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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BILTHOVEN 15 OKTOBER 2019 

1. Opening

2. Vaststellen Agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Goedkeuren notulen ALV 12 maart 2019

5. Benoeming Bestuursleden 

6. Visie en jaarplan 2020 – 2023

7. Decharge Bestuursleden

8. Rondvraag

9. Sluiting
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1. Opening

De voorzitter Steven Chameleau opent de vergadering om 20.00 uur.

29 leden zijn aanwezig. (presentielijst) 

Afmelding van: Henk van Beieren, Ina Duthler, Hans Weerstra, Ton Kessels.

2. De agenda wordt vastgesteld.

3. Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

4. De notulen van de ALV 11 maart 2019 worden goedgekeurd.

5. Voorzitter Steven licht de bezetting van het bestuur toe sinds de ALV op 11 maart.

Hans Weerstra is om persoonlijke redenen vroegtijdig afgetreden. Drie nieuwe bestuursleden worden 

voorgedragen: Ellen Julius (secretaris), Marc Kalf (Vice-voorzitter en Park&Clubbeheer) en Ivo Willems 

(Sponsoring). De vergadering is akkoord met deze benoeming. De bestuursleden treden toe voor in principe 3 

jaar. Zie sheet 4 met overzicht Bestuur en de verdeling van de portefeuilles. 



EEN BREDE VERTEGENWOORDIGING IN BESTUUR EN SUBCOMMISSIES 

VOORZITTER:

ALGEMENE ZAKEN

Marc Kalf

VICE-VOORZITTER

PARK & BEHEER
BOS ONDERHOUD

Ellen Julius

SECRETARIS:

PR & COMMUNICATIE
LEDENWERVING

Anne 
Barendregt

JEUGDZAKEN:

TRAINING
COMPETITIE
OVERIGE ZAKEN

Ivo Willems

COMMERCIE:

SPONSORING
BEDRIJFSACTIVITEITEN
SUBSIDIES

Willem
Jacob Netto

TECHNISCHE ZAKEN:

WEDSTRIJDTENNIS
KNLTB
TRAINING

Chris Baas

PENNINGMEESTER:

FINANCIEN 
FACTURATIE

Steven 
Chamuleau

met als doel meer betrokkenheid & capaciteit om zaken voor elkaar te krijgen

OPEN TOERNOOI
DISTRICT
WEDSTRIJDTENNIS

PARK & GEBOUW
BOSPLOEG

JEUGDCOMMISSIELUSTRUMCOMMISSIE SPONSORCOMMISSIE KASCOMMISSIE
LEDENADMINISTRATIE

WELKOMSTCOMITE
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6. Visie en jaarplan

• Voorzitter Steven blikt kort terug op het afgelopen half jaar en licht de aanpak van het bestuur toe (sheet 7, 8 

en 9 en 10). Deze ALV staat in het teken van visie en jaarplan. Bestuur wil graag goedkeuring op de ‘roadmap’ 

en aanpak/acties zodat op een volgende ALV concrete plannen en investeringen te presenteren. 

• Op de vacature Ledenadministrateur is snel reactie gekomen. Maxim Visser gaat dit oppakken, WJ Netto zal 

deze taken de komende maanden overdragen zodat Maxim bij de start van het seizoen aan de slag kan.

• Speciale dank aan alle toernooiorganisaties voor oa. Clubkampioenschappen, Lustrum, Open Toernooi, 

Familietoernooi etc. De inzet van alle leden en vrijwilligers is essentieel voor een bloeiende en actieve 

vereniging.

• Na een lastige periode met de vorige pachter hebben Danny en Annegien het stokje overgenomen en kijken we 

terug op een succesvol seizoen. Nieuwe situatie, wennen voor iedereen maar de gastvrijheid en vriendelijkheid 

van D&A hebben bijgedragen aan een positive sfeer op de club. Applaus. 

• Bestuurslid Anne zit in de KNLTB Kring met diverse bestuursleden van andere tennisclubs. Er is samenwerking op 

het gebied van jeugd. Bestuur wil dit verder intensiveren en meewerken.  Wellicht een Open Jeugdtoernooi

• Promotie van Heren 1 naar de Hoofdklasse heel bijzonder. Dank aan de VCL’s voor hun vele werk.



INTRO - WAT HEBBEN WE IN MAART TIJDENS DE ALV GEPRESENTEERD MBT AANPAK

Tennis centraal

Visie centraal

Leden centraal

• Tennis faciliteiten 

• Hoge kwaliteit gravel banen

• Wintertennis mogelijkheden

• Alternatieve recreative faciliteiten

• Top trainers gilde

• Hoog tennis niveau (competitie, toernooi) 

voor senioren en jeugd

• Familieclub: mooste en gezelligste 

tennispark 

• Kids - faciliteiten

• Aandacht bar & clubhuis

• Festiviteiten 

• Betrokkenheid leden (subcommissies)

• Actieve ledenwerving

100 

dagen

Jaar 1

Jaar 2 - 3

Beleid TCB

• Visie & begroting

• Sponsor programma

• Toename “branding TCB”

• Lustrum & Open toernooi

• Ludieke acties & tradities

• Mooiste tennispark van NL
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April Mei Juni Juli Augustus September

2019 – VEEL AANDACHT VOOR PACHTERS, COMMISSIES, VACATURES EN ACTIVITEITEN
Naast overdracht & opstart-fase en andere zaken zoals lustrum & visie vorming

TCB commissies:

Jeugd

Lustrum

Sponsoring

Club van 100

Bosploeg

Activiteiten:

Openingstoernooi

Clubkampioenschappen

Open toernooi

Familie toernooi

Competitie

Pachters:

Contract 

Implementatie nieuwe 

manier van werken

Actieve ledenwerving

Lustrum korting

Via via

Flyers

Communicatie

Samenstelling bestuur:

Vervanging Hans - Marc

Uitbreiding bestuur – Ellen, 

Ivo

Lustrum week

Open dag / clinic

Sponsor BBQ

Oud besturen borrel

Commissies:

Vervanging 

Ledenadmin

Juridische zaken 

vrijwilliger 

Open toernooi

Visie document

Begroting

Investerings-

plan

Nacompetitie 

opzet

Visie:

Sessie leden mbt 

visie

Finalizeren visie 

document

Park:

Project 

waterleiding-

aansluiting

Project riolering 

aanleggen
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2019 – HET WAS EEN FANTASTISCHE JAAR! LUSTRUM, KAMPIOENEN, GEZELLIGHEID!
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ACTIEPLAN MET MEER PARTICIPATIE VAN EEN GROTE GROEP LEDEN

1

2

3

5

4

Analyse club

Missie/ Visie

Actieplan

Aan de slag....

Financials
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KNLTB SCAN DIAGNOSE: TCB HEEFT GEZINSPROFIEL MET HOOG VERLOOP ONDER JEUGD
De “harde kern” van de club is louter vertegenwoordigd tijdens competitie / toernooien

Leeftijd

Jong profiel (jeugd 
t/m 17 - 36%)

45- 54 grootste 
subgroep - 28%

Ouder dan 65 jaar 
– 12%

Uitstroom

Hoog bij jeugd (53% 
van totale 
uitstroom)

Met name bij leden 
die 0-1 jaar lid zijn 
(29%)

Gezinsprofiel

Gezinsprofiel met 
meer potentie

Met huidige 
leeftijdsopbouw kan 
gezinsprofiel 
uitgebreid worden 

Deelname

Relatief veel leden 
nemen niet deel 
aan de KNLTB 
competitie en/of 
toernooien 
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NEGATIEVE TREND LEDENAANTAL (790        710); FORSE DALING BIJ DE JEUGD
Doorbreken van de negatieve trend is cruciaal voor de continuiteit van TC Bilthoven

Aantal leden onder jeugd 
fors afgenomen in 5 jaar 
tijd; van 270 naar 164 ( -
40%)

Aantal senioren is stabiel; 
zelfs licht toegenomen

Negatieve financiele 
impact vd jeugd wordt 
deels gecompenseerd 
omdat senioren hogere 
contributie betalen

Echter voor doorgroei 
jeugd en continuiteit TCB 
belangrijk dat de 
negatieve trend wordt 
gebroken

* Meetmoment is per einde van het jaar; jaarlijks laagste punt; opzeggingen zijn binnen en 

nieuwe aanmeldingen volgen later in het jaar
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6. Visie en jaarplan

• Ellen licht de KNLTB scan met de ledenontwikkeling nij TCB toe, sheet 11. Chris laat ledenverloop afgelopen 5 

jaar zien (sheet 12) De trend is een dalend ledental, voor continuïteit van TCB belangrijk weer te groeien.

Grootste uitstroom bij de jeugd. En bij leden die korter dan 1 jaar lid zijn. Moeilijk om ‘tennismaatjes’ te vinden 

als je niet bij een groep zit. Hoe kunnen we deze leden beter vasthouden? 

• Vraag uit de zaal (Lex Schepens): wordt leden bij afmelding gevraagd waarom ze hun lidmaatschap 

opzeggen? Exit vragen worden niet gesteld, pakt Ledenadministratie op. 

• Op dinsdag 17 sept is er een brainstormavond met TCB leden geweest onder begeleiding van een KNLTB 

adviseur. De aanwezigen waren een goede afspiegeling van de verschillende groepen binnen TCB. 

• Doel was op te halen wat er leeft binnen de club, wat gaat goed, wat kan beter, welke wensen etc en deze 

input mee te nemen in de plannen van bestuur.  

De avond leverde mooie inzichten in over de club. Sheet 14 en 15. Tennis centraal stellen is de rode draad. 

Verrassend was de blaashal.

• Wedstrijdtennis ontbreekt in de Wordcloud, die waren aan het begin van de avond nog niet aanwezig. 

• Het bestuur heeft nav verschillende sessies en analyses het afgelopen half jaar en met de input vanuit de 

brainstormsessie een plan opgesteld. Dit plan is opgedeeld in 3 thema’s: Leden aantrekken en behouden, 

Activiteiten en Park 2.0. In sheet 16 de doelen per thema. De acties per thema worden verder toegelicht door 

desbetreffende bestuurslid. (Sheet 17 t/m 22)



TC BILTHOVEN; WIE ZIJN WE EN WAAR STAAN WE VOOR!
De kracht van TC Bilthoven samengesteld door de leden
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VISIE AVOND TCB - NIEUWE INZICHTEN EN EENSGEZINDHEID OP INSTUIF VOOR LEDEN 
Aanleg van kidscourt en blaashal waren de “winners” van de avond, fix the base een goede tweede! 

Blaashal

Kidscourt

P
a
d

e
l Fix the base : banen, 

clubhuis, park
Goed feestje!

LED verlichting

Communicatie

Je
u

g
d

 O
T Clubsfeer

Je weg vinden als nieuw lid
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HET BESTUUR COMMITTEERT ZICH AAN EEN AMBITIEUS ACTIEPLAN
Zichtbaar voor iedereen in het clubhuis en met regelmatige updates in communicatie

1) Leden aantrekken / 

behouden

#  leden omhoog tot 850 per 

eind december2021

Active werving op scholen

Onboarding nieuwe leden

Promoten tennis als teamsport

Communicatie verbeteren 

Tarieven / fam korting aanbod

Thema

Doel

Hoe

2) Activiteiten

Voor ieder niveau activiteit en 

aansluiting naar volgende niveau

Piramide versterken en optimaal 

inrichten - aansluiting voor ieder 

niveau 

Menu kaart activiteiten

Nieuwe toernooien ontplooien

Beter aanbod voor de jeugd

3) Park 2.0 – investeer in 

“TENNIS”

Fix the base & verduurzaam / 

moderniseer park

Opknappen park, clubhuis en 

kwaliteit banen (basics)

Start project groepen kids court en 

blaashal

Uitvoeren LED verlichting
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THEMA 1 – LEDEN AANTREKKEN / BEHOUDEN
TCB zoekt vrijwilligers voor ledenwerving, welkomstcomité en communicatie (website & social media)

1) Actieve werving       op 

scholen

• Tennis aanbod tijdens gymles 

scholen / BSO  (clinics) –
aansluitend Open Dag op TCB

• Onderzoeken naschoolse 

activiteit tennis
• Open dag kids court (2021)      

2) Onboarding nieuwe leden 

/ welkom voelen

• Welkomstcomité instellen voor 

onboarding; bijv. maandelijks avond 

voor nieuwe leden voor vragen/info 

delen, menukaart activiteiten, 

contacten, trainers, etc (senioren / 
jeugd) – project groep opzetten

• Verbeteren informatievoorziening 

voor nieuwe leden/aanvraag over 

lidmaatschap TCB - info over 
trainingen, activiteiten, competitie 

3) Communicatie

• Intern: nieuwsbrief alg en nieuwsbrief 

jeugd naar ouders van jeugd, app 
groep met jeugd; 

• Intern: overzichtelijke Activiteiten 

kalender maken en visueel maken 
(ook voor jeugd)

• Extern; communicatie via lokale 

kranten en social media over de club, 

activiteiten en ontwikkelingen zoals 

kidscourt, LED. TCB neerzetten als club 
voor iedereen

4) Teamsport

• Tennis voor de jeugd 

als teamsport 

neerzetten (training, 

competitie, leuke 

activiteiten en 
teamshirt etc) 

5) Tarieven

• Ontwikkelen overzichtelijk 

aanbod voor de jeugd 

• Uitzoeken mogelijkheden 

familiekorting, tarieven, 

strippenkaart, tennis-alles-

in-één 
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THEMA 2 – ACTIVITEITEN
Activiteiten  voor ieder niveau en leeftijdsgroep en maak doorgroei mogelijk 

Piramide sterker maken

Beter aanbod voor JeugdNieuwe toernooien / events

Overzichtelijke “menukaart”

Ieder niveau activiteit en aansluiting naar volgende niveau 

Onderzoek huidig aanbod en identificeer GAPS – project groep 
zal met voorstellen komen

Experimenteer met Dodden per niveau 

Definieer visie voor wedstrijdtennis

Duidelijk overzicht welke activiteiten per doelgroep er zijn 

Communicatie (online/offline)

Simpel en overzichtelijk trainingsaanbod voor alle nvieau’s en 
leeftijden  (ook jeugd)

Ook te gebruiken voor onboarding doeleinden

Mogelijkheid en animo uitzoeken voor opzetten:

Open Jeugdtoernooi

Veteranen toernooi

Stratentoenooi

Bedrijfsevents

Vergroten speelplezier binnen en buiten de baan door:

Speeltoestellen: kids & vermaak / plek grote kids (+kidscourt)

Onderzoeken optie trainen - competitie met zelfde team

Vergroten wedstrijd/activiteiten  aanbod op  alle niveaus:

○ samenwerken met clubs uit de regio

○ Promoten toernooien in de omgeving, i

○ Tenniskamp

vvv

* Eerst beter neerzetten/communiceren wat we al doen, vasthouden wat goed is en uitbreiden waar nodig per doelgroep18



THEMA 3 – PARK 2.0 
Investeren gebruik makend van subsidies & financieringscontructies – ambitie is cash neutraal

2020 2021 2022

Park: - fix the base-
opknappen bankjes, hekken, 
banen achter de lijnen, pad, 

LED lampen  - verduurzamen 
park 

BOSA 35% subsidie, lening in 
5 jaar aflossing tegen 0.69% 
rente, GEEN cash effect door 
besparing

Sponsoring (in natura)

Clubhuis  (inrichting, 
jeugdhonk, stoelen terras, 
verven  

Kids court* , Q4 2020 aanleg, 
klaar Q1 2021 

BOSA 20% subsidie –
financiering conditioneel aan 
sponsor(s) / crowd-funding / 
club van 100, giften

Sponsoring (in natura)

Reserveren voor eventueel 
groot onderhoud banen

Blaashal** - all year tennis, 
trainingen 

BOSA 20% subsidie –
financiering conditioneel 
aan sponsor(s) / crowd-
funding, leningconstructie   

*   Projectgroep voor kidscourt wordt samengesteld op korte termijn. Vanuit het bestuur zijn Anne en Marc aangesloten. LED business model is af. 

** Voor blaashal wordt er ook een projectgroep samengesteld, om business model en mogelijkheden te onderzoeken.
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Club van 100

TCB COMMERCIE – NOG ONBENUT GEBIED MET VEEL POTENTIE 

Acquisitie

SubsidiesSponsoring Bedrijfsevents

Behoud

Kidscourt 

Blaashal

Park/Gebouw

Kleding



Voor leden van TC Bilthoven die onze vereniging 

een warm hart toedragen 

en op deze manier willen bijdragen aan 

verbetering en continuiteit van de club

CLUB VAN 100 – INVESTEERT IN EXTRA FACILITEITEN VOOR TC BILTHOVEN 
Officiele lancering ALV 15 Oktober 2019

BESTEDINGSDOEL: KIDSCOURT!

1. periodieke gift (min 100 euro)  

5 jaar - Je kan gebruik maken van belastingvoordeel of;

2. Giften (min 100 euro) 

Je kan per jaar bepalen of en hoeveel je wilt schenken 

Bij deze vorm kan je alleen het bedrag aftrekken 

dat boven de 1% van je jaarinkomen komt
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6. Visie en jaarplan

• Thema Leden aantrekken en behouden is toegelicht door Ellen en Anne (sheet 17). Een onboardingplan voor 

nieuwe leden, beter laten zien wat TCB allemaal biedt en tennis meer als teamsport voor jeugd benaderen zijn 

de highlights. 

• Idee van uit de zaal (Lex Schepens: Schoolkampioenschappen organiseren, basis en middelbare scholen? Focus 

ligt op lagere scholen. Hierin met trainers optrekken, les op school, uitnodigingen op de club etc. 

• Vraag van Erik Koning: Pepijn op baantjes naast de golfbaan heeft veel jeugd, wat doet hij goed? Wat kunnen 

we daar van leren? Tennissen bij Pepijn is laagdrempelig, geen lidmaatschap en gunstige locatie voor jonge 

jeugd. Belangrijk contact voor aanwas jeugd TCB. 

• Jur Stelder heeft tijdens brainstormavond aangegeven in Onboarding commissie te willen. Bestuur zoekt nog 

meer vrijwilligers hiervoor. 

• Ook voor Communicatie (website, clubApp, social media) zoekt Bestuur vrijwilligers. 

• Tennis Alles-in-1 concept wordt door TCB onderzocht; initiatief van KNLTB om jeugd niet alleen lidmaatschap en 

les aan te bieden maar ook competitie, teamactiviteiten, teamshirt etc om zo meer clubmomenten voor de jeugd 

te creëren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen tennis leuker vinden als ze meer wedstrijdjes spelen en meer 

betrokken zijn bij de club. Inmiddels al 175 club dit Alles-in-1 aanbieden. Anne pakt dit met trainers en 

penningmeester op.

• TCB wil weer meedoen aan Biltsche Recreatie week in de zomer. 
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6. Visie en jaarplan

• Thema Activiteiten: Anne en WJ lichten sheet 18 toe. 

• Een goede opleidingsstructuur heeft een piramide vorm, brede basis en smalle top. Bij de dames is de piramide zwak. 

Groot gat waar we aan moeten werken. Eventueel samenwerken met andere verenigingen, talenten uit de omgeving.  

• Uitgangspunt is dat er voor elke groep, van elke leeftijd en elk niveau mogelijkheid moet zijn om wedstrijden te spelen. 

• Wel rekening houden met voldoende mogelijkheid om vrij te spelen

• Zorgen voor een goede hangplek voor de wat oudere jeugd met goede wifi ☺

• Thema Park 2.0: Marc licht dit toe, sheet 19. 

• Er is meer behoefte aan Kidscourt dan aan Padel. Focus op tennis, park op orde en voldoende mogelijkheden voor de 

jeugd. Padel wordt uitgesteld, in toekomst wellicht. Kidscourt wordt gebruikt voor training en competitie jeugd, 

waardoor meer ruimte voor andere leden op de overige banen. 

• Kidscourt met ‘rode’ baantjes (incl. muurtje) op de plek van de oefenmuur. Porjectgroep samenstellen (Anne, Marc vanuit 

bestuur) en plan uitwerken met financieel plaatje. 

• Mogelijkheden en kosten Blaashal uitzoeken (vergunning, exploitatie), voorbeeld van TV Shot in Zeist.

• BOSA subsidie regelingen benutten voor LED en Kidscourt

• Kids Court financiering door oa BOSA, sponsoring en Club van Honderd
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6. Visie en jaarplan

• Thema Park 2.0: Ivo licht aanpak sponsoring toe. (sheet 20) Nog veel mogelijk in acquisitie door inzet van 

sponsorpakketten Game Set en Match, goede ervaringen bij Lustrumcommissie, en inzet van sponsorevents voor 

behoud. Bedrijfsevents met clinics en eten ook een mogelijke inkomstenbron.

• Henriette De Jong-Prent en Eric Hooftman hebben toegezegd in de Sponsorcommissie te helpen

• Inkomsten voor Kids Court wil bestuur met een Club van Honderd ondersteunen. Chris licht Club van Honderd toe, 

zie sheet 21. Bedoeld om extra faciliteiten te ondersteunen, zoals Kids Court. 

Voorzitter Steven sluit de presentatie af (sheet 25) met de oproep aan leden om mee te helpen, deel te nemen in 

projectgroepen en ieders netwerk en talenten in te zetten. Samen maken we de mooiste club van Nederland. 

Luc Maas geeft namens de vergadering de complimenten aan het bestuur voor het vele werk en de plannen. 

Waar wordt nu goedkeuring voor gevraagd? 

Voorzitter vraag goedkeuring voor de roadmap en keuzes zoals gepresenteerd. Dan kunnen de plannen worden 

uitgewerkt en investeringsoverzichten worden gemaakt. Op de volgende ALV in maart (of eerder indien nodig) 

komen die dan ter goedkeuring te liggen. Er wordt gestemd. Iedereen is officieel akkoord met de Roadmap, de 

visie en plannen voor 2020.



WAT VRAGEN WE VAN DE LEDEN OM HET ACTIEPLAN TE BEHALEN?
Meer verbinding met de club door toename aantal vrijwilligers en gebruik maken van connecties en capaciteiten leden 

Deelname aan projectgroepen (kidscourt, 

blaashal, communicatie, werving op 

scholen / BSO, piramide)

Financiele bijdragen waar het kan in de 

vorm van periodieke gift (Club van 100) 

dan wel eenmalige giften

Indien je over een capaciteit beschikt 

(klussen, IT, connecties ivm sponsers, etc) 

dat nuttig kan zijn voor TCB, meld u aan!

Positieve energie en enthousiasme om 

van TCB de mooiste club van Nederland 

te maken! ☺
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7. Decharge bestuursleden

Het bestuur neemt na 10 jaar afscheid van Willem Jacob Netto als bestuurslid Technische Zaken. 

In 1998 was WJ al Lid van Verdienste. Het Bestuur heeft besloten WJ te benoemen tot Erelid van TC Bilthoven als 

blijk van waardering voor zijn inzet.

Voorzitter Steven overhandigt WJ een aandenken. En voegt toe dat in het clubhuis een bord komt met de namen 

van de Ereleden en Leden van Verdienste. 

Willem Wattez houdt een mooi verhaal over WJ en vertelt een paar leuke anekdotes rond competitie en 

toernooien.

WJ is trots en blij met deze onderscheiding. Bedankt het bestuur en Arjan specifiek voor de fijne samenwerking de 

afgelopen 10 jaar. WJ meldt zich aan voor de Club van Honderd. 
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8. Rondvraag

Voorzitter Steven doet een laatste ronde. Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Hij bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid, het vertrouwen en de steun aan het bestuur. 

Het bestuur gaat de komende periode de plannen verder uitwerken.

9. Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.


