Utrechtse Tennis Visie 2015-2018
Op basis van de Rapportage Tennis Utrecht 2014 (opgesteld door de VSU/KNLTB) en de
ingevulde doelenlijsten zijn er vijf thema’s naar voren gekomen waar de Utrechtse
tennisverenigingen de komende vier jaar op in willen zetten. De vijf doelen zijn (in
willekeurige volgorde) vitaliteit, samenwerking, duurzaamheid, maatschappelijke
betrokkenheid en verhogen van het tennisniveau.
1. Vitaliteit
Vitaliteit is een voorwaarde voor het goed kunnen organiseren van het tennisspel.
Het ledenaantal in Utrecht is in 2018 gestegen ten opzichte van 2014. In 2014 zijn er
146 banen en 12.589 tennissers in Utrecht (inclusief ULTV Rhijnauwen) (de
ledenaantallen van HMS zijn niet bekend dus die drie banen en hun leden zijn niet
meegenomen). Dit aantal tennissers bestaat uit 10.206 senioren en 2.383 junioren.
Alle verenigingen hebben een actueel beleidsplan dat richting en sturing geeft aan de
verenigingen. De verenigingen weten hoe ze vrijwilligers moeten werven en dit lukt ook
als het nodig is. Financieel is de vereniging gezond en weet de vereniging als het nodig is
andere inkomstenbronnen te vinden. De accommodatie is geschikt om de
tennisactiviteiten naar behoren te laten verlopen. De interne en externe communicatie is
op orde. Overdag vinden er meer activiteiten plaats, waardoor de banen in de ‘daluren’
vaker bezet zijn dan in 2014.
2. Samenwerking
Verenigingen weten elkaar snel te vinden bij vraagstukken, delen successen met elkaar
en inspireren elkaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor schooltennis, de baandruk (verenigingen
met een overbezetting weten de verenigingen met een onderbezetting te vinden) en de
training en competitie voor jongeren, maar ook voor praktische zaken zoals onderhoud
en inkoop.
Verder worden er gezamenlijk aansprekende evenementen georganiseerd, waaronder de
précompetitie, de Utrechtse Tenniskampioenschappen in 2016 en wellicht de Davis Cup.
3. Duurzaamheid
Er is aandacht voor het verduurzamen van de sportaccommodaties en verenigingen
investeren hier ook in. Tennisaccommodaties zijn hier vaak geschikt voor omdat de
accommodaties geprivatiseerd zijn. Verenigingen laten een klimaatscan doen om te
achterhalen waar energiebesparing mogelijk is. Verenigingen zijn op de hoogte van
diverse subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn voor sportverenigingen om
energiebesparende maatregelen te nemen en maken hier ook gebruik van. Deze
maatregelen zijn goed voor het milieu en resulteren in lagere energiekosten.
4. Maatschappelijke betrokkenheid
Verenigingen zijn zich meer bewust van de mogelijkheden waarop zij zich in kunnen
zetten voor de maatschappij. Maatschappelijke activiteiten bij verenigingen worden
herkend, erkend en goede voorbeelden worden gedeeld.
Er wordt ingezet op de volgende subthema’s: gezondheid, wijk & scholen,
doelgroepenbeleid en extra aanbod.
5. Verhogen van het tennisniveau
Utrecht gaat meer inzetten op het verhogen van het tennisniveau. Dit gebeurt bij enkele
verenigingen in Utrecht, andere verenigingen kiezen bewust voor recreatietennis. De
eerste stappen naar topsport zijn de verbetering van de faciliteiten en het
trainingsaanbod en talentontwikkeling. Spelers van niveau 2 en hoger blijven langer lid
bij een vereniging in Utrecht. Er zijn in 2018 minstens 3 teams in de 1e klasse.

