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1 Visiedocument 
1.1 Aanleiding voor het visiedocument 
TV Overhout en het Tennis & Squash Overhout willen gezamenlijk bereiken dat TV Overhout een actieve 
vereniging is. Dit visiedocument geeft richting te geven aan het uit te voeren beleid. Het blijkt dat voor 
leden niet altijd duidelijk is hoe de samenwerking tussen parkbeheer en de vereniging in elkaar steekt. 
Hieronder wordt dit duidelijk weergegeven: 

• Het totale park is in beheer van Tennis en Squash Overhout (TSO). 

• De tennisvereniging TV Overhout huurt een afgesproken aantal buitenbanen van TSO. 

• De overige banen worden door TSO verhuurt aan individuele tennissers en aan de tennisleraren. 

• Spaarne Tennisschool verzorgt de tennislessen voor de jeugdleden van de vereniging, BASIC-TENNIS 
verzorgt tennislessen voor seniorleden en tennissers die geen lid zijn. 

• Activiteiten enkel voor KNLTB leden/verenigingsleden zijn activiteiten die de vereniging organiseert. 

• Het park met banen en groenvoorzieningen maar ook de kantine en kleedkamers worden 
onderhouden door TSO. 

• De bar wordt bezet door medewerkers van TSO. 

• De administratie wordt uitgevoerd door het bestuur van TV Overhout 
 
De vereniging groeit en een goede samenwerking waarin beide partijen hun taken pakken geeft veel 
kansen. De accommodatie beschikt over alle faciliteiten en de leden kunnen zich concentreren op alle 
direct aan tennis gerelateerde taken. 
 
1.2 Missie 
TV Overhout streeft ernaar om een levendige vereniging te zijn die haar leden stimuleert tot het 
beoefenen van tennis. Commissies en leden binnen de vereniging zetten de levendigheid kracht bij door 
het organiseren van activiteiten. Alle leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd binnen de vereniging. 
TV Overhout heeft een bloeiende jeugdafdeling, ondersteunt door leden en een professionele 
tennisschool. 
 
1.3 Visie 
TV Overhout als een familiare vereniging in Haarlem met als belangrijkste kenmerken: gezellig, 
toegankelijk en met een gastvrije sfeer voor al haar leden. Ons betrokken ledenbestand bestaat uit 
mannen en vrouwen, van jong naar oud, die elk op hun eigen niveau, van recreatief tot competitief, 
kunnen presteren. TV Overhout zet zich in om haar leden te binden, te boeien en te behouden d.m.v. 
een hoogwaardig en service gericht tennispark, een professionele tennisschool en aanbod van 
onderhoudende activiteiten. Bij TV Overhout krijgt onze jeugd de ruimte om zich op een plezierige 
manier te ontwikkelen.  
 
In grote lijnen willen wij dit bereiken door: 

• Actieve commissies: toernooi-, recreatie-, en jeugdcommissie. 

• Door de leden georganiseerde activiteiten in de vereniging waardoor de vereniging nog 
aantrekkelijker wordt, leden elkaar leren kennen en samen optrekken. 

• Het aanbieden van een recreatief en competitief lesprogramma uitgevoerd door de tennisschool.  

• Een optimale samenwerking met TSO en de tennisscholen zodat de vereniging bloeit. 
 

 
 
 



1.4 Samenvatting verenigingsbeleid 
 a. Aantal Leden als toekomst missie. 

• Het aantal seniorleden 500 

• Het aantal seniordagleden 75 

• Het aantal jeugdleden laten groeien naar 150 

• Ledenaantal doorgroeien naar 725 
 
b. Activiteiten 
Activiteiten organiseren gedurende het gehele jaar en betrokkenheid waardoor aantrekkelijker als 
vereniging; 

• Activiteiten gericht op doelgroepen / leeftijden 

• Scholenactiviteiten (schooltennis, koningsspelen) 

• Promotie door sociale media en communicatie in nieuwsbrieven 
 
c. Sporttechnisch 

• Zoveel mogelijk leden competitie laten spelen. 

• Samenwerking met Spaarne Tennisschool moet zorgen voor doorstroom van recreatief naar 
competitief. 

• Organiseren van KNLTB Tenniskids en KNLTB jeugdcompetitie. Spaarne Tennisschool en de 
jeugdcommissie werken intensief samen om ledenaantal van de jeugd te laten stijgen en het 
creëren van een verenigingsgevoel. 

 
d. Organisatorisch: 
Bestuursleden: voorzitter / secretaris / penningmeester / algemene bestuursleden / jeugdcommissie / 
toernooicommissie /recreatiecommissie  
 
Allerlei activiteiten kunnen door leden georganiseerd worden die een contactpersoon hebben in 
betreffende commissie. Het bestuur stelt kalender samen in overleg met commissies en  
Tennis & Squash Overhout. 
 
e. Sfeer & activiteiten 
Nieuwe leden ontvangen een welkomstbericht met informatie over de verenging. Hierin word de vorm 
van de vereniging uitgelegd, structuur, mogelijkheden en activiteiten uitgelegd. 
 
g. Vrijwilligersbeleid 
- Geen verplichting, elke bijdrage aan TV Overhout is gewenst. 
- Nieuwe leden worden bij lid worden uitgenodigd om iets bij te dragen. 
 
h. Accommodatie 
De accommodatie word beheert door TSO. De TVO gebruikt de faciliteiten van het park. 
 
i. Communicatie 
Verenigingswebsite word beheerd door TSO. 
KNLTB.club word gebruikt voor communicatie richting leden door, App en mailing. 
Nieuwsbrief van vereniging word meerdere keren per jaar uitgestuurd. 
 


