
onze kernwaarden

Tennisvereniging TC’91 Stadshagen is een betrokken vereniging.  
Het is ons streven om mensen te verbinden door het bieden van 
goede tennisfaciliteiten en gezelligheid, in een duurzame omgeving. 
Daarbij zijn drie kernwaarden voor ons van belang:

tennis op alle 
niveaus
TC’91 Stadshagen faciliteert  
tennis op een passend niveau voor 
iedereen. Wij willen als vereniging 
een breed aanbod hebben, 
dus naast recreatief tennis als 
breedtesport ook ruimte bieden 
voor talentontwikkeling en 
prestatief tennis.
We zijn ervan overtuigd dat die 
twee elkaar in belangrijke mate 
kunnen versterken. Wij streven 
dit na via tennis ontwikkeling, 
goede trainingsfaciliteiten, mooie 
evenementen en toernooien.

verbinding

Wij zijn een vereniging, en daarbij 
is verbinding een belangrijk 
element. Wij willen dat onze club 
een topontmoetingsplek is waar 
mensen graag samenkomen en de 
gezelligheid opzoeken: zowel jong 
als oud, zowel toptennissers als 
recreanten.
We ontvangen onze leden en 
bezoekers gastvrij op ons tennis
park. We willen toegankelijk 
zijn en verschillende groepen 
samenbrengen. Een vereniging 
waar zij zich dus thuis voelen, 
zeker als het gaat om nieuwe leden. 
Daarbij gaan we respectvol om 
met elkaar en met onze omgeving.
Om die redenen zetten wij ons 
in voor diverse activiteiten en 
evenementen, maar ook voor 
een goed onderhouden park 
met een gezellig clubhuis. Dit 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door de inzet en betrokkenheid 
van onze vrijwilligers en anderen 
die onze vereniging een warm 
hart toedragen. Initiatief wordt 
in deze beloond.

maatschappelijke 
betrokkenheid
Kenmerkend voor onze vereniging 
is een actueel en toekomstgericht 
verenigingsbeleid, met oog voor 
de directe omgeving en onze maat
schappelijke positie in Stadshagen 
en omstreken. Naast onze belang
rijkste taak om tennis mogelijk 
te maken, dienen wij ook een 
maatschappelijk doel.
Tennis kan namelijk ook worden 
ingezet als maatschappelijk 
middel om resultaten op andere 
terreinen te bereiken of te 
versterken, bijvoor beeld als het 
gaat om preventie (gezondheid, 
jeugd naar buiten krijgen en 
tegengaan van overgewicht) en 
betrokkenheid in de samenleving.


