
TC Bil thoven - Verslag van het bestuur (seizoen 2017-2018) 
 
Ook seizoen 2017-2018 ging van start met een mooie openingsdag op 31 maart met het 
traditionele openingstoernooi. Het seizoen kende verder vele sportieve hoogtepunten: 
ons eerste mix speelde in de hoofdklasse op het hoogste niveau, en na de comeback in 
2017 van ons eigen Open Toernooi, werd deze ook afgelopen jaar wederom enthousiast 
georganiseerd en werd het wederom een succes. Ook dit jaar was TCB wederom zeer 
goed vertegenwoordigd tijdens de vele competities, en waren er ook diverse thema-
toernooien en events op de club. Zo werden er weer diverse Ladies Day/Night events 
gehouden, werd er geDODD op donderdag, en waren er diverse meerdaagse jeugd-
events in de zomer. De clubkampioenschappen en het traditionele Men’s Night event 
konden helaas geen doorgang vinden, maar hopen we komend jaar weer aan de 
activiteitenkalender te kunnen toevoegen.      
  
Ontwikkeling ledenaantal 
 
In de begroting 2017-2018 zijn we, rekening houdend met de opzeggingen in het 4e 
kwartaal 2017, alsmede enige aanwas van nieuwe leden gedurende het seizoen, 
uitgegaan van 766 leden (541 senior, 225 junior), hetgeen neerkomt op een bedrag van 
EUR 154 duizend aan begrote contributies. Gedurende het gehele seizoen hebben zich 
inderdaad nieuwe leden aangemeld bij de club, uiteindelijk zelfs hoger dan ingeschat, 
waardoor de gerealiseerde contributie opbrengst uiteindelijk op ruim EUR 159 duizend is 
uitgekomen (ruim EUR 5 duizend boven budget dus). De vereniging heeft gedurende 
seizoen 2017-2018 een maximum van 786 leden (238 jeugdleden en 548 senior leden) 
gekend.  
  
Ook dit jaar kwamen er aan het eind van het seizoen vele opzeggingen binnen; helaas 
significant meer dan we in recente jaren hebben meegemaakt (circa 80 t.o.v. maximum 
gedurende het seizoen). Na verwerking van deze opzeggingen, stond de teller per 
medio december 2018 op circa 528 seniorleden en 178 junioren, totaal dus 706 leden. 
Zoals uit onderstaande tabel blijkt is dat de laagste december stand in de afgelopen 
jaren. Voor de begroting van komend jaar gaan we wederom uit van een kleine groei 
gedurende het seizoen van circa 5%, mede o.b.v. de voorgenomen ledenwerving acties 
in het kader van het ophanden zijnde lustrum. Desondanks zijn de begrote contributie 
opbrengsten voor komend jaar fors (circa EUR 10 duizend) lager dan de werkelijke 
inkomsten in 2018. Ledenwerving en –behoud zal een zeer belangrijk aandachtspunt 
blijven.  
 
De ontwikkeling in ledenaantallen gedurende de laatste 5 jaar: 
 
 senioren junioren Totaal: 
Eind december 2018 528 178 706 (-5%) 
Eind december 2017 525 218 743 (+2%) 
Eind december 2016 514 210 724 (-3,5%) 
Eind december 2015 540 210 750 (-5%) 
Eind december 2014 520 270 790 
 
 



Financiële ontwikkelingen 
 
Samenvatting 
Na het financieel meevallende seizoen 2016-2017, waarin de club een positief resultaat 
van EUR 4 duizend wist te boeken, zijn we het afgelopen seizoen wederom ingegaan 
met een negatieve begroting (EUR -11.100). Het afgelopen seizoen (2017-2018) kende 
financieel enkele meevallers (zoals bovenstaand al toegelicht waren de contributies ruim 
EUR 5k boven begroot, vielen ook de sponsorinkomsten wat hoger uit, en konden 
voorzieningen voor debiteuren en btw voorgaande jaren vrijvallen). Hier stonden helaas 
ook weer enkele tegenvallers tegenover. Zo kwam de baromzet boven de btw-vrije grens 
uit, hetgeen t.o.v. de begrote netto marge een negatief effect had van EUR 5k. 
Daarnaast waren ook de halkosten voor trainingen en de personeelskosten hoger dan 
begroot. Uiteindelijk is het netto resultaat aan het einde van het seizoen iets beter dan 
begroot uitgekomen op een verl ies van EUR -9.763. Onderstaand worden de 
belangrijkste financiële ontwikkelingen binnen de vereniging wat verder toegelicht.    
 
Marge omzet bar 
In de begroting voor het afgelopen seizoen was rekening gehouden met de reguliere 
EUR 35 duizend, die we sinds enkele jaren als streef marge aanhouden. De bruto omzet 
was het afgelopen seizoen circa EUR 78 duizend, mede door het wederom organiseren 
van het Open Toernooi (dat qua baromzet nog beter had kunnen zijn als we niet 2-3 
piekdagen regen hadden gehad). De inkopen waren afgelopen jaar wat hoger ten 
opzichte van de bruto verkopen waardoor we op een marge van circa 44% uitkwamen. 
Helaas moest er dit jaar vanwege het wederom overschrijden van de btw-grens (kantine-
regeling) alsnog achteraf btw afgedragen worden. Hierdoor resteerde uiteindelijk een 
kleine EUR 30 duizend aan barinkomsten.  
 
Trainingsopbrengsten  
Sinds seizoen 2014-2015 maakt de club geen gebruik meer van een externe 
tennisschool, maar hebben we twee trainers in dienst aangevuld met ZZP-trainers (de 
zgn. ‘trainersconstructie’). In de begrotingen van afgelopen jaren gingen we uit van een 
voorzichtige standaard marge om eventuele toekomstige werkgeverskosten 
voortvloeiend uit de constructie op te vangen. Het afgelopen seizoen hadden we de 
trainingsopbrengsten wat hoger ingeschat vanwege de positieve resultaten in de laatste 
2 jaar. Uiteindelijk zijn we net iets onder deze hogere inschatting uitgekomen (-1%), 
maar dat beeld is vertekend door het boeken van een deel van de zomerinkomsten in 
het boekjaar 2018-2019. Dit was een logisch gevolg van de zogenaamde verlengde 
trainingscyclus afgelopen seizoen, waardoor de kosten van de trainingen in 2 delen aan 
de leden zijn gefactureerd (mei en oktober). De vraag naar trainingen was afgelopen 
seizoen wederom erg hoog, en droeg dus positief bij aan de financiële positie van de 
club.    
 
Sponsoropbrengsten 
De sponsoropbrengsten waren voor het seizoen 2017-2018 ingeschat op EUR 7.5 
duizend, op basis van de zeer tegenvallende inkomsten in het seizoen ervoor. 
Gedurende het seizoen hebben we enkele nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, en 
mede door het kunnen formaliseren met de afsrpaken met Muntstad zijn de opbrengsten 
EUR 3 duizend boven de begrote EUR 7.5 duizend uitgekomen.  
 



Evenementen 
Diverse evenementen hebben dit jaar een positieve bijdrage aan het resultaat geleverd. 
In aanvulling op de extra baromzetten (zie boven toegelicht) van evenementen, hebben 
de diverse jeugdevenementen, waaronder de 2- en 3-daagse in de zomer, en het Open 
Toernooi, de clubkas en het resultaat met circa EUR 5-6 duizend gespekt (hierbij 
meegenomen het niet gebruiken van de reservering van EUR 2.000 voor het OT in de 
begroting van afgelopen jaar).   
 
Beheervergoeding Stichting (Park & Gebouwen) 
De begrote EUR 116.600 voor het onderhoud en exploitaties van het park en de 
gebouwen bleek circa EUR 2k te hoog ingeschat (nav het stijgend kostenniveau sinds 
enkele jaren). Om het resultaat in de Stichting rond nihil te houden is er aan het eind van 
het seizoen een correctie (terugstorting) geweest van ruim EUR 2 duizend. Hetgeen het 
resultaat van de vereniging positief beïnvloedde ten opzichte van de begroting.  
 
Overige financiële (bijzondere) ontwikkelingen 
In de begroting 2017-2018 zaten verder enkele begrote bedragen voor o.a. marketing en 
kleine kosten, die niet nodig bleken. Aan gemeentebelastingen waren we daarentegen 
wederom weer meer kwijt dan voorzien. Daarnaast heeft de afwikkeling van de 
arbeidsrelatie van Ricardo Figueira het een en ander aan financiële effecten gehad, 
waarbij voor circa EUR 3.500 aan juridische kosten in dit onderhavige boekjaar zijn 
genomen.  
In aanvulling zijn er een tweetal voorzieningen vrijgevallen (EUR 5 duizend voor btw in 
2017, en voor oninbare vorderingen op leden van circa EUR 2 duizend). Deze 
meevallers zorgden er uiteindelijk voor dat het negatieve resultaat ruim EUR 3 duizend 
onder het begrote verlies van ruim EUR -11 duizend op EUR -7.643 bleef steken.  
 
Balanspositie 
De balanspositie van de vereniging is ondanks dit verlies nog steeds gezond te noemen. 
De vereniging beschikt op balansdatum over een liquiditeitspositie van ruim EUR 
196.000 (inclusief de liquide middelen van de gerelateerde Stichting, t.o.v. ruim EUR 
171.000 per einde seizoen 2016-2017). Ruim voldoende om aan de kortlopende 
verplichtingen te kunnen voldoen.  
Op de langlopende lening van ING is gedurende het seizoen regulier afgelost (van EUR 
29.676 naar EUR 20 duizend) waardoor de vereniging over een goede solvabiliteit 
beschikt.  
 
Relatie met de Stichting 
 
De lening aan de Stichting is gedurende het seizoen met EUR 40.000 afgenomen door 
een aflossing en bedraagt per einde boekjaar EUR 135.000.  
De werkzaamheden vanuit de Stichting zijn met name de investeringen en het 
onderhoud aan de banen, clubhuis en het park, gas en elektriciteit voor het park 
alsmede de inkoop van tennisballen voor trainingen, competitie en vrij spelen.  
Het resultaat van de Stichting, na bovenstaand toegelichte verhoging van de beheerfee, 
uit op EUR nihil (in lijn met budget).  


