
TC Doornenburg Vooruit

In de afgelopen jaren is er veel veranderd aan de manier waarop wij sport beleven. Op de eerste
plaats heeft corona veel gevolgen gehad voor het verenigingsleven. Lange tijd was de kantine
gesloten en was nauwelijks ruimte voor gezelligheid naast de baan. Aan de andere kant hebben
we van het belangrijkste belang sport is en dat het juist die gezelligheid is die wij hebben gemist.

Ook bij TC Doornenburg is er in de afgelopen jaren veel veranderd. Het contact tussen leden is
teruggelopen, met als gevolg dat leden verder van elkaar af zijn komen te staan. Ook is het
leden dat actief is binnen de vereniging de afgelopen jaren verder teruggelopen. Hierdoor komt
het verenigingsleven verder onder druk komen te staan.

Om ervoor te zorgen dat TC Doornenburg de gezellige vereniging blijft die het altijd is geweest.
Is een groep enthousiaste leden, onder leiding van Stan Minderaa van de Gelderse Sport
Federatie, aan de slag gegaan met het project TC Doornenburg Vooruit. Het doel van dit project
is om in 6 sessies te komen tot een toekomstvisie voor TC Doornenburg.

Op woensdag 11 mei heeft de eerste sessie plaatsgevonden. Tijdens deze sessie is een begin
gemaakt met het opstellen van een nieuw DNA voor TC Doornenburg. De aanwezigen zijn
samen tot 4 kernwoorden die centraal moeten staan   binnen de vereniging. Deze woorden zijn
gezellig, ondernemend, saamhorig en open.

Gezellige

Wij zijn niet alleen een tennisvereniging, wij zijn een maatschappij in het klein. Een plek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe vrienden kunnen maken. Binnen onze vereniging is
er aandacht voor elkaar en is er ruimte voor sociale activiteiten.

Ondernemend

Wij staan   vooraan als het gaat om innovatie, zonder het belang van de eigen leden uit het oog te
verliezen. In alle keuzes die wij maken is de input van onze leden belangrijk, maar indien nodig
durven we beslissingen te nemen die ten goede komen aan de vereniging.

Saamhorig

We zijn een hechte vereniging waar mensen luisteren naar elkaar en met elkaar meedenken. We
stellen het belang van de belangen en zetten onze eigen belangen opzij.

Open

Wij zijn uitnodigend en wij staan   open voor iedereen. We zijn een open club die de buitenwereld
binnen laat en onderhouden goede relaties met elkaar en met de omgeving.
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Vervolg

In de volgende 5 verdere uitvoering wordt aan deze uiteindelijk tot het DNA van TC Doornenburg
te komen. Ook wordt er een speerpuntenplan opgesteld met doelen voor de komende 5-10 jaar.
Om ervoor te zorgen dat deze doelen doelen worden bekeken naar de huidige organisatie en
waar deze versterkt moet worden.

Lijkt het jou leuk om mee te denken en je steentje bij te dragen aan het toekomstbestendig
maken van TC Doornenburg?! Kom dan langs op woensdag 8 juni om 19.30 uur. Jouw inbreng is
belangrijk voor de vereniging!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Tennisclub Doornenburg
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