiten organiseren.

KNLTB-Funmasters,
tenniskamp, jeugdclinics.
Overleg in KNLTB-kring

Jeugdcommissie,
jeugdleden

2019-2024

De clubtrainer is ondersteunend.
De jeugdcommissie organiseert
clubkampioenschappen, competities
en wervingsactiviteiten,
(tennis@school, Worldtour, Vier
Sjors Sportief, Maak kennis met
tennis, ouder-kind-toernooi, KNLTBcompetitie in voor- en najaar).
De laatste jaren steeds
lagere deelname aan
clubkampioenschappen.
In 2018 zijn deze zelfs afgelast als
gevolg van te lage deelname.
Het accent ligt op recreatief tennis,
gezond bewegen en gezelligheid.
Nogal wat kinderen stoppen met
tennis zodra ze naar het voortgezet
onderwijs gaan. Tennis is vaak een
tweede sport. Ouders kiezen graag
voor een teamsport; tennis wordt
(nog) niet gezien als teamsport.
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Voor het behoud van kinderen en jeugd is er het
zogenaamde ‘all-in-lidmaatschap’: clubcontributie
plus inschrijving competitie en toernooien plus
training.
Lagere uitstroom jeugdleden in middelbare
schooltijd.
De meeste jeugdleden doen mee met de
clubkampioenschappen, toernooien en externe
competities.
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4.10 Privacy/Veiligheid/Gezondheid
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

In 2018 is de nieuwe AVG
privacywetgeving ingepast.

Zie eind 2018

Structureel hanteren van
nieuwe privacywetgeving.

Bestuur + alle commissies

2019

Set’77 beschikt over een AED en
EHBO-materiaal.

Ieder jaar zijn er een herhalingscursus AED.

AED-cursus/training.

Bestuur

jaarlijks

Regelmatig check EHBO-kist.

Controle EHBO-kist voorafgaand aan elk toernooi.

Paviljoencommissie

periodiek

Alle leden hebben het certificaat
‘Verantwoord Alcohol
schenken’(IVA).

In het paviljoen is een lijst met namen van EHBO’ers
binnen de vereniging.

samenstellen, plaatsen en
up–to-date houden van
EHBO-lijst.

Paviljoencommissie

jaarlijks

Set’77 kent een veilig sportklimaat: grensoverschrijdend
gedrag (bijv. op het gebied van
sexualiteit, of pestgedrag)
op het tennispark wordt niet
getolereerd.

Set’77 heeft twee geschoolde
vertrouwenscontactpersonen.

Opleiden van twee
vertrouwenspersonen.

Bestuur

2019

Het beheer van de paviljoenvoorraad (bar, keuken,
toiletten, ..) is geheel volgens de richtlijnen van de
Voedsel- en Warenautoriteit.

Minimaal één lid van de
paviljoencommissie is in bezit van het vereiste
‘hygiënecertificaat’.

Paviljoencommissie

2019-2024
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4.11 Sponsorbeleid
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Actief persoonlijk benaderen
van potentiële sponsoren,
Onderzoek optie
hoofdsponsoren.

Sponsorcommissie

2019-2024

Optimaliseren CRM
sponsoren.

idem

2019-2024

Uitbreiding van aantal leden binnen
sponsorcommissie

Uitbreiden tot 5-6 leden.

idem

2019-2020

Set’77 benut de zogenaamde ‘warme contacten’
van haar leden met potentiële sponsoren

Periodiek ‘warme contacten’
van potentiële sponsoren
inventariseren. In dit kader
oproep doen aan leden.

idem

2019-2020

Zie ook eind 2018
Set’77 heeft een actieve sponsorcommissie bestaande uit drie leden.

Sponsorinkomsten zijn 30% verhoogd.

Set’77 sluit meerjarige (in principe
vijfjarige) sponsorcontracten af.
Er zijn diverse
sponsormogelijkheden zoals:
-

Club van 77
Advertentie website
Naamgeving op scoreborden
Reclameborden
Windvangers
Toernooisponsoring
Sponsoring in natura
Weeksponsoring

Sponsoren worden jaarlijks
uitgenodigd voor het jaarfeest voor
vrijwilligers & sponsoren.
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Een goede database van alle sponsoren en inzage
van potentiële sponsoren en historische contacten
en afspraken

Onderzoeken nieuwe
sponsormogelijkheden.
Organiseren
sponsortoernooi.
Goede ondersteunende
communicatiematerialen bij
bezoeken potentiële
sponsoren.
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4.12 Communicatie en PR
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Zie ook eind 2018

..
.
.
..

Set’77 heeft een PR-commissie die
zorg draagt voor :

T.b.v. het websitebeheer is er voldoende en
deskundige menskracht.

Op peil houden, cq brengen
van bemensing pr-commissie

PR-commissie

2019-2024

*

Beheer website

De jeugd van Set ‘77 heeft clubkleding.

Jeugdcommissie

2019-2024

*

Digitaal clubblad 4x p/jr.
(“Setpoint’)

Set’77 staat duidelijker op de sociale kaart in de
gemeente.

In samenwerking met
sponsor(en)

Bestuur, PR-commissie

2019-2024

Publicaties in regiobladen
(Arena en Udens weekblad) + 		
plaatselijk blad (Rookelijzer)

Het gebruik van KNLTB-Clubapp is gemeengoed
binnen de Zeelandse tennisvereniging.

Gerichte pr ‘naar buiten’:
informatie-/communicatie
naar/met andere verenigingen, burgers, overheid en
politiek.
Aansluiten bij actuele
(KNLTB-) ontwikkelingen.

PR-commissie

2019-2020

Aantrekken tweede websitebeheerder met ervaring
gebruik social media.

PR-commissie

2019

*

*

Ontwerp en gebruik van eigen
huisstijl in alle communicatie		
middelen (website, flyers,
affiches, etc.)

Website is up–to-date.
Meer openbare toegankelijkheid van
websitepagina’s (inlogcode minder vereist).

*

testfase Clubapp KNLTB

Beperkt aantal pagina’s op website achter
inlogcode-sleutel.

*

het gebruik van Facebook is 		
(nog) geen doorslaand succes.

Efficiënt gebruik sociale media in communicatie
naar leden.

Welke info wel of niet achter
sleutel.

Bestuur,
PR-commissie

2019

Frequenter digitale nieuwsbrief versturen naar
leden. Verbetering periodiek digitaal clubnieuws
Setpunt.

Onderzoeken van
implementatie van nieuwe
communicatiemogelijkheden
naar leden zoals het gebruik
van nieuwsbrieven.

PR-commissie

2019-2024

Onderzoek naar bereik
Setpunt.

PR-commissie

2019-2020

Inventariseren behoeften
leden t.a.v. Setpunt

PR-commissie

2019-2024

Waken dat Setpunt aansluit bij behoeften leden.
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4.13 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Duurzaamheid heeft in de
afgelopen jaren relatief weinig
aandacht gehad.

Alle verlichting Ledverlichting.

Conventionele baanverlichting vervangen door
ledverlichting. Op alle luifels
van paviljoen zonnepanelen
Aanschaf hybride
warmtepomp

Bestuur.

2020-2021

Set’77 doet aan gescheiden afvalinzameling.

Gescheiden afvalinzameling

Paviljoencommissie.

2019-2024

Intensiever samenwerken met buurtsportcoach
(coördinator).

Er is structureel overleg
met de buurtsportcoach om
samen nieuwe mogelijke
doelgroepen kennis te laten
maken met tennis&padel.
Padelclinics voor basisschoolleerlingen

Bestuur, commissies.

2019-2024

Jeugdcommissie, trainer.

2019-2024

Set’77 biedt tennislessen in het kader van
naschoolse opvang.

Tennis in naschoolse opvang

idem

2019-2024

Set’77 stimuleert sportactiviteiten voor kinderen,
samen met andere verenigingen
(7-kamp, tenniskamp).

Organiseren tennisactiviteiten voor kinderen
samen met andere
verenigingen.
Organiseren tenniskamp

Jeugdcommissie, trainer.

2019-2024

Actieve deelname aan of
organisatie van goede
doelenacties.

Bestuur, commissies.

2019-2024

Overleg met andere
verenigingen, ontwikkelen /
organiseren van activiteiten

Bestuur, commissies.

2019-2024

Wat betreft m.v.o. zijn er
nauwelijks initiatieven of
activiteiten ontplooid

Verduurzaming energiebehoeften.

Set’77 organiseert padelclinics voor basisschoolleerlingen en voor bewoners met geestelijke
of fysieke beperkingen.

Levert een bijdrage aan geselecteerde goede doelen.

Set’77 werkt nauwer samen met andere Zeelandse
(sport-) verenigingen en tennisverenigingen in de
regio.
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4.14 Financiën
Situatie eind 2018

Gewenste situatie 2024

Acties

Initiatief

Periode

Set’77 is een financieel gezonde
vereniging. In 2018 is een grote
investering gedaan in de
renovatie van paviljoen en
terras. Daarnaast zijn baan 1-2 en
4-5 vervangen.

Naast de inkomstenbronnen zoals genoemd onder
2018, haalt Set’77 zijn inkomsten uit verhuur tennis- en
padelbanen en mogelijk paviljoen. Verhuur mag echter
nooit ten koste gaan van de beschikbaarheid voor de
leden.

onderzoek naar
verhuurmogelijkheden

Bestuur

2019-2024

Een stabiel ledenaantal van 500 is belangrijk om
beleidswensen financieel te kunnen realiseren.
Doel is in totaal 100 jeugdleden en 450 volwassen
leden. Meer sponsorinkomsten (+ 30%)

Ledenbehoud en
wervingsbeleid

Bestuur, commissies

2019-2024

Investeringen vrijwel uitsluitend uit eigen middelen,
met uitzondering van aanleg padelbanen, installatie
led-verlichting en zonnepanelen.

Sponsorinkomsten
verhogen

Sponsorcommissies

2019-2024

Voor bovengenoemde investeringen wordt beroep
gedaan op 20 % landelijke subsidie per 1 januari 2019 en
35% op investeringen die energiebesparend zijn.

Beroep doen op landelijke
subsidiemogelijkheden.

Bestuur

2019-2020

Gemeente heeft eenmalig in 2019 een financiële
injectie gedaan in de realisatie van de padelbanen
(stimuleringsfonds) en in duurzaamheidsinvesteringen
(led-baanverlichting, zonnepanelen en hybride
warmtepomp).

Stimuleringsfonds
Duurzaamheidsfonds

Bestuur

2019-2024

Set’77 heeft een 10-jarenbegroting t.b.v. grote
investeringen. Er is sprake van een structurele
budgetbewaking.

Meerjarenbegroting grote
investeringen.
Budgetbewaking diverse
commissies.

Financiële commissie

2019-2024

Commissies

2019-2024

Tendens dat overheidssubsidies zullen afnemen
vraagt om een professionele bedrijfsvoering van de
tennisclub.

Professionalisering
bedrijfsvoering Set’77

Bestuur

2019-2024

Jaarlijkse contributie en consumptieprijzen blijven
relatief laag.

Benchmarken en beheren
prijzen

Bestuur

2019-2024

De belangrijkste
netto-opbrengsten bestaan uit:
- Contributies
- Baropbrengsten
- Sponsorgelden
- Gemeentelijke subsidie jeugd
Lidmaatschap is in vergelijking
met andere tennisverenigingen
in de regio en andere sporten
aantrekkelijk geprijsd.

Set ’77 kent contributiereductie
voor 70+’ers, gezinnen, en
rustende leden. Contributie voor
jeugdleden is zeer laag.
De kosten voor de jeugd zitten
in de training.

Consumptieprijzen relatief
aantrekkelijk geprijsd.
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Beleidsplan Set’77 2019-2024

V I

J F jaren Plan

5. Ten slotte
Dit beleidsplan geeft richting aan de koers en ambitie van Set’77 in de komende vijf jaar.
Het is geen strak keurslijf, maar een flexibel instrument. Het biedt een formeel kader ter
ondersteuning en inspiratie van de ontwikkeling van de Zeelandse tennisvereniging de
komende jaren. Jaarlijks zullen de acties worden geëvalueerd en daar waar nodig enigszins
bijgesteld.
Proces
Het ontwikkelen van dit beleidsplan was een tijdrovende klus. De ‘werkgroep beleid’
bestaande uit Wietje van Dongen, Bart van Gemert, Afke Kunneman, Maartje Daverveld, Paul
Elschot, William van Stiphout en Gerard Pijnappels is in 2018 in zes stappen tot dit
eindresultaat gekomen.
Met een KNLTB-stappenplan en voorbeelden van andere tennisverenigingen ter
ondersteuning. Hierbij zijn o.a. ook de resultaten en suggesties van de
ledentevredenheidsonderzoek van begin 2018 meegenomen.
Ook is vooraf bij alle commissies opgehaald wat men voor de komende vijf jaren als
ambities en verbeterpunten hadden.

Eind 2018 hebben de betrokken Set’77-commissies gereageerd op de conceptversie, in
januari 2019 heeft de werkgroep de laatste puntjes op de -i- gezet, in februari 2019 heeft
het Set’77-bestuur zich over het plan gebogen en in de Algemene Ledenvergadering eind
februari 2019 spreken de leden zich uit.
Implementatie
En dan aan de slag! Wanneer het plan definitief is, is het aan bestuur, commissies, trainer
en anderen om de plannen te concretiseren en de geplande acties uit te voeren. Minstens
1x per jaar (ALV) maakt het bestuur de balans op en worden leden geïnformeerd over de
voortgang. Zijn de korte termijndoelen behaald, zijn de lange termijndoelen nog haalbaar
en actueel of vragen ze om aanpassing (effectevaluatie en procesevaluatie)?
Set’77 timmert aan de weg, het is een gezonde, gezellige, actieve en bloeiende
sportvereniging. Dat moet vooral zo blijven. De inzet van een grote groep vrijwilligers
is al jaren de basis voor dat succes. Dit beleidsplan is vooral een extra versteviging
van die basis.

Vormgeving: www.kimvantiel.nl, PR-commissie.

Bijlage 1a

Bijlage 2

(Verwachte) bevolkingsontwikkeling gemeente Landerd,
2000-2040.

Ontwikkeling aantal leden per leeftijdscategorie
tennisvereniging Set’77 2013-2018.

Bron: CBS, 2016; PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040.

Bron: KNLTB okt 2018

Bijlage 1b
Verwachte bevolkingsontwikkeling per leeftijdsklasse
per jaar in Landerd 2016-2040, in % t.o.v. 2016.
Bron: Mullier Instituut, rapport Een toekomstbestendig buitensportverenigingen Landerd
(februari 2017)
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