Beleidsplan SVA Tennis- en Padelclub
2021-2025

Aartselaar maart 2021
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1. Inleiding
Het beleidsplan 2021-2025 is de leidraad voor SVA Tennis- en Padelclub qua verdere ontwikkeling in
de komende 4 jaar. Een duidelijke visie met realistische doelstellingen moeten SVAT in staat stellen
zich te ontwikkelen van een tennisclub naar een tennis- en Padelclub die een volledig gebruik van
haar terreinen aanbiedt met de daarvoor aangepaste organisatie en infrastructuur. SVAT groeit met
een inmiddels sterk verbeterde infrastructuur. De 2 all-weatherterreinen kunnen het hele jaar door
gebruikt worden. Met de komst van padelterreinen kan ons ledenbestand zeker uitgroeien.

2. Doelstelling, missie en visie
2.1 Doelstelling
De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennis- en padelsport.
Deze doelstelling kan worden bereikt door:
•

Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van de tennis- en padelsport

•

Het promoten van tennis en padel in het algemeen

•

Het aanbieden van competities zoals Interclub, Beker Claus, Beker Tony Martens

•

SVAT wil deze doelstelling bereiken in een cultuur waarin:
o

recreatief en competitief tennis en padel hand in hand gaan

o

leden zich met elkaar respectvol omgaan

o

jongeren kunnen groeien als sporter maar zeker ook als persoon

o

sportiviteit, plezier en gezelligheid voorop staan

2.2 Missie
SVAT heeft als missie het beoefenen van de tennis- en padelsport mogelijk te maken voor
iedereen met een juiste balans tussen recreatief en competitief sporten en het bieden van een
aangepast pakket naar leeftijdscategorie, zodat jong en oud aan hun trekken komen. We willen
een jeugdvriendelijke, toegankelijke en familiale sportclub zijn, waar iedereen welkom is.
2.1.3. Visie
Als bestuursorgaan van SVAT wensen we ons in te zetten om deze missie uit te bouwen.
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Zo werken we aan:
•

een optimale infrastructuur met een gezond beleid

•

een goede jeugdwerking waarmee we ook de continuïteit trachten te waarborgen

•

een gemotiveerd trainersteam met ervaren tennistrainers

•
•

voldoende trainingsaanbod om elke speler op elke leeftijd kansen te bieden om zijn
individuele tennis- en padelmogelijkheden te helpen ontwikkelen

•

Het organiseren van verschillende activiteiten om het recreatieve en familiale aspect van de
club in de verf te zetten

•

Het organiseren van interne en externe ontmoetingen en competities

•

Een goed onthaal van nieuwe leden

•

Het motiveren van vrijwilligersengagement

•

Een ontmoetingsplaats met een goede ontvangst

Op basis van deze gegevens bouwen we verder aan de toekomst van onze club en we gebruiken deze
als basis om ons beleidsplan 2021 - 2025 op te stellen.

3. Toekomstvisie
Wij willen dus een club blijven waarin we tennis en padel willen ontwikkelen en bevorderen, met een
evenwicht tussen jeugd, competitie en recreatief tennis. Een club waar het leuk toeven is om elkaar
te ontmoeten.
We willen dat de leden zich betrokken voelen bij het clubleven en zich in de mate van het mogelijke
mee inzetten als vrijwilligers.
We blijven aandacht besteden aan de opvang van nieuwe leden. Zij kunnen andere leden leren
kennen op bv een clubavond of op één van onze talrijke activiteiten.
Het organiseren van activiteiten en speelgelegenheid blijft prioritair. Het ‘met elkaar tennissen en
padellen’ biedt kansen om elkaar beter te leren kennen en appreciëren.
Dit komt de ganse clubwerking ten goede.
Budget wordt aangelegd, om toekomstige grote materiële investeringen te kunnen financieren. Zoals
aanleg padelterreinen en vervanging all-weather terreinen.
Een gezonde financiële basis blijft onze topprioriteit. De financiële commissie zal nauwlettend
toezien dat de budgetten sluitend blijven.
Hiervoor werden ook de vele sponsors gecontacteerd, die we uiteraard hartelijk bedanken voor hun
gewaardeerde steun.
Een gezond en transparant financieel beleid wordt aangehouden, met voldoende reserveringen voor
de toekomst van de club.
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Voorts blijven we de steeds wijzigende wetgevingen opvolgen en toepassen, zoals o.a. over
grensoverschrijdend gedrag in de sportsector, nieuwe regels op het vlak van de privacy (GDPR)

4. Doelstellingen
Recreatieve familieclub:
•

activiteiten organiseren voor alle doelgroepen

•

dynamische jeugdwerking

•

werven van jeugdleden

•

algemene opleidingen organiseren voor alle jeugdgroepen en voor volwassenen die het
wensen

•

competitie:
•

deelname aan competities ingericht door Tennis Vlaanderen, Beker Claus, Beker
Tony Martens

•

organiseren van clubkampioenschappen

•

organiseren van interne competities om het spelen te bevorderen

Randvoorwaarden realiseren om de leden in een aangename club te laten tennissen en padellen:
•

bevorderen van integratie van nieuwe leden

•

onderhouden van communicatie met de leden

•

respect hebben voor het vrijwilligerswerk en de appreciatie ook tonen

Communicatie:
•

goede communicatie naar de leden en naar potentiële leden toe

•

aanbieden van een website die up-to-date is, Facebook, link met Tennis Vlaanderen

•

op regelmatige basis versturen van nieuwsbrieven waarin we de leden op de hoogte houden
van onze activiteiten

Allerlei:
•

goede financiële controle en opvolging

•

streven om het jaarlijks lidgeld democratisch te houden

•

terreinen goed onderhouden

•

ruimte en sfeer creëren om leden in optimale omstandigheden te laten sporten

5. Sterke en zwakke punten van onze club
Sterke punten:
•
•
•
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goede jeugdwerking met uitstekend aanbod aan zomerlessen en een waaier aan
tennisactiviteiten
ervaren/bijgeschoolde trainers
goed onthaal nieuwe leden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

goede communicatie tussen het bestuursorgaan en de leden
goede ligging, in groene omgeving
8 goed onderhouden terreinen, waarvan 2 all-weather terreinen en allemaal verlicht
democratisch jaarlijks lidgeld
vernieuwd bestuursorgaan met een dynamisch beleid
een financieel gezonde club
goede vrijwilligerswerking, georganiseerd door leden van het bestuursorgaan
goede contacten met de gemeente
goede samenwerking met onze sponsors

Zwakke punten:
•

geen aanbod overdekte winteraccommodatie

6. Toekomstige doelen
Aanleg van padelterreinen.
Padel is de snelst groeiende sport ter wereld. We trachten onze medebewoners nog meer
aan het sporten te krijgen. In samenwerking met de gemeente krijgen we de kans om
padelterreinen aan te leggen. We kiezen voor tenminste 4 hoogwaardige padelvelden. Bij de
aanbouw houden we rekening met een eventueel later te plaatsen overkapping en dit door
de fundamenten reeds te voorzien waarop later de overkapping kan gebouwd worden.
We willen samenwerken met een padelschool om onze leden de kans te bieden om zich
verder te kunnen ontwikkelen in deze sport.
6.1 Financiële consequentie toekomstige doelen
De impact van dit doel blijft beperkt door

1. eigen inbreng club
2. inbreng investering leden

Het realistisch businessplan geeft ons een mooie financiële toekomst.
7. Structuur van de club
Algemene vergadering: het beslissingsorgaan van de club.
Het bestuursorgaan: wordt gekozen door de algemene vergadering, volgens de statuten. Het is het
uitvoerend orgaan van onze club. Zij staan in voor het beheer van de vzw.
De voorzitter en alle andere leden van het bestuursorgaan werden gekozen door de effectieve leden.
8. Slotwoord
Het bestuursorgaan zal minstens jaarlijks een kritische evaluatie maken met als doel dit beleidsplan
te onderhouden en eventueel aan te passen.
Dit beleidsplan werd opgesteld door de bestuursleden, zij zetten zich in om de club mee uit te
bouwen en in stand te houden.
De bedoeling is dat dit beleidsplan hiervoor een leidraad is in de komende jaren.
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Een beleidsplan leidt na goedkeuring tot uitvoering. En dat is ‘werk in uitvoering’, dat zich maar
zelden héél precies aan de vooropgestelde planning houdt en dus regelmatig dient te worden
bijgesteld.
Iedereen kan verbeterpunten aanreiken welke tot aanpassingen van het beleidsplan kunnen leiden.
Nieuwe marktomstandigheden, nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten, nieuwe tendensen, meeof tegenvallers tijdens de uitvoering van dit beleidsplan kunnen ook aanleiding geven tot
bijstellingen.
Zo willen we bereiken dat onze club er helemaal klaar voor zal zijn om ook in de toekomst een
bepalende rol te blijven spelen als toonaangevende tennis- en padelclub in Aartselaar.
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