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1. SISSEJUHATUS

1.1. Arengukava koostajaks oli  LTK Viru-Nigula juhatus.
1.2. Arengukava koostamise eesmärgiks on kujundada ühine arusaam klubi ülesannetest ja arengusuundadest, et tagada läbi mõtestatud ja sihipärase tegevuse klubi stabiilne areng.
1.3. Klubi arengukava koostatakse neljaks aastaks, kusjuures peale igat lõppenud aastat antakse toimunud tegevusele hinnang ning vastavalt vajadusele viiakse sisse muudatused.
1.4. Klubi arengukava on kinnitatud klubi üldkoosolekul 18.06.2016.

2. TAUSTINFORMATSIOON

2.1. LTK Viru-Nigula tegeleb lauatennise propageerimisega, lauatennise võimaluste avardamisega,võistluste ja ürituste läbiviimise ning korraldamisega. Samuti toetab klubi noorsportlaste spordimeisterlikkuse arendamist.
2.2. Klubi korraldada on Lääne- Virumaa täiskasvanute kui ka noorte MV-d, Viru-Nigula karikasarja,Viru-Nigula valla meistrivõistlusi, eesti võistkondliku MV etapp,ühislaagrid lauatennises,Viru-Nigula Open,Ida-Lääne Virumaa sõpruskohtumist.
2.3. Klubi on Eesti lauatenniseliidu liige.

3. ÜLEVAADE KLUBI HETKEOLUKORRAST

3.1. Struktuur ja infovahetus
3.1.1.Klubi tegevust juhib juhatus, mis valitakse üldkoosoleku poolt 4 aastaks. .Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.
3.1.2.Kord aastas toimub klubi üldkoosolek.
3.1.3. Juhatus suhtleb liikmetega e-mailide, telefoni ja isiklike suuliste kontaktide kaudu.
3.2. Liikmed
3.2.1.Klubi liikmeks võib olla iga soovija, kes esitab juhatusele liikmeks astumise avalduse.
3.2.2.Klubil on 42 liiget.Klubil on 1 palgaline treener Pekka Laidinen VI kategooria.
3.3. Klubi liikmete koostöö.Treeningtöö noortega toimub reeglina 4-5 korda nädalas.
3.4. Klubi tegevust käsitlevad õigusaktid
3.4.1.Mittetulundusühingute seadus
3.4.2.Eesti Spordiseadus
3.5. Klubi arengu eesmärgid
3.5.1.Maakonnas lauatennisest huvitatud isikute koondamine ja ühendamine, neile võimaluste loomine alaga tegelemiseks.
3.5.2.Liikumisharrastuse sarja ürituste korraldamine ja läbiviimine.
3.5.3.Klubi liikmete osavõtu tagamine Eesti meistrivõistlustest ja teistest võistlussarjadest.
3.5.4.Maakonnas lauatennise võistluste ja muude sportlike ürituste korraldamine.

4. MISSIOON

Aidata kaasa lauatennise ja liikumisharrastuse jätkuvale arengule Eestis ja Lääne- Viru maakonnas,edendada klubi ühistegevust väärtustades kodukoha sporditraditsioone, inimeste tervist,eneseteostust, loovust ja koostööd.

5. VISIOON

LTK Viru-Nigula on kaasaegne, lauatennist arendav ja liikumisharrastust propageeriv klubi, mis koos liikmete ja toetajatega on loonud ja jätkab võimaluste loomist spordi ja liikumisharrastusega tegelemiseks, kõrgel tasemel spordiürituste korraldamiseks, kujundades maakonna inimestesaktiivset ja tervet eluhoiakut.

6. ARENGUKAVA JÄRGIMINE JA HINDAMINE

6.1. Arengukava täitmist järgib klubi juhatus tehes sellest igal aastal kokkuvõtte klubi üldkoosolekule esitamiseks.
6.2. Klubi üldkoosolek annab hinnangu arengukava täitmisele.
6.3. LTK Viru-Nigula arengukava esitatakse Eesti lauatenniseliidule ja Viru-Nigula vallavalitsusele.
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