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Inleiding 

 
“Great play”, voor alle Thor-leden 

HLTC Thor de Bataaf is een zeer gezellige en actieve tennisvereniging in Den Haag. Wij als Thor leden 
spelen veel en graag op het prachtige park aan de Ver-Huëllweg. Bijzonder is dat Thor drijft op de 
inzet van de vele vrijwilligers. Naast een gezellige vereniging is Thor financieel gezond. Op Thor is er 
plaats voor recreanten-tennissers en wedstrijdspelers. Thor is er voor iedereen die graag tennist. 
Momenteel is het dus “great play” voor ons als Thor leden. En dat willen we zo houden.  

Toch is er een drietal ontwikkelingen die maken dat we ons als vereniging moeten bezinnen op de 
toekomst. Ten eerste is de samenleving veranderd. Mensen maken in het algemeen minder tijd vrij 
voor het verenigingsleven en minder tijd om zich als vrijwilliger in te zetten voor de club. Thor is 
uniek door de inzet van vele vrijwilligers. Toch merkt ook Thor dat het steeds moeilijker wordt 
nieuwe vrijwilligers te vinden. Ten tweede bevindt Thor zich in een omgeving met veel andere 
tennisverenigingen, die allemaal strijden om de gunst van de Haagse tennisser. Er is dus veel 
concurrentie en daarom alle aanleiding om als vereniging duidelijk te maken waarom tennissers bij 
onze club moeten komen. Ten derde spelen digitale ontwikkelingen een steeds grotere rol in ons 
leven, zo ook bij de vereniging, zoals digitaal afhangen en het gebruik van de clubapp. Dit vergt 
kennis en inzicht in de manier waarop we binnen de vereniging communiceren. En hoe we 
communiceren met de buitenwereld. De digitalisering maakt ook dat het voor tennissers steeds 
gemakkelijker is om zichzelf langs digitale weg te organiseren en velen worden dan ook geen lid meer 
van een tennisvereniging.  

Thor wil een aantrekkelijke vereniging zijn en blijven in deze veranderende samenleving. In dit 
beleidsplan oriënteren we ons op de toekomst. We gaan de vraag beantwoorden hoe we de 
vereniging voorzien van een groeiend ledenaantal. Daarbij houden we rekening met de KNLTB norm 
ten aanzien van baanbezetting. En we maken keuzes waarmee we zorgen dat we onze (financiële) 
toekomst zeker stellen. Wij willen uitstralen dat we toegankelijk en gezellig zijn en voor elke speler 
op elk niveau wat te bieden hebben. Bovendien onderscheiden we ons van andere verenigingen in 
Den Haag door de speelmogelijkheden die we in de zomer hebben en in de winter (binnen en 
buiten). 

We zullen keuzes moeten maken om Thor ook in de toekomst aantrekkelijk en financieel gezond te 
houden. De keuzes staan beschreven in dit beleidsplan. Alle keuzes zijn er op gericht om de ambitie 
“great play voor alle leden” zeker te stellen. 

We zijn trots op Thor en het beleidsplan! 

 



 

Samenvatting 

 
In dit beleidsplan maakt de vereniging een aantal keuzes vanuit het algemene doel: “een 
aantrekkelijke en financieel gezonde tennisvereniging te zijn voor elk type tennisser”. 

De keuzes betreffen achtereenvolgens: 

1. Inzetten op ledengroei, waarbij het maximum van 1620 leden geldt. Dit maximum komt 
voort uit de norm die de KNLTB stelt van maximaal 90 leden per baan. Ledengroei maakt dat 
de financiële basis van de vereniging goed blijft en zelfs beter wordt.  

2. Alle tennisspelers kunnen binden en boeien. Dit geldt voor zowel recreatieve spelers als 
wedstrijdspelers. Om meerdere voorkeuren van spelers voor tennisondergrond te kunnen 
bedienen, kiest de vereniging voor een transitie naar een gemengd park, een park waar 
zowel smashcourt- als gravelbanen liggen. Dit komt tot uitdrukking door het starten in 2022 
van een tweejarige pilot door de vervanging van de banen 15 t/m 18 door gravelbanen. 

3. Om de financiële basis van de vereniging verder te verstevigen wordt een subsidiedenktank 
opgericht. En bekijken we of we, naast de bestaande, ook andere financiële stromen kunnen 
aanboren. 

4. Om Thor aantrekkelijk te houden voor de betere jeugdspelers is de ambitie van de vereniging 
om de Thor Tennis Academy in 2023 instroompartner van de KNLTB te laten zijn. Hiermee 
halen we ook regionaal talentvolle spelers naar Thor. En we willen onze eigen talentvolle 
jeugdspelers graag houden binnen onze vereniging, zodat ze op termijn de hoogstspelende 
competitieteams van Thor kunnen bemensen. 

5. De vereniging installeert een (onafhankelijke) vertrouwenspersoon zodat iedereen binnen de 
vereniging een aanspreekpunt heeft bij ongewenste situaties.  

6. Thor richt zich uitsluitend op tennis. Het aanleggen van padelbanen gaat nu teveel ten koste 
van de noodzakelijke tennisbanen, waarmee de vereniging concessies zou moeten doen aan 
haar aantrekkelijkheid als tennisvereniging. 

7. De vereniging maakt ter uitwerking van het beleidsplan: jaarplannen, een technisch 
beleidsplan, een jeugdbeleidsplan en een communicatieplan. 

 

  



 

1. Visie, Missie en Kernwaarden 
 

 

 

Zoals bijna elke organisatie heeft onze vereniging een visie (toekomstbeeld voor de organisatie; waar 
gaan we als organisatie naartoe), een missie (reden voor bestaan; wie zijn we en wat voegen we toe)  
en kernwaarden (wat vinden we belangrijk, waar leggen we de nadruk op).  

Visie 

Thor is momenteel een gezonde en goed georganiseerde tennisvereniging met zo’n 1500 leden. In de 
komende jaren willen wij onze vereniging toekomstbestendig(er) maken. We willen een vereniging 
zijn die ook in de toekomst drijft op de inzet van haar leden, zodat we het unieke verenigingsleven 
blijven behouden en verder versterken. We willen onze leden tevredenstellen door het aanbieden 
van diverse activiteiten en trainingen op alle niveau´s. En een club zijn waar op hoog niveau 
(Hoofdklasse gemengd zondag) en op recreantenniveau wordt getennist. We willen voor ieder wat 
wils bieden. Tevens willen we de vereniging aantrekkelijk maken voor potentiele nieuwe leden. Dit 
maakt dat we als vereniging blijven investeren in een moderne en heldere interne en externe 
communicatie. 

Missie 

Ook al zijn we dat in de eerste plaats; Thor wil meer zijn dan alleen een tennisvereniging. Thor wil 
haar leden een plek in Den Haag bieden waar jong en oud elkaar door middel van tennis kunnen 
ontmoeten. We zijn een open en toegankelijke vereniging die ieder lid gezelligheid biedt en waarbij 
iedereen op zijn of haar niveau kan tennissen. De leden hebben bij Thor een ontmoetingsplek waar 
zij zichzelf kunnen ontwikkelen en op een gezonde, veilige en betaalbare manier kunnen sporten. 
Met zijn allen bewaken wij een verenigingssfeer waarin tennisplezier, harmonie, openheid en 
resultaat centraal staan. 

Kernwaarden 

Na toetsing in het Thor Strategisch overleg op 28 september 2019 zijn we gekomen tot de volgende 
kernwaarden van Thor:  

T(ennisplezier) 

H(armonie) 

O(penheid) 

R(esultaat) 

 



 

2. Doelstellingen 
 

 

 

Om onze missie en visie te concretiseren, hebben we vijf doelstellingen geformuleerd. Deze geven 
richting aan ons beleid. Bij elke doelstelling geven we de huidige en de gewenste situatie aan. En 
wordt beschreven welke aandachtspunten we zien.  

Doelstelling 1. Ledenbehoud en ledengroei 

Een aantrekkelijke tennisvereniging zijn, waarbij de huidige leden zich prettig voelen en nieuwe leden 
worden aangetrokken tot Thor.  

Huidige situatie. Elk jaar zeggen zo’n 300 leden op, en komen er zo’n 300 leden bij. Het ledenaantal 
blijft daarom vrijwel stabiel. 2020 is een uitzondelijk jaar en we maken nu een groei van 6 tot 9 % 
door ten opzichte van 2019, maar dit kan door corona een tijdelijke groei zijn. 

Gewenste situatie. De vereniging heeft baat bij een goede combinatie van ledenbehoud en 
ledengroei. Dit omdat onze vereniging hiermee versterkt wordt en dat helpt om een sterkere 
financiële basis te creëren en om voldoende vrijwilligers te hebben. Met de huidige baancapaciteit 
kan de vereniging verantwoord groeien tot een maximum van 1620 leden. 

Aandachtspunten  

• gerichte acties om nieuwe leden te werven en bestaande te behouden;  

• nieuwe leden sneller integreren in de club bijvoorbeeld door een “buddy” systeem in het 
leven te roepen en whatsapp groepen voor nieuwe leden; 

• online continu baanbezetting tonen zodat met één oogopslag gezien kan worden of er 
speelruimte is;  

• een divers aanbod van activiteiten (blijven) organiseren waarbij er altijd wel een activiteit is 
die een lid aanspreekt;  

• zorgen dat er binnen de vereniging de gelegenheid is dat iedereen elkaar kan ontmoeten;  

• genoeg aandacht blijven geven aan de leden die de club al jarenlang trouw zijn; 

• voldoende inzicht verkrijgen in de reden van opzegging van leden. 
 

Doelstelling 2. Lesaanbod voor iedereen 

Het lesaanbod moet voor spelers en speelsters van elk niveau iets te bieden hebben.  

Huidige situatie. Er is veel lesaanbod bij Thor voor spelers van verschillende niveau’s. De trainersstaf 
bestaat uit een groep trouwe en enthousiaste trainers. Toch zijn de spelers van het eerste team niet 
uit de eigen tennisopleiding afkomstig. Dit geldt ook voor een flink aantal spelers uit de andere 
hogere teams. De betere spelers en speelsters komen voor het grootste deel van buiten de 



 

vereniging. En jeugdspelers die talent hebben, worden als ze ambitie hebben, gedwongen trainingen 
elders te volgen, omdat de Thor Tennis Academy nu geen instroompartner is van de KNLTB. 

Gewenste situatie. De vereniging biedt trainingen aan voor alle leden op alle niveau’s. Thor is een 
club  waar leden hun hele tennisleven moeten willen blijven spelen. Dit versterkt het 
verenigingsgevoel. Thor wil werken met een breedgeschoolde en gecertificeerde trainersstaf en de 
mogelijkheid bieden aan de trainersstaf om zich nog verder te ontwikkelen. We willen samen met de 
trainersstaf en de TTA de kwaliteit van de trainingen daar waar nodig verbeteren. Daarnaast wil Thor 
in 2023 instroompartner worden van de KNLTB. Deze kwaliteitsimpuls heeft tot doel talenten van 
Thor en uit de regio op onze vereniging te trainen en onze hogere teams (weer) bemand te krijgen 
met spelers die uit eigen “kweek” afkomstig zijn. De KNLTB wil met instroomtrainingen bijdragen aan 
de toekomst van het Nederlandse tennis. Tennisscholen en tennisacademies die aan de gestelde 
KNLTB criteria voldoen, kunnen zich hiervoor aanmelden.  

Zie meer informatie over instroomtrainingen:  https://www.centrecourt.nl/nieuws/2020/01/meld-je-
nu-aan-als-knltb-instroompartner/.  

Aandachtspunten:  

• het vergroten van de betrokkenheid binnen de vereniging als zowel jeugd, top en recreanten 
met en bij elkaar spelen en van elkaar leren;  

• jeugdleden dienen zich te kunnen blijven ontwikkelen op Thor en doorgroeien naar het 
hoogste niveau;   

• goede lessen dienen aantrekkelijk te  zijn voor zowel nieuwe als bestaande leden, en voor 
alle leeftijden en alle niveau’s.; 

• verdere onwikkeling van de Thor Tennis Academy; 

• voldoende gecertificeerde trainers; 

• teveel lessen waardoor er te weinig ruimte is om vrij te spelen. 
 

Doelstelling 3. Thor speelt een belangrijke rol in de Haagse samenleving 

De vereniging draagt bij aan de samenleving in Den Haag door tennis als middel in te zetten om 
mensen een sociale omgeving te bieden.  

Huidige situatie. Thor draagt bij aan de maatschappij in Den Haag door tennissers een veilige, 
gezonde en interessante club te bieden. Ook draagt Thor bij door expats te integreren in de club en 
daarmee in Den Haag. 

Gewenste situatie. Thor verbindt zich door intensievere samenwerking nog meer met scholen, de 
gemeente, sociale organisaties en projecten die in Den Haag door anderen worden georganiseerd. 
Hiermee draag je bij aan een positief sociaal maatschappelijke en sportief leven in de gemeente Den 
Haag en het kan ook nieuwe leden opleveren. 

Aandachtspunten:  

• Thor aantrekkelijk houden voor jonge maatschappelijk betrokken tennissers, die eventueel 

ook als vrijwilliger voor Thor kunnen worden geworven; 

• we kunnen nieuwe leden en vrijwilligers werven; 

• de expats zijn in de regel voor een beperkt aantal jaren lid, hetgeen zorgt voor een snellere 
doorloop in deze categorie leden; 

• de diversiteit binnen de vereniging op een gezond niveau houden; 

• teveel aandacht voor andere zaken dan alleen het tennissen.  
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Doelstelling 4. Financieel gezond 

Een financieel gezonde vereniging zijn en blijven en de financiële basis verder versterken.  

Huidige situatie. Thor is een financieel gezonde vereniging. Dat betekent dat onze inkomsten onze 
uitgaven overstijgen. Verreweg het leeuwendeel van de inkomsten uit de contributiegelden. 

Gewenste situatie. De financiële basis van de vereniging verder versterken door meer leden aan te 
trekken, en nieuwe verdienmodellen te vinden. 

Aandachtspunten:  

• nieuwe initiatieven omarmen zoals proeflessen/lidmaatschappen;  

• uitbreiden lesmogelijkheden en daarmee nieuwe doelgroepen;  

• subsidiemogelijkheden optimaal proberen te benutten; 

• naast het zoeken naar nieuwe inkomsten is het belangrijk om steeds kritisch naar de 
uitgaven te blijven kijken; 

• recessie waardoor een terugval van het ledenaantal plaatsvindt. 
 

Doelstelling 5. Betrokkenheid en participatie vrijwilligers 

Zoveel mogelijk leden dragen bij aan de vereniging middels een eerlijke verdeling van de  
vrijwilligerstaken. Het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende vrijwilligers teams. 

Huidige situatie. Er zijn veel vrijwilligers actief binnen Thor. Dit maakt Thor een unieke vereniging. En 
dat willen we graag zo houden. Toch blijkt het ook moeilijk om een aantal vrijwilligersposities 
opgevuld te krijgen.  

Gewenste situatie. Het unieke karakter van het uitgebreide vrijwilligerskader van Thor blijft 
behouden. De vrijwilligerstaken zijn allemaal ingevuld en er is zelfs een reservelijst voor vrijwilligers.  

Aandachtspunten:  

• creëren van betrokkenheid bij leden door over participatie te communiceren; 

• door persoonlijke aandacht voor het vrijwilligerswerk groeit de vereniging; 

• nieuwe vrijwilligers werven middels een bijeenkomst waarbij we onze leden uitnodigen tot 
(nog meer) participatie; 

• de opvatting dat er wordt betaald voor de sport en dat dit genoeg is; 

• mensen zijn druk; 

• de doorloop van de vrijwilligers is groot waardoor de continuïteit onder druk staat; 

• een klein aantal personen draagt de klussen waardoor de motivatie afneemt;  

• het landelijk tekort aan vrijwilligers; 

• waardering van vrijwilligers. 

 

         

  



 

3. Opgaven 
 

 

 

In deze paragraaf wordt een aantal opgaven geformuleerd die bijdragen aan de doelstellingen zoals 
deze hierboven zijn geformuleerd. De genoemde opgaven zijn zaken waar we de komende 5 jaar als 
vereniging sowieso mee aan de slag willen om de doelstellingen te halen. De uitwerking van deze 
opgaven zullen te zijner tijd worden vertaald in plannen. Uiteraard zijn er andere opgaven te 
bedenken. Deze 5 worden als meest belangrijk gezien.  

Jaarlijks zullen aan de ALV in het jaarplan de opgaven van dat jaar worden gepresenteerd.  

Doelstelling “Ledenbehoud en groei” 

Opgaven 

a. Werken aan een optimale communicatie zowel intern als extern. Een goede interne 
communicatie is een voorwaarde voor een effectieve externe communicatie. Interne 
bestuurs-communicatie verloopt via vergaderingen en de @thordebataaf.nl mail. Interne 
leden communicatie verloopt via de Clubapp, Whatsapp, nieuwsbrief, de schermen in de 
Pub, mail, website of brieven. Externe communicatie bevat berichten op KNLTB Centre Court, 
in de krant of op social media. Onze aandachtspunten zijn daar waar nodig de interne 
(bestuurs) communicatie verbeteren (zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe website) en meer 
in te zetten op social media. 

b. De aantrekkingskracht van Thor op leden willen we gaan ondersteunen door het leveren van 
aansprekende sportieve resultaten en het faciliteren van topspelers en talenten. Zie verder 
onder de doelstelling “lesaanbod voor iedereen”. De resultaten van de selectieteams van 
Thor vormen hiervoor een prachtige bron en worden ingezet voor PR (externe 
communicatie).  

c. De contributie moet op een betaalbaar niveau blijven. Hiervoor oriënteren we ons 
regelmatig op de contributie ontwikkelingen bij omliggende verenigingen, en zoeken we naar 
alternatieve financieringsbronnen (zie verder onder de doelstelling “financieel gezond”) 

Doelstelling “Lesaanbod voor iedereen” 

Opgaven 

a. De vereniging moet zowel breedtesport als wedstrijdtennis faciliteren. We willen een 
vereniging zijn waar iedereen terecht kan. De relatie tussen spelers en de trainersstaf is 
cruciaal om de lessen te laten slagen. We zijn daarom zuinig op ons aanbod en werven met 
zorg als trainers vertrekken. Daarnaast streven we naar uitbreiding van het aanbod middels 
het ingaan op nieuwe voorstellen van trainers, leden en buurtsportcoach.  

b. Ons technisch kader moet gediplomeerd zijn en voldoen aan de licentieverplichtingen die 
vastgesteld zijn door de bond. Daarmee hebben we een goede uitstraling naar alle 
tennisspelers die les willen hebben en zijn we in staat sterke (jeugd)spelers binnen de 



 

vereniging te houden, zodat zij (op termijn) de hoogst spelende competitieteams kunnen 
bemensen. Dit is mede nodig om instroompartner van de KNLTB te worden. De trainers 
dienen de verplichte nascholingen te volgen zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De TTA, de 
trainersstaf en het bestuur houden hier gezamenlijk de controle op. Dit komt ondermeer ter 
sprake in jaarlijkse functioneringsgesprekken tussen trainers en bestuur. 

c. Naast de relatie tussen tennissers en trainers is het van belang dat degenen die les krijgen 
tevreden zijn over de gegeven lessen. Jaarlijks zal de vereniging een enquête uitsturen naar 
de leden die lessen volgen om de tevredenheid te monitoren. Tevens zal het bestuur 
evaluaties met de trainers inplannen. Dit om de kwaliteit van de lessen te verbeteren waar 
nodig of dat de kwaliteit van de lessen op orde blijft.  

Doelstelling “Thor speelt een belangrijk rol in de Haagse samenleving” 

Opgaven 

a. We laten zien dat we ons als vereniging verbinden met de Haagse samenleving door in te 
zetten op samenwerking met gemeente, scholen, expatorganisaties en diverse 
(internationale) organisaties. 

b. Niet alleen de relatie met de Haagse samenleving is van belang ook de samenwerking met 
andere tennisverenigingen verdient de aandacht. Dit komt momenteel al van de grond door 
de communicatie in de KNLTB Kring app groep waarin de voorzitters van de volgende 
verenigingen zijn vertegenwoordigd: Leimonias, Mets, OTC, Aeronauten, Berg & Dal en 
Leeuwenbergh. Door samen te werken kunnen we de tennissers in Den Haag nog beter van 
dienst zijn. Daar waar de samenwerking versterkt kan worden, zullen we hier als vereniging 
aan meewerken. 

Doelstelling “Financieel gezond” 

Opgaven 

a. We gaan subsidiemogelijkheden onderzoeken. Hiervoor gaan we een subsidie denktank 
oprichten bestaande uit leden van de Beleidsadviesraad en het Thor verenigingsbestuur 
aangevuld met bestuursleden van de Stichting Onroerend Goed de Bataaf en mogelijk (een) 
specialist(en). 

b. We houden oog voor mogelijkheden om nieuwe geldbronnen aan te boren.  

Doelstelling “Betrokkenheid en participatie vrijwilligers”  

Opgaven 

a. Er moet persoonlijke aandacht geschonken worden aan de vrijwilligers van Thor om ze te 
behouden.  

b. Er moet aandacht zijn voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers om de vereniging nog 
aantrekkelijker te maken. Door middel van een bijeenkomst en een uitgewerkt actieplan 
(planning: voorjaar 2021) willen we onze leden uitnodigen tot meer participatie in het 
vrijwilligerskader.  

c. We gaan de samenwerking tussen de verschillende vrijwilligersteams stimuleren. 

Plannen 

Bovenstaande doelstellingen en opgaven geven de richting aan, maar vragen uiteraard ook om 
nadere concretisering. Elk jaar maakt het bestuur van Thor een jaarplan, met begroting, die wordt 
gepresenteerd aan de leden op de ALV. Tevens zullen er gekoppeld aan dit beleidsplan een aantal 
andere plannen het levenslicht zien, zoals een communicatieplan en een technisch beleidsplan.  

 



 

4. Organisatie 
 

 
 

Voorwaarde voor het bereiken van bovenstaande doelstellingen en opgaven is een goed werkende 
organisatiestructuur. Zoals gezegd, de interne organisatie moet goed geregeld zijn, omdat dit 
uitstraalt op de externe communicatie, die nodig is om nieuwe leden te werven. 

Huidige situatie. De vereniging kent drie besturen en meerdere commissies. Deze structuur is nodig, 
omdat er vele taken vervuld moeten worden. Thor is een club van leden, maar in de functie van de 
Stichting Onroerend Goed is Thor ook een bedrijf met inkomsten, parkexploitatie-uitgaven en heeft 
een partnership met iedereen die werkzaam is op het park. Er gebeurt ook veel in de sfeer van 
uitvoering, waardoor er vele commissies zijn. Al deze besturen en commissies zijn in het leven 
geroepen om te voorzien in het grote aanbod van activiteiten. Er zijn vaak meerdere overleggen 
nodig om tot een gewenste verandering te komen. 
 

Gewenste situatie. De organisatie wordt naar een effectiever niveau gebracht.  Het 
verenigingsbestuur zal hier speciaal aandacht aanbesteden. Daar waar nodig zullen onderlinge 
afspraken tussen de verschillende onderdelen worden verduidelijkt of worden nieuwe afspraken 
gemaakt. Er wordt de komende jaren gekeken naar nut en noodzaak van bepaalde organisatie-
onderdelen. Middels een organogram wordt de structuur gevisualiseerd en zo nodig jaarlijks 
geactualiseerd. 

 



 

De bestuurlijke inrichting 
 
De vereniging HLTC Thor de Bataaf: ALV en bestuur 
 
Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV), de leden. Deze 
benoemt en ontslaat het bestuur en oordeelt over het financiële beleid en het beleidsplan. Het 
verenigingsbestuur organiseert doorgaans twee algemene vergaderingen per jaar, in het voorjaar 
(het jaarverslag over het jaar daarvoor) en in het najaar (de plannen en begroting voor het jaar erop). 
Het bestuur ontwikkelt het beleid en voert dit uit. Binnen de vereniging zijn twee stichtingen actief, 
de Stichting Onroerend Goed Thor de Bataaf (SOG) en de Stichting Business & Toptennis Thor de 
Bataaf (SBTT) . De bestuurders van de stichtingen worden aangesteld door het Thor 
verenigingsbestuur. 
 
De SOG (Stichting Onroerend Goed de Bataaf) 
 
De SOG is eigenaar van het park en heeft geen winstoogmerk. De SOG streeft naar het maximaal 
benutten van de exploitatie mogelijkheden van het park met de business partners. De SOG is 
verantwoordelijk voor een goede exploitatie en een goed beheer van het park, de opstallen en 
tennisbanen en legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur van de vereniging. De ALV wordt ook 
geïnformeerd. Het verenigingsbestuur benoemt en ontslaat de leden van het stichtingsbestuur.  
De vereniging huurt de banen bij de SOG en draagt baanhuur af aan de SOG. De SOG is voornemens 
een groencommissie in te stellen voor de onderhoud van het groen op het park. 
 
De SBTT (Stichting Business & Top Tennis Thor de Bataaf) 
 
Het doel van de SBTT is de ontwikkeling van het jeugdtennis en de aansluiting op toptennis te 
ondersteunen, alsmede financiële middelen te verstrekken aan de topspelers van de hoogste teams. 
Hiertoe worden inkomsten gegenereerd uit lidmaatschappen van de business club en sponsoring en 
reclame. De bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de vereniging.  
 
De BAR (Beleids Advies Raad) 
 
Er is een beleidsadviesraad (BAR), die gevraagd en ongevraagd advies verstrekt aan de vereniging, 
het bestuur en de stichtingen, vooral over beleidszaken. Zo is er meegewerkt aan de ontwikkeling 
van dit beleidsplan. De BAR heeft geen statutaire basis en de adviezen zijn niet bindend. Er is sprake 
van een ondersteunende functie.  
 
De Ledenadministratie 
 
De Ledenadministratie heeft geen formele basis, maar is van groot belang ter ondersteuning van het 
bestuur, in het bijzonder de penningmeester. De ledenadministratie houdt de ledenstand bij, 
bewaakt de inning van de contributiegelden en voert overige administratieve taken uit. Daarnaast 
heeft de ledenadministratie heeft een ondersteunende rol bij het bevorderen van de integratie van 
nieuwe leden. 
 

De Vertrouwenspersoon 

We gaan een vertrouwenspersoon installeren. De voorkeur gaat uit naar een persoon die volledig 
buiten het huidige vrijwilligerskader staat. Deze persoon is een vraagbaak en aanspreekpunt voor alle 
leden die behoefte hebben aan een objectief gesprek en/ of een luisterend oor.  

 



 

De commissies  
 
Thor heeft 10 commissies. Deze vormen een belangrijke kurk waarop Thor drijft, waar het gaat om 
de uitvoering van beleid en activiteiten. Het is belangrijk dat het bestuur zorgt voor goede bezetting 
van de commissies en continuïteit alsmede betrokkenheid en regelmatig overleg. De commissies 
worden ingesteld door het bestuur, maar ook de ALV of de stichtingsbesturen kunnen deze instellen. 
De commissies zien zelf toe op de vervulling van de taken en de bezetting van de commissies. 
 

De Jeugdcommissie (JC)  
 

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor het grote 
aantal jeugdleden dat Thor kent (circa 400 jeugdleden, circa 25% van de leden). Zo 
organiseert de JC de KNLTB jeugdcompetitie, verschillende toernooien en andere activiteiten. 
Daarnaast adviseert de JC het bestuur, in samenspraak met de TTA, over jeugdbeleid en 
jeugdontwikkeling. De jeugdcommissie zal een jeugdbeleidsplan maken. De jeugdcommissie 
wordt ondersteund door de Jeugdraad bestaande uit jeugdleden.  

De Activiteitencommissie (AC)  
 

De AC is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten voor leden en ook nieuwe 
leden, gezelligheidstoernooien en feesten. Zij organiseert de “vluggertjes” (tossavonden) 
voor nieuwe leden en de populaire wintercompetitie.De AC is van oudsher een populaire en 
drukke commissie en heeft een belangrijke functie voor de verbinding van de leden en 
daarmee het behouden en aantrekken van leden.  

 
De Technische Commissie (TC) 

 
De TC is verantwoordelijk voor de indeling van de competitie teams. De competitie is voor 
veel tennissers van Thor het hoogtepunt van het jaar. De TC is medeverantwoordelijk voor de 
uitvoering van het technisch beleid. Dit is cruciaal, omdat Thor van oudsher veel hoog 
spelende teams heeft, maar ook met een groot aantal teams speelt in het toegenomen 
aantal competitievormen. De TC zorgt voor een goede competitie opbouw en doorstroming 
van (top) jeugd naar senioren. Daarnaast verzorgt de TC de indeling van de wintertrainingen 
voor de ambitieuze senioren/ wedstrijdtennissers. 

 
De Thor Tennis Academy (TTA)  

 
Dit is de verenigingstennisschool van Thor, bestaande uit een vrijwilligerskader en de 
trainers. Van hieruit worden de lesgroepen ingedeeld en de lessen verzorgd.  In de TTA wordt 
beleid uitgevoerd met betrekking tot de ontwikkeling van talentvolle jeugd en topsenioren. 
De TTA staat in nauwe relatie tot de TC, JC en het bestuurslid technische zaken. De ambitie 
van Thor is om de TTA is in 2023 instroompartner voor de KNLTB te laten zijn. 

 
De Webcommissie (Webcom)  

 
De Webcommissie is van groot belang voor de interne (leden) communicatie. De Webcom 
verzorgt de redactie van de website, de clubapp en de maandelijkse nieuwsbrieven en kijkt 
naar de mogelijkheden van de sociale media. De Webcom heeft afstemming met het 
bestuurslid dat communicatie in zijn/ haar portefeuille heeft. 
 
 

 



 

De Toernooicommissies  
 

Er zijn 3 toernooicommissies actief, te weten de commissie voor het Open Voorjaarstoernooi 
in maart, de Thornooi commissie voor het clubkampioenschap in juni en de 
toernooicommissie voor het Open Van Gisbergen in augustus/september (ToCo). Deze 
toernooien zijn belangrijk voor de uitstraling van de vereniging, maar ook vanwege de 
verbinding tussen wedstrijden en gezelligheid. Deze commissies zijn een belangrijke 
steunpilaar in de verbinding van tennis en plezier op Thor. 

 
De Kascommissie (KC)  

 
De KC rapporteert en adviseert de ALV over het financiële beheer door het bestuur van de 
vereniging. De ALV benoemt de leden. De Kascommissie, die statutair is vastgelegd, heeft tot 
doel om op objectieve wijze de financiële huishouding van de vereniging te bewaken. 
 

 
De Klachtencommissie  

 
In het geval van een officiële klacht komt deze commissie in actie. De klachtencommissie 
handelt eventuele klachten af conform het klachtenreglement. De ALV benoemt de leden 
hiervan en stelt het reglement vast. De klachtencommissie adviseert het bestuur, die beslist 
over een klacht.  

  

 

Wetten waar de vereniging aan moet voldoen: de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) en Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

De vereniging heeft te maken met twee wetten die geïmplementeerd moeten worden. De vereniging 
wordt AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) -proof gemaakt door gebruik te maken 
van het AVG-programma van het NOC*NSF. Verder gaat in 2021 de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen in werking. De nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verandert 
de regels voor verenigingen als het gaat om aansprakelijkheid van bestuurders (bij onbehoorlijk 
bestuur) en de taakvervulling van bestuurders en toezichthouders. Het bestuur oriënteert zich op de 
te nemen stappen om te voldoen aan deze wet.  

 



 

5. Financiën 
 

 

 

Zoals in de paragraaf over de organisatie is beschreven bestaat de vereniging uit meerdere 
onderdelen. Thor verenigingsbestuur, de SOG en de SBTT van Thor hebben ieder hun eigen financiële 
stromen.   

HLTC Thor de Bataaf 
De vereniging voert de administratie van haar leden. De inkomsten bestaan uit contributies, 
lesgelden voor de jeugdtrainingen en bijdragen van leden voor deelname aan activiteiten. De 
uitgaven bestaan uit baanhuur, kosten trainers en activiteiten. De huidige financiële positie van de 
vereniging (2020) is goed.  
Het bestuur zal er alles aan doen om de financiële positie zo goed mogelijk te houden voor de lange 
termijn. Dit doen we door contributies innen en nieuwe leden te werven.  
 
SOG 
De inkomsten van de SOG betreffen de exploitatie van het tennispark en het onderhoud en 
investeringen daaromtrent. De financiele positie is stabiel en voldoende robuust in de huidige 
parksituatie voor de middellange termijn. Tijdens de jaarlijkse ALV wordt inzage gegeven in de 
actuele financiële positie van de SOG.  
 
SBTT 
De SBTT verkrijgt haar inkomsten van contibutie en sponsorgelden businessclubleden. De uitgaven 
betreffen het ondersteunen van toptennis en de ontwikkeling van jeugdtennis. De huidige financiële 
positie van de SBTT is eveneens goed. Tijdens de jaarlijkse ALV wordt inzage gegeven in de actuele 
financiële positie van de SBTT. 

 

Financiële controle 

De financiën van de vereniging worden gecontroleerd door de kascommissie en op basis van het 
rapport van deze commissie wordt het bestuur gedechargeerd van haar taak in de ALV van juni. De 
SOG wordt gecontroleerd door een externe accountant en door het verenigingsbestuur. De SBTT 
wordt gecontroleerd door het verenigingsbestuur en de kascommissie. 
 

 



 

Ledenontwikkeling en de financiële positie 

Het aantal leden is vanaf midden jaren negentig gegroeid van 900 naar ruim 1700 leden. Dit kwam 
voort uit groei van de werkgelegenheid in Den Haag en de verbeteringen aan het park, waarbij met 
name het plaatsen van de lichtmasten een flinke groei heeft aangewakkerd. Het ledenaantal daalde 
de laatste jaren met de landelijke trend. De vereniging heeft thans 1500 leden (2020). Hiervan zijn 
ongeveer 400 jonger dan 18 jaar (jeugd). Onderstaand wordt de ontwikkeling van het ledenaantal 
van de laatste jaren weergeven. 

Ledenontwikkeling 2015 2016 2017      2018 a) 2019 2020 

  juli juli juli dec juli juli 

Senioren 1041 1031 1016 953            1040 1054 

Junioren 330 354 337 275              296 359 

Overige leden 63 51 57 60                62 65 

Totaal aantal leden 1434 1436 1410 1288 1397 1478 

              

Ontwikkeling in % -4% 0% -2%   -1% 6% 

 
Opmerkingen bij het overzicht: 

a. de ledenadministratie is in 2018 overgegaan van pc-leden naar All United, waardoor er voor 2018 

geen juli cijfer beschikbaar is. In plaats daarvan is het december cijfer opgenomen maar dat heeft 

een vertekening naar beneden door de opzeggingen (die vaak aan het einde van het jaar 

plaatsvinden). 

b. In 2020 is het ledenaantal toegenomen tot 1478 (peildatum juli 2020). Dit komt voor een 

belangrijk deel doordat tennis als buitensport minder last heeft van de coronacrisis. 

 

Voor de langere termijn is het van essentieel belang dat we het ledenaantal op peil houden. Er is 

momenteel ruimte voor groei. Het maximum aantal leden is 90 per baan (norm van de KNLTB). Met 

1620 leden zit Thor aan het maximaal gewenste aantal op de 18 buitenbanen. We hanteren de 

bovenkant van de KNLTB norm aangezien we meer capaciteit hebben en ook 3 binnenbanen kunnen 

inzetten voor het lesgeven of tijdens competitie gebruiken. 

 

Contributieniveau 

  

De contributie is mede afhankelijk van de financiële positie van de vereniging. De contributie 

bedraagt in 2020 voor senioren € 245 voor de zomerperiode en € 90 voor een winterkaart; dus 

samen € 335. We kijken voor een inschatting van het contributie niveau naar de omliggende clubs. 

Aangezien elke vereniging zijn eigen specifieke kenmerken heeft, is het moeilijk een goede 

vergelijking te maken. Hierbij moet aangetekend worden dat Thor zich door 18 verlichte 

buitenbanen, een hal met 3 extra banen, professionele horeca, fitness, fysio en buitenschoolse 

opvang etc. zich qua faciliteiten positief onderscheidt van de omliggende tennisverenigingen.  

Het financieel beleid van de vereniging richt zich op de contributies, uitgaven en reserves. In het 

algemeen geldt dat bij economisch herstel de contributie kan worden verhoogd in ieder geval langs 

de loon- en prijsontwikkelingen in Nederland. Bij economische stagnatie is voorzichtigheid geboden 

bij het verhogen van de contributie. Het bestuur zal in zulke tijden voorzichtig met de uitgaven 

moeten omgaan. De contributie wordt zonder noodzaak niet verhoogd. 



 

 

6. Ons park 
 

 

De banen 

De huidige situatie 

De huidige voorzieningen op ons tennispark zijn grotendeels gelijk aan de situatie direct na de 

renovatie van de tennisbanen in 2011 en die van het clubgebouw in 2012. De banen 11-18 zijn toen 

van Smashcourt voorzien. Daardoor is de destijds gewenste verbetering van de speelcapaciteit in de 

winter gerealiseerd en zijn de kosten van het baanonderhoud verlaagd. Hiermee is op dit moment 

het hele park voorzien van smashcourt banen.  

Thor richt zich primair op tennis 

Veel tennisparken breiden hun park uit met padel banen. Na overleg in het ThorSO en na bestudering 

van de meest recent gehouden enquêtes, hebben we geconcludeerd dat Thor leden vooral het 

tennisplezier op Thor willen beleven. Daarnaast bleek dat er onder de leden weinig financieel 

draagvlak is voor andere faciliteiten, waaronder bijvoorbeeld padel. De keuze is daarom gemaakt dat 

we ons de komende periode primair blijven richten op de uitoefening van de tennissport.  

 

Tennis voor iedereen: een gemengd park 

Na de recente vervanging van de banen 6 t/m 9 (september 2020) zullen vervolgens in 2022 de 

banen 15-18 vervangen moeten worden. Op deze 4 banen zal een tweejarige pilot met gravel 

worden gestart. Zoals eerder in dit beleidsplan is aangegeven wil Thor een vereniging zijn voor 

tennissers van elk niveau en wil zij zo goed mogelijk voldoen aan alle verschillende wensen van haar 

leden. Bovendien is van belang dat de keuze voor de baansoort de financieel gezonde positie van 

onze vereniging niet aantast.  

Momenteel bestaat het gehele park uit smashcourt banen, terwijl uit het ThorSO en de laatste 2 

ledenenquêtes is gebleken dat er veel draagvlak is voor een gemengd park. Uiteraard wordt gekeken 

welke nieuwe innovatieve gravelbaanconstructies er op dat moment op de markt zijn, zodat ook in 

de winter zo lang mogelijk kan worden doorgespeeld. 

Naast de mening van de leden is ook de opvatting van de KNLTB van belang. Zij promoot de aanleg 

van gravelbanen.  



 

“Gravelbanen zijn noodzakelijk voor de toekomst van tennis als wedstrijdsport. Gravel is naast (slow) 

hardcourt de inter(nationale) standaard voor het spelen van wedstrijden. Daarnaast vormt tennis als 

wedstrijdsport een belangrijk onderdeel binnen verenigingen. Onderzoek toont aan dat het spelen 

van wedstrijden meer binding met de vereniging oplevert en daarmee een belangrijk middel is voor 

ledenbehoud. In tegenstelling tot veel andere baansoorten zijn gravelbanen juist geschikt voor elk 

niveau en ambities.” 

Uit: KNLTB Baansoorten in beeld, Handig hulpmiddel voor verenigingen bij de keuze voor een nieuwe 

baansoort, KNLTB, januari 2020. 

De pilot met gravelbanen zal worden begeleid door bestuur en SOG en tijdig worden geevalueerd. 

Hierbij speelt de mening van de leden een belangrijke rol. Financieel gezien zien we geen risico om 

deze pilot uit te voeren. 

Van groot belang is uiteraard dat alle leden die de gehele winter willen spelen, dit kunnen blijven 

doen. In 2019 werden er circa 750 winterkaarten afgenomen. De pilot met 4 gravelbanen levert geen 

risico op als het gaat om de baancapaciteit voor winterleden.  

Veranderingen in de directe omgeving van ons tennispark 

 

Te verwachten is dat de gemeente in de komende jaren een verbinding zal gaan maken tussen de 

Scheveningse Bosjes met de Waterpartij en het Westbroekpark. Hierdoor zal de prof. B.M. 

Teldersweg al dan niet door verzinking langs ons tennispark door een groenzone overbrugd kunnen 

worden. Daardoor zal het geluid van verkeer over de B.M. Teldersweg fors worden gereduceerd.  

Tevens zal waarschijnlijk de Ver Huëllweg vanaf de B.M. Teldersweg tot de ingang van ons tennispark 

worden afgesloten en tot een groengebied worden getransformeerd. De door ons gevraagde 

verruiming van de resterende parkeergelegenheid door het plaatsen van dwars parkeervakken ten 

opzichte van de rijbaan vanaf/naar de dr. Aletta Jacobsweg, wordt zo mogelijk bij de uitvoering door 

de gemeente betrokken.   

Bron: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/parken-bossen-en-

duinen/plan-voor-toekomst-westbroekpark-en-scheveningse-bosjes.htm 
Bron:https://www.hethaagsegroen.nl/scheveningsebosjes/haalbaarheidsstudie+professor+teldersweg/

de+professor+teldersweg+en+de+visie/default.aspx 

 

7. Tenslotte 

 

 

In dit beleidsplan schetsen wij welke koers wij willen varen om ervoor te zorgen dat onze mooie 
vereniging ook in de toekomst bloeit en groeit. Hoe die toekomst er uit ziet, dat weet niemand. We 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

zullen met z’n allen flexibel moeten blijven als het gaat om het nemen van beslissingen die onze club 
betreffen. Het is daarbij wel zo dat we aan een aantal uitgangspunten van onze vereniging geen 
concessies doen. Thor staat voor: tennisplezier, harmonie, openheid en resultaat. Deze kernwaarden 
die onze vereniging kenmerken zullen we in iedere beslissing mee laten wegen. 

 

 


