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WIJ HEBBEN TOEKOMST 
 

 

 

Dit ambitiedocument illustreert de ambities van Tennisvereniging Nieuwe Sloot 

als zelfstandige vereniging en biedt daarmee houvast voor de ontwikkeling van 

de vereniging in samenwerking met gemeente Alphen aan den Rijn. Het doel is 

om met dit ambitiedocument richting te geven aan een duurzame en 

toekomstbestendige T.V. Nieuwe Sloot. 

Het document verduidelijkt de rol van T.V. Nieuwe Sloot voor de Alphense 

tennisser en haar omgeving. En het kan de gemeente Alphen aan den Rijn 

inspireren om innovatieve en ambitieuze plannen te maken voor de locatie 

Nieuwe Sloot om daarmee T.V. Nieuwe Sloot te verzekeren van een 

tennissende toekomst.  

De komende periode zal gebruikt worden om, met het ambitiedocument als 

stip op de horizon, te komen tot een plan van aanpak voor de vereniging. De 

haalbaarheid van de ambities zullen getoetst moeten worden. En de plannen 

kunnen veranderen als gevolg van voortschrijdend inzicht. De ambitie staat vast 

en het plan kan nu verder vorm worden gegeven.  

In het ambitiedocument wordt ingegaan op de ambitie van T.V. Nieuwe Sloot. 

Vervolgens wordt de uitwerking daarvan in een Ruimtelijk Concept toegelicht. 

Er volgt tot slot een (financiële) onderbouwing en extra mogelijkheden. 

 

  

 
Contact 

T.V. Nieuwe Sloot 

President Kennedylaan 1 

2402NZ Alphen aan den Rijn 

Contact opnemen kan met Willy Spanjer, 

voorzitter T.V. Nieuwe Sloot, via 

bestuur@tvnieuwesloot.nl en 06-14609631 

 

Informatie 

Meer informatie over onze vereniging:  

www.tvnieuwesloot.nl 

Meer info over ambitie en stappen van de 

vereniging vind je in ons beleidsplan, te vinden op 

onze website. 

http://www.tvnieuwesloot.nl/


 

 

WIJ HEBBEN TOEKOMST - INLEIDING 
 

STUKJE GESCHIEDENIS 

Onze tennisvereniging bestaat sinds 1982 en is onder de vleugels van Tennis & 

Squashcentrum Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn uitgegroeid tot een van de 

grootste tennisverenigingen in Nederland. In de piekjaren hadden wij meer dan 

1000 leden, maar de afgelopen 10 jaar zijn de ledenaantallen net als bij veel 

gedaald tot de huidige 650 leden. Sinds 2 jaar is er een nieuwe koers ingezet. 

Onder leiding van een nieuw bestuur wordt er ingezet op de versterking van de 

verenigingsstructuur op een manier die past bij de huidige maatschappij. 

HUIDIGE SITUATIE 

Op dit moment maakt T.V. Nieuwe Sloot gebruik van de faciliteiten van het 

Tennis & Squashcentrum Nieuwe Sloot. De leden van de vereniging gaan op in 

het enorme centrum met al haar bezoekers. Hierdoor is de vereniging bijna 

niet zichtbaar en is het moeilijk om leden te binden aan de vereniging en 

nieuwe leden welkom te heten. Het centrum biedt vergelijkbare producten aan, 

waardoor concurrentie ontstaat tussen het centrum met een commercieel 

belang en de vereniging met een sociaalmaatschappelijk belang. 

De onzekerheid over de toekomst van onze vereniging, nu de gemeente 

Alphen aan den Rijn eigenaar is, komt de vereniging niet ten goede. 

Duidelijkheid over de ontwikkeling van onze locatie is van belang voor de 

toekomst van de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Door maatschappelijke ontwikkelingen 
staan veel leden en vrijwilligers anders tegenover het 

verenigingslidmaatschap dan een aantal decennia 
geleden. Als sportvereniging  

zul je hier op moeten anticiperen” 

--------------------------- 
Brancherapport  

Sport (2018) 

“Tennis heeft eigenlijk alle benodigde ingrediënten. Je 
beweegt, je wordt uitgedaagd, je doet nieuwe dingen 

en het spel is nooit hetzelfde. Dat is voor de 
ontwikkeling en gezondheid van het brein essentieel.”  

--------------------------- 
Erik Scherder, neuropsycholoog 

“Sportverenigingen zijn een ontmoetingsplek 
voor allerlei mensen. Het geeft mensen een plek 

in de maatschappij. Tegelijkertijd wordt er 
sociaal kapitaal opgebouwd. Ofwel, mensen 

breiden hun netwerk uit waarmee ze ook buiten 
de sport doelen kunnen bereiken” 

----------------------------- 
NOC*NSF 

“Door maatschappelijke ontwikkelingen 
staan veel leden en vrijwilligers anders tegenover het 

verenigingslidmaatschap dan een aantal decennia 
geleden. Als sportvereniging  

zul je hier op moeten anticiperen” 

--------------------------- 
Brancherapport  

Sport (2018) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nederland is een typisch verenigingsland. Dat is fijn want dat betekent dat we veel kennis hebben. Hoewel niet iedere vereniging er hetzelfde 
uitziet is er wel veel informatie beschikbaar, waardoor we niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.   

 
 

WIJ WETEN  



 

 

WIJ WETEN – FACTS & FIGURES 

 

TENNIS IN NEDERLAND 

Er zijn meer dan 25.000 sportverenigingen in NL. De voetbalbond (KNVB) is 

op basis van het aantal lidmaatschappen en het aantal verenigingen de grootste 

bond. De tennisbond (KNLTB) is de tweede sportbond van NL. In het 

leeftijdssegment 35-plus is de KNLTB zelfs de grootste sportbond.  

Er zijn ongeveer 1700 tennisverenigingen in NL met gemiddeld 366 leden per 

vereniging. Daarmee hoort T.V. Nieuwe Sloot met 650 leden bij de 17% 

grootste verenigingen (>600 leden).  

Lichaamsbeweging is de grootste reden voor mensen om te gaan tennissen. 

Vlak daarna volgen het sociale aspect (gezelligheid, sociale contacten); het 

plezier in de activiteit; en het buiten zijn.  

Verreweg de belangrijkste reden voor tennissers om hun lidmaatschap op te 

zeggen is het oplopen van een blessure. Vermoedelijk is dit te verklaren door 

de relatief hogere gemiddelde leeftijd van de verenigingstennisser.  

Tennissers van oudere en jongere leeftijd, betere en mindere tennissers, 

competitie spelend of niet – gravelbanen worden door de meeste leden als 

beste baansoort beoordeeld.  

 

 

 

 

 

ORGANISATIE  VAN DE VERENIGING 

De grootste inkomstenbron van een vereniging komt uit de contributie, 

gemiddeld 60%. Bij verenigingen zonder eigen accommodatie is dat zelfs 

driekwart (73%). Bij verenigingen met een eigen accommodatie is een tweede 

grote inkomstenbron de omzet in het clubhuis, gemiddeld 30%. De overige 10% 

wordt in dat geval verdiend met sponsorinkomsten. Een zelfstandige 

tennisvereniging heeft meer mogelijkheden om sponsorinkomsten te 

genereren.  

Het is voor de leden belangrijk dat ze zich ergens thuis voelen. De look en feel 

van het tennispark en clubhuis zijn daarbij van belang. De typische clubcultuur 

van je vereniging moet je aanspreken. Zeker in de strijd om ledenbehoud is het 

extra belangrijk om dit “tweede” thuis te kunnen bieden. 

Zowel financieel als voor het clubgevoel is het beter als een tennisvereniging 

haar eigen clubhuis heeft. 

 

 

 

 

 

 

‘”Alle sport en beweegaanbieders zijn vitaal en zijn 

voldoende uitgerust om in te spelen op de 

maatschappelijke vraag. De aanbieders spelen ook in  

op de veranderende behoefte van inwoners die willen 

sporten en bewegen.” 

Visie sporten en bewegen – Gemeente 

Alphen aan den Rijn (2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Onze samenleving is continu in beweging, we veranderen. Dat is helemaal niet erg. Het wordt pas erg als je niet meegaat met de 
ontwikkelingen. Wij staan open voor verandering om op die manier een duurzame en toekomstbestendige vereniging te bieden voor onze 

leden en omgeving. 

 

 

WIJ WENSEN  



 

 

WIJ WENSEN– AMBITIE VAN T.V. 

NIEUWE SLOOT 
 

De ambitie van onze vereniging is om een vitale & 

toekomstbestendig tennisvereniging te zijn in Alphen aan den 

Rijn: de ontmoetingsplek en sportlocatie in één. Zo kunnen we 

niet alleen nu, maar ook de komende decennia onze vereniging 

voortzetten. Om deze ambitie waar te kunnen maken zijn er drie 

belangrijke randvoorwaarden: 

 Voldoende tennisbanen voor nu én later 

 Tennis laagdrempelig aanbieden & voor iedereen 

 Een eigen identiteit & ontmoetingsplek 

 

SPORTLOCATIE 

Voldoende tennisbanen voor nu én later – er zijn misschien wat 

minder tennissers dan in de jaren ‘90, maar de tennissers die er nu zijn, 

zijn een stuk actiever en staan dan ook veel meer uren op de baan. Ook 

de vergrijzing biedt mogelijkheden aangezien tennis bij een vereniging 

een sterk sociaal karakter heeft en tennis tot op hoge leeftijd gespeeld 

kan worden. Daarnaast is de verwachting dat het gebrek aan ruimte in 

de grote steden ook leidt tot groei van Alphen aan den Rijn en dat dit er 

onder andere voor zorgt dat tennis als sport weer zal aantrekken. 

Laagdrempelig aanbod & voor iedereen – Een maandlidmaatschap 

(i.p.v. het bekende seizoenlidmaatschap) waardoor instappen makkelijker 

wordt, en het hele jaar door getennist kan worden. Maar ook daarmee 

het verlagen van de financiële drempel om te starten met deze relatief 

dure sport. Dit aanbod is nieuw binnen de tenniswereld, daar zijn we 

trots op! Ons algemene aanbod wordt uitgewerkt per doelgroep. We 

zijn een grote vereniging en faciliteren tennissers van jong tot oud, valide 

& invalide (rollers), recreatief & prestatief.  

ONTMOETINGSPLEK 

Een identiteit & ontmoetingsplek – Een vereniging is naast een 

sportfaciliteit ook vooral een plek waar tennissers elkaar ontmoeten. 

Met een breed activiteitenaanbod en een eigen clubhuis wordt een 

clubgevoel gecreëerd. Dit zorgt een sterke clubbinding met de leden en 

spoort aan om vaker te gaan sporten. Ook kan het potentiële nieuwe 

leden aantrekken om ook te gaan tennissen en mee te gaan doen aan het 

verenigingsleven. Niet alleen voor onze leden, maar ook in samenspel 

met de omgeving.  

“Een vitale vereniging is een financieel en 

organisatorisch gezonde vereniging die op de toekomst 

en de omgeving is gericht en een (sport)aanbod creëert 

voor eigen leden en met dat aanbod bovendien een 

bijdrage levert aan het welzijn van de bevolking in de 

wijk of stad.” 

Brancherapport Sport (2018) 



 

 

 

 

 

 

 

De huidige situatie verandert, want wij gaan als zelfstandige vereniging de toekomst tegemoet. Het is nog onzeker hoe die toekomst  er 
precies uitziet. Als het aan onze vereniging ligt, ongeveer zo! 

 
 

WIJ MAKEN MOGELIJK   



 

 

WIJ MAKEN MOGELIJK – INVULLING 

VAN T.V. NIEUWE SLOOT 
 

SPORTLOCATIE 

Voldoende tennisbanen voor nu én later – 12 tennisbanen van een goede 

kwaliteit zorgen ervoor dat we bij een regenbuitje snel weer de baan op 

kunnen en met de aanbevolen baanplaatsing ook geen hinder van de zon 

ondervinden. Met vernieuwde gravel premium plus banen wordt onderhoud 

beperkt en beschikbare speeluren gemaximaliseerd. De tennisbanen worden 

verlicht met LEDlampen. Voor de jeugdleden zijn er een minibaan en 

speeltoestellen aanwezig. Op deze buitenlocatie is T.V. Nieuwe Sloot de enige 

tennisaanbieder. 

Laagdrempelig aanbod & voor iedereen – Naast de bestaande 

lidmaatschapsvormen kan doelgroepgericht aanbod worden ontwikkeld. Denk 

bijvoorbeeld aan de ‘ik-wil-af-en-toe-eens-tennissen-maar-nergens-aan-

vastzitten-doelgroep’ of de ‘ik-heb-een-zomerstop-bij-mijn-eerste-sport-maar-

ik-wil-toch-lekker-bewegen-doelgroep’ of de ‘als-70-plusser-doe-ik-aan-walking 

tennis-waardoor-ik-lekker-beweeg-maar-mijn-lichaam-minder-belast-

doelgroep’. Naast de reguliere lidmaatschapsvorm, kunnen er ook pakketten 

zonder verplicht lidmaatschap worden aangeboden. 

ONTMOETINGSPLEK 

Een identiteit & ontmoetingsplek – Het is belangrijk als vereniging te laten 

zien waar je samen voor staat. Intern, voor eigen leden en vrijwilligers. Maar 

ook extern, voor bezoekende verenigingen en de nabije omgeving. Met een 

oppervlakte van circa 300 m2 (met kleedkamer, toiletvoorziening, kantine met 

terras) vormt dit de uitvalsbasis voor de vereniging  

 

 

  

Huidige tennis 

centrum 



 

 

  

Al die ambities en veranderingen. Hoe slaag je erin om die te verwezenlijken? Gelukkig beschikken wij over heel wat ontwikkelkracht en 
kunnen we samen heel veel bereiken. Samen met een goede financiële onderbouwing heeft onze ambitie ook een grote slagingskans. 

 

WIJ SLAGEN   



 

 

WIJ SLAGEN – (FINANCIËLE) 

ONDERBOUWING 
 

De voorkeursoptie betreft een eigen clubgebouw en 12 tennisbanen. De banen 

worden gehuurd van de gemeente, het clubhuis wordt door de vereniging zelf 

gefinancierd (vergelijkbaar met andere Alphense sportverenigingen). De 

berekende huurprijs is gebaseerd op kerngegevens van de KNLTB. De 

begroting van de vereniging geeft inzicht in de financiële gezondheid van de 

vereniging.  

ONTMOETINGSPLEK 

Voor het clubhuis is ongeveer 300 m2 nodig. Als vereniging zorgen we voor 

onze eigen financiering. Een deel zal hiervan uit een eigen bijdrage bestaan, 

maar het grootste gedeelte een lening. Hiervoor zal een garantiestelling door 

Sport Waarborgfonds en gemeente Alphen aan den Rijn bevorderlijk zijn. De 

vereniging kan met eigen inkomsten vanuit het clubhuis en contributie de lening 

in 25 jaar aflossen. 

SPORTLOCATIE 

Het tennispark bestaat uit 12 banen, wat parkeerplaatsen en het terras. Dit is 

ongeveer 12.000 m2. Voor het tennispark wordt door de gemeente aangelegd 

en onderhouden. Er wordt uitgegaan van een kapitaalinvestering voor 30 jaar 

aangezien tennisbanen een levensduur van 30 jaar kennen. MJOP zijn de 

investeringen zoals toplaagvervanging e.a. OZB, en andere heffingen moeten 

nog bijgesteld worden. Rente van de grondkosten zijn niet van toepassing, zoals 

ook geldt voor andere sportverenigingen. Het onderhoud is opgedeeld in 

jaarlijks onderhoud (het groot onderhoud in het voorjaar) en het wekelijks 

onderhoud. Het wekelijks onderhoud kan door vereniging worden opgepakt in 

samenspraak met andere tennisverenigingen in de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

De basis van T.V. Nieuwe Sloot is (buiten)tennis in een verenigingsstructuur. Maar daar ligt niet de grens van onze reikwijdte. Als vereniging 
kunnen we zeker meer of anders. Wij staan open voor suggesties en ideeën, maar denken zelf ook graag mee. 

 

WIJ DENKEN MEE  



 

 

WIJ DENKEN MEE – COMPLEXE 

SITUATIE MET TAL VAN 

MOGELIJKHEDEN 
 

Waar bij TEAN en TC Aarlanderveen er niet zoveel zal veranderen, is dat 

geheel anders bij de locatie Nieuwe Sloot. Wij zien naast onze ambitie als 

tennisvereniging ook tal van andere mogelijkheden. Wij denken graag mee! 

T.V. NIEUWE SLOOT & TENNISCENTRUM 

T.V. Nieuwe Sloot is opgegroeid onder de vleugels van het tenniscentrum 

Nieuwe Sloot. De meeste leden maken meerdere keren per jaar (sommige en 

enkele keer, en andere op structurele basis) gebruik van de binnenbanen. Waar 

we als vereniging geen uitgesproken ambitie hebben om het tenniscentrum te 

gaan exploiteren zien veel leden de binnenbanen ook niet graag verdwijnen. 

Het droog en bij een comfortabele temperatuur kunnen sporten is daar de 

belangrijkste reden voor. Een alternatief voor de binnenbanen zou bijvoorbeeld 

een ballonhal zijn in de wintermaanden. 

T.V. NIEUWE SLOOT & PADEL  

Tot op heden heeft het tenniscentrum het voortouw genomen in het aanbod 

voor padel op deze locatie. Als tennisvereniging zien we grote verbondenheid 

met deze sport, zeker nu ook onze sportbond en de padelbond onder de 

KNLTB padel in Nederland gaan faciliteren. Wij staan dus zeker open voor het 

adopteren van deze nieuwe sport binnen onze vereniging. 

T.V. NIEUWE SLOOT & DUURZAAMHEID 

Bij nieuwe ontwikkelingen liggen de kansen om het eens goed te gaan doen. 

Hergebruik van regenwater in plaats van drinkwater voor het sproeien van de 

banen, duurzame energie (warmte en elektriciteit opwekken) en vooral ook 

duurzaam gebruik (LED verlichting). Niet alleen belangrijk voor onze aarde, 

maar zeker ook positief voor ons financiële plaatje. 

T.V. NIEUWE SLOOT & WONINGBOUW 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft behoorlijk wat geld neergelegd voor de 

locatie Nieuwe Sloot met daarbij de gedachte om gronden rondom het 

complex ook te kunnen inzetten voor woningbouw. Met de krappe 

woningmarkt in onze steden is het belangrijk om de beschikbare ruimte 

efficiënt te gebruiken. Dat zou kunnen door dezelfde locatie op verschillende 

manieren in te zetten. Op deze locatie zou dat bijvoorbeeld kunnen door het 

clubhuis te plaatsen in de plint van een appartementencomplex. 

 

 


