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Verslag 1e Denktankbijeenkomst TV Buren – 16 november 2022 
 
Waarom de Denktank 
We hebben een geweldige tennisvereniging. De ligging is prachtig, we hebben de mooiste kantine 
van Nederland, we zijn financieel gezond en we hebben in 2023 nieuwe banen, een nieuw terras en 
een clubhuis met gerenoveerde gevel. En dat hebben we allemaal zelf gedaan. Daar mogen we trots 
op zijn! 
Wat ingewikkelder is, is hoe we de vereniging draaiende en aantrekkelijk houden. Een vereniging 
draait op mensen. Bestuur en commissies  draaien voor een groot deel op veel oude trouwe 
vrijwilligers die er mee stoppen in de komende jaren. We hebben ook te weinig leden die activiteiten 
organiseren. En het kost steeds meer moeite om leden te vinden die tijd vrij willen maken voor de 
vereniging. 
Daarom is nu het moment om na te denken hoe we ook in de komende jaren nog een vitale en 
aantrekkelijke tennisvereniging kunnen zijn.  
 
Wat hebben we gedaan op 16 november 
Met 25 leden hebben we gebrainstormd over 3 vragen: wat moeten we sowieso houden, wat moet 
(en kan) er morgen veranderd worden en hoe ziet de vereniging er in 2030 of 2035 er uit. Dat 
hebben we gedaan voor zeven thema’s: junioren (<18 jaar), senioren (>18 jaar), nieuwe leden, 
accommodatie, bar/kantine, training en zelfwerkzaamheid. De 25 leden vormden een mooie mix van 
jong en oud, pas en lang lid, beginnend en ervaren tennisser, actief en niet actief, man en vrouw. De 
avond werd geleid door Marco Groen, een externe moderator die we via de KNLTB hebben 
gevonden. 
 

 
 

Wat heeft deze avond opgeleverd  
Allereerst veel enthousiasme bij iedereen. Het was mooi om te zien hoe iedereen geanimeerd met 
elkaar aan het overleggen was over de thema’s. En zelfs na afloop gingen de gesprekken door! Wij 
zijn blij met 'de opbrengst' van de avond. Maar liefst 147(!) suggesties geven wat ons betreft veel 
input om de toekomst van de club nader vorm te geven. Deze staan in de bijlage.  
De belangrijkste bevindingen per thema zijn hieronder vermeld.  
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Over de jeugd 
Hierover lijken de Denktank-leden het eens te zijn. De training, veel activiteiten (niet alleen 
tennisgerelateerd) en de competitie zijn belangrijke bouwstenen. Om jeugd aan te trekken en te 
binden is een goed contact met de basisschool en communicatie met ouders cruciaal. Ouders 
moeten kinderen stimuleren vrij te tennissen en zouden meer zichtbaar moeten zijn.  
Aangedragen ideeën zijn o.a. het instellen van een Jeugdraad, een weekendabonnement voor de 
oudere jeugd, vrij tennissen voor alle kinderen op de woensdagmiddag, kinderopvang in het clubhuis.  
 
Over de senioren 
Veel leden vinden dat er nogal veel ‘kliekjes’ zijn binnen de vereniging. Het is daardoor moeilijk ‘te 
verenigen’. Bestaande activiteiten waarbij senioren worden ‘gehusseld’ kunnen op veel waardering 
rekenen. Veelgenoemd en geroemd zijn de wintercompetitie, stratentoernooi en dubbelpret.   
Er is een brede behoefte aan nog meer activiteiten. Hiervoor zijn veel ideeën genoemd: mix- en 
racketavonden, clubkampioenschappen en een laddercompetitie.  
 
Over de nieuwe leden 
Het proeflidmaatschap met (gratis) training en de zomerchallenge zijn belangrijke te handhaven 
zaken. Het idee wordt geopperd om de betreffende gratis lessen niet door de trainer te laten geven 
maar door ervaren leden die ze meteen wegwijs kunnen maken.  
En dan komen we bij de belangrijkste suggestie: het is noodzakelijk dat nieuwe leden veel beter dan 
nu worden begeleid. Dit kan met buddy’s en/of een welkomstcomité. Ook een ledenwerfcommissie 
is nodig. Nieuwe leden moeten zich welkom voelen. Daarbij moeten we ons veel gastvrijer dan nu 
opstellen. Ook hierbij is het van belang dat we de ‘kliekjes’ openbreken. Een andere suggestie om 
meer leden te trekken is dat we ons gaan verbreden door bijvoorbeeld padelbanen of jeu de boules 
banen aan te leggen.  
 
Over de accommodatie 
Hierover is men het anoniem eens: we hebben een prachtig goed onderhouden complex. Een 
belangrijk aandachtspunt is: de vrijwilligers die het park mooi houden. Deze moeten gaan verjongen. 
Het bestuur/de parkcommissie moet beter communiceren welke hulp er nodig is. Ook moet de 
mogelijkheid worden aangeboden om te kiezen voor wisseldiensten (bar en accommodatie).  
Daarnaast is geopperd om de accommodatie aan te vullen met (eerder genoemde) padelbanen, jeu 
de boules banen en een veranda.  
 
Over de kantine / clubhuis 
De sfeer en het intieme karakter worden geroemd. Dit moet ook in de toekomst zo blijven. We 
moeten wel meer omzet draaien door meer bezoekers te trekken. Genoemd worden meer jeugd 
(ook van buiten) aantrekken, meer tennisactiviteiten, andere activiteiten (zoals kaartavonden) en 
meer verhuur.  
Een andere organisatie van de bardiensten leeft breed. Men is het echter niet eens over de 
oplossing. Er zijn veel (verschillende) suggesties gedaan: niet afkopen van de bardienst, een vrijwillig 
barsysteem, alleen mensen die het leuk vinden achter de bar, vooraf borg betalen die je terugkrijgt 
als je vrijwilligerswerk hebt gedaan,  een puntensysteem, meer zelfbediening, bar alleen open voor 
sleutelhouders.  
 
Over de zelfwerkzaamheid 
Ofwel het vrijwilligerswerk. Iedereen vindt het belangrijk. Ook het belang van nieuwe en meer 
vrijwilligers wordt erkend. De mate van zelfwerkzaamheid moet omhoog.  Maar wat is er dan (extra) 
nodig? Genoemd zijn onder andere: beter weten wat de leden kunnen en willen, een takenlijst van 
het vrijwilligerswerk, een betere communicatie, vrijwilligers werven op basis van activiteiten in plaats 
van voor commissies.  
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Over de training 
Sowieso moeten we doorgaan met het aanbieden van training. Gewaardeerd wordt de aanwezigheid 
van de trainers bij dubbelpret. Ook het aanbieden van gratis lessen voor nieuwe leden wordt 
gewaardeerd. 
Er zijn veel suggesties voor verbetering: een grotere invloed van de trainer, een pro actievere rol van 
de trainer, meer lessen aanbieden op gelijk niveau, loslaten van de vaste groepen/meer mixen, op 
meer dagen training aanbieden, samenwerken met buurverenigingen om meer aanbod te creëren.  
 
Het moge duidelijk zijn dat er veel zaken zijn die vragen om nadere uitwerking. 
 
 

 
 
 

Hoe nu verder? 
  
De eerste uitwerkingen 
Naast de vele ideeën over de thema’s zijn er door een aantal leden 2 concrete initiatieven opgepakt, 
te weten: 

• het opzetten van een laddercompetitie (Marjowella, Marieke en Pako) en 

• ideeën voor ´opvang nieuwe leden´ (Elza, Wopje, Harm, Ralph en Meta) 
We hopen binnenkort meer van deze werkgroepjes te horen. 
 
Enquête 
We willen van zoveel mogelijk leden weten wat er leeft. Daarom sturen we begin december een 
enquête naar alle leden met als doel om nog meer input op te halen. 

  
De volgende Denktank bijeenkomst 
11 januari 2023 staat de 2e Denktank bijeenkomst gepland, SAVE THE DATE! Te zijner tijd zullen we 
jullie informeren over het programma van deze avond. 
  
Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en met elkaar spreken over de Denktank thema´s 
en de toekomst van onze vereniging. Alle aanvulling(en)/ideeën zijn welkom!  
 
Graag deze mailen naar secretaris@tvburen.nl 
  

about:blank
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Bijlage: opbrengst 1e Denktank  
  

Waar willen we beslist mee 
doorgaan 

Wat moet morgen 
veranderen 

Hoe ziet het er in 2030/35 uit 

1. Junioren 
  
  
  
  
  
  
  
  

Activiteiten organiseren  Communicatie activiteiten Meer betrokkenheid 

Speelsgewijs lesgeven met 
enthousiasme 

Meer activiteiten, niet alleen 
tennis 

Jeugdraad, jeugd actief 
meedenken 

Competitie  Minder uitstroom Gezonde hoeveelheid jeugd 

Clubkampioenschappen Meer trainingsaanbod Weekend abonnement oudere 
jeugd 

School uitnodigen Niveau & leeftijd Op woensdag alle kids vrij 
tennissen 

Ouder/kind toernooi Jeugd zien te behouden Leuke toernooien met jeugd 

Competitie en trainen Informatievoorziening voor 
ouders 

Kinderopvang 

Activiteiten buiten de lessen 
organiseren 

Actiever + zichtbaar op 
school 

Alle leeftijden aanwezig 

  Stimuleren vrij tennissen 
door ouders 

Meer oudere jeugd / 20-gers 

2. Senioren 
  
  
  
  
  
  

(Winter)competitie (4x) Meer vrijwilligers door 
saamhorigheid 

Balans jong / oud 

Activiteiten zoals wintertennis Meer activiteiten, bijv. mix- 
en racketavond 

Meer verenigd 

Informele activiteiten Betere aansluiting voor 
middenmoot (18-50) 

Meer leden, minder kliekjes, 
meer open avonden 

Stratentoernooi  Clubkampioenschappen Gezonde gemeleerde vereniging 

Dubbelpret  Laddercompetitie 500+ leden incl padelbanen / 
400 leden, breed publiek 

Huidige activiteiten Hussel-avond Veel leden en betrokkenheid  
Uniforme, centrale 
communicatie 

Actief, sociaal, gezellig, 
programma (jaarlijks) 

3. Nieuwe 
leden 
  
  
  
  
  
  
  

Proeflidmaatschap (2x) Begeleiding (2x) Aantal nw - aantal vertrek + nw = 
actief lid 

Er is nu niets?  Buddy koppelen (3x) Welkom voelen als nieuw lid 

Proeflidmaatschap mét 
training 

Welkoms comité (2x) Gastvrije + open houding 

Zomer challenge (2x)  1x een info dag organiseren Doorbreken kliekjes 

2 gratis lessen, niet door 
externe trainer 

ledenwerf commissie 
opzetten 

Nieuwe leden behouden, min. 5 
jaar lid 

Gratis les    Padelbanen en jeu de boules 

3 maanden voor € 15   Veel meer leden door succes vd 
ledenplanning 

Tientjes leden    Structurele aandacht werven 
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  Waar willen we beslist mee 
doorgaan 

Wat moet morgen 
veranderen 

Hoe ziet het er in 2030/35 uit 

4. Accom-
modatie/onder-
houd 
  
  
  
  
  
  

Mooi onderhouden 
accommodatie  

Duurzaamheid Racketsportpark voor breed 
publiek (ook oa padel) 

Onderhoud zoals nu (2x)   Jongere vrijwilligers (2x) Net zo mooi als begin 2023 

Zelf blijven doen met 
vrijwilligers 

Meer communiceren welke 
hulp nodig is 

Nog steeds op deze locatie 
(2x) 

Eigen beheer clubhuis Meer vrijwilligers werven Wisseldiensten bar / groen 
groep 

Behouden vh mooiste park 
van NL 

Oefenkooi verbeteren, 
overdekt maken 

Goed, zelfde als nu 

Behoud vereniging op deze 
locatie 

Veranda Nog steeds 4 banen 

   Met veranda en padel 
 

5. Kantine / bar 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sfeer 
  

Niet afkopen van bardienst Levendige bar, altijd bezet 

Meer (jeugdig) publiek, ook 
van buitenaf 

Een vrijwillig barsysteem Wijn, bier & gezelligheid 

Kantine open met mooi terras Socialer, transparanter 
inschrijfsysteem 

Druk bezocht, gezelligheid 

Intieme karakter behouden Alleen mensen die het leuk 
vinden 

Zoals het nu is 

In eigen beheer houden Bardienst: iedereen sleutel 
obv vertrouwen 

Meer activiteiten 

Meer verhuren Kaartavonden etc.  Meer omzet, veel activiteiten 

Mogelijkheid tot consumptie 
na tennis 

Vooraf € 75/100 betalen, 
krijg je terug na bardienst   

Puntensysteem voor 
vrijstelling van bardienst, ipv 
afkoop 

  Bar meer open met 
zelfbediening 

  

  Planning rondom de 
bardienst 

  

6. Zelfwerk-
zaamheid 
  
  
  
  
  
  
  

Denktank ipv commissies/ 
bestuur 

Meer betrokkenheid Meer saamhorigheid 

Vrijwilligers blijven inzetten, 
saamhorigheid 

Meer verschillende mensen 
inzetten /   benaderen 

Meer actieve leden 

Zelf initiatief tonen Toegankelijker om het te 
doen 

Meer vrijwillige inzet 

Wat kan op vrijwillige basis 
blijven doen 

Bekend zijn met wat leden 
kunnen en willen 

Geoliede machine 

Dit stimuleren Mate van zelfwerkzaamheid 
omhoog 

Dat alle leden dit 
vanzelfsprekend vinden 

Zelf park onderhouden Meer 
communicatie/motivatie 

Takenlijst vrijwilligers 

Werven van vrijwilligers Meer vrijwilligers op 
activiteit/ geen commissies 

Voldoende vrijwilligers 
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Waar willen we beslist mee 
doorgaan 

Wat moet morgen 
veranderen 

Hoe ziet het er in 2030/35 uit 

7. Training 
  
  
  
  
  
  

Meer lessen / dagen Lessen op gelijk niveau Meer lessen op verschillende 
dagen 

Dubbelpret (2x) Drempel voor nieuwe leden 
verlagen 

Stabiel, leuk aanbod voor 
jeugd + volwassen 

Tos/racketavond  Hoe krijg je meer training 5 dagen per week training 
geven 

Gratis 1e les dubbelpret  Bredere agenda Op gewenst niveau en tijdstip 

Training blijven bieden (4x) Beter: aanbod + organisatie 
+ communicatie 

Meer lesuren + alle niveaus, 
evt. ism andere clubs 

  Bounce weg  Meer invloed trainer 

  Loslaten vaste groepen, 
meer mixen 

  

 

 


