
TC Bil thoven - Verslag van het bestuur (seizoen 2016-2017) 
 
Ook seizoen 2016-2017 ging van start met een mooie openingsdag op 2 april met clinics  
door onze vaste trainers. Het seizoen kende verder vele sportieve hoogtepunten: ons 
eerste mix speelde in de hoofdklasse op het hoogste niveau, en na jaren afwezigheid 
maakte ons beroemde Open Toernooi een fantastische comeback door de inzet van een 
fantastisch team van vrijwilligers. 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. Begin oktober eindigde het seizoen met de inmiddels traditionele Mens Night.     
  
Ontwikkeling ledenaantal 
 
In de begroting 2016-2017 zijn we, rekening houdend met de opzeggingen in het 4e 
kwartaal 2016 alsmede nieuwe leden gedurende het seizoen, uitgegaan van 755 leden 
(530 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 licht hoger dan verwacht, waardoor de 
gerealiseerde contributie opbrengst uiteindelijk op een kleine EUR 157 duizend is 
uitgekomen (EUR 3 duizend boven budget).  
Na verwerking van de helaas wederom toch weer vele opzeggingen aan het eind van 
het seizoen, staat de ledenaantal teller per medio december 2017 op circa 525 
seniorleden en 218 junioren, totaal dus 743 leden (iets hoger dan de laagste stand 
precies een jaar geleden na verstrijken van de opzeggingstermijn). Voor de begroting 
van komend jaar gaan we uit van een kleine groei gedurende het seizoen van circa 3% 
waardoor de begrote opbrengsten in lijn blijven met de begroting van vorig jaar (EUR 
154k). 
De ontwikkeling in ledenaantallen gedurende de laatste 4 jaar: 
 
 senioren junioren Totaal: 
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 
 
Waar de ledenaantallen landelijk al jaren gemiddeld met 5-10% per jaar afnemen, 
kunnen we concluderen dat TCB die trend, die we ook enkele jaren gevolgd hebben, nu 
toch enigszins heeft weten te keren.   
 
Financiële ontwikkelingen 
 
Na het financieel meevallende seizoen 2015-2016, waarin de club weer een positief 
resultaat wist te boeken, zijn we het afgelopen seizoen ingegaan met een negatieve 
begroting van EUR 10.000. Dit werd met name veroorzaakt door de blijvende afname 
van ons ledenaantal eind 2016. Het seizoen 2016-2017 werd gekenmerkt door zowel 
financiële meevallers (trainingsopbrengsten en evenementen als het Open Toernooi) als 
tegenvallers (o.a. sterk afgenomen sponsoropbrengsten, en hogere onderhouds-



/gebruikskosten van het park). Het resultaat is uiteindelijk positief uitgevallen: EUR 3.955. 
Onderstaand worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen binnen de vereniging 
toegelicht.    
 
Marge omzet bar 
In de begroting voor het afgelopen seizoen was rekening gehouden met enkele 
additionele evenementen en positieve effecten van het geplande Open Toernooi. Vooral 
dat laatste evenement was zeer geslaagd en bleek tevens een onverwacht sterk 
(positief) effect op de baromzet te hebben. Dit had echter een keerzijde doordat we 
onverwachts door de btw-grens van de zgn. kantineregeling zijn gegaan. 
Voorzichtigheidshalve is een voorziening getroffen voor afdracht bij continue 
overschrijding van deze btw-vrije grens. Hierdoor is de netto barmarge alsnog onder de 
begrote EUR 35 duizend uitgekomen op ruim EUR 32 duizend (oftewel een marge van 
41%). Afgezien van de buitengewone posten bedroeg de marge op de omzet 52%, in lijn 
met de begroting en licht hoger dan het langjarig gemiddelde van rond de 45%.  
 
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 begroting gaan we uit van een standaard marge om 
eventuele toekomstige werkgeverskosten voortvloeiend uit de constructie op te vangen. 
Het afgelopen seizoen is de netto marge op de trainersconstructie significant hoger dan 
gebudgetteerd uitgevallen (+EUR 9 duizend). Deze zeer positieve bijdrage aan de 
financiën komt voort uit de zeer sterke vraag naar trainingen, zowel door volwassenen 
als de jongste jeugd.   
 
Sponsoropbrengsten 
De sponsoropbrengsten waren voor het seizoen 2016-2017 ingeschat op EUR 10 
duizend, hetgeen na het wegvallen van de hoofdsponsor ABN Amro te ambitieus is 
gebleken in de praktijk. De uiteindelijke reguliere sponsoring is uitgekomen op EUR 4 
duizend, ruim EUR 6 duizend onder budget. Voor het Open Toernooi hebben zich 
overigens wel vele nieuwe sponsoren, inclusief persoonlijke bijdragen van leden, 
aangemeld waardoor dit evenement kon doorgaan.  
 
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 1.500 voor het OT in de 
begroting van afgelopen jaar).   
 
Beheervergoeding Stichting (Park & Gebouwen) 
De begrote EUR 106.000 voor het onderhoud en exploitaties van het park en de 
gebouwen bleek door een stijgend kostenniveau te laag ingeschat. Om het resultaat in 
de Stichting rond nihil te houden is er aan het eind van het seizoen een extra, niet 
gebudgetteerde, storting van ruim EUR 2 duizend gedaan, hetgeen het resultaat van de 
vereniging negatief beïnvloedt.  
 



Overige financiële ontwikkelingen 
In de begroting 2016-2017 zaten verder enkele begrote bedragen voor o.a. marketing en 
kleine kosten, die niet nodig bleken. Aan gemeentebelastingen waren we daarentegen 
weer meer kwijt dan voorzien.  
 
Balanspositie 
De balanspositie van de vereniging is uiteraard door het onverwachte positieve resultaat 
nog steeds gezond te noemen. De vereniging beschikt op balansdatum over een 
liquiditeitspositie van circa EUR 171.000 (inclusief de liquide middelen van de 
gerelateerde Stichting, t.o.v. ruim EUR 134.000 per einde seizoen 2015-2016). Ruim 
voldoende om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen.  
Op de langlopende lening van ING is gedurende het seizoen regulier afgelost (van EUR 
39.324 naar EUR 29.676) waardoor de vereniging over een goede solvabiliteit beschikt.  
 
Relatie met de Stichting 
 
De lening aan de Stichting is gedurende het seizoen met EUR 25.000 afgenomen door 
een aflossing en bedraagt per einde boekjaar EUR 175.000.  
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).  


