
 

2e Denktank TV Buren 
Woensdag 11 januari 2023 

 

Aanwezig: Annemiek, Arie, Armando, Elza, Gé, Harm, Jolanda, Marjowella, Martijn, Meta, Pako, 

Ralph, Rosy, Saskia, Wiebe (15 leden) en Marco Groen 

Afwezig (met kennisgeving): Esther, Irma, Karin, Linda, Marieke, Patrick, Raymond, Wopje (8 leden)_ 

Afwezig (zonder kennisgeving): Cynthia, Sjoerd 

 

Terugblik 1e Denktank en Ledenonderzoek 

• Wordt door alle aanwezigen herkend 

• Vijf verbeterpunten (Nieuwe Leden, Meer activiteiten, Bardienst, Training en Communicvatiue) 

worden herkend 

• Men is akkoord met verdieping vanavond op Training en nieuwe leden 

 

Werkgroep Opvang Nieuwe Leden (Annemiek, Elza, Harm, Meta, Ralph, Wopje ism Piet) 

• Richt zich op Verwelkomen Nieuwe Leden (en niet op Werven Nieuwe Leden en Behouden 

Leden) 

• Vijf sporen: 

o Welkomteam (= werkgroep) 

o Up to date activiteitenkalender op website, incl activiteiten specifiek voor nieuwe leden 

o Begeleiding / buddy bij bardienst 

o 1 keer per kwartaal een trainingsevent voor nieuwe leden (ipv 2 gratis lessen) 

o Maatjes vinden via de KNLTB Clupapp 

 

Werkgroep Laddercompetitie (Marjowella, Marieke en Pako) 

• Werkt ook via KNLTB Clupapp 

• Ook met dubbelmogelijkheid  

• Zit nu in testfase; over 4 weken operationeel 

 

Brainstorm verbetering training  

• Maak scherper onderscheid tussen professionele training en ‘lol’ training 

• Bestaande afspraken met Bounce t/m mrt 2024 moeten worden gerespecteerd; Bounce zou wel 

veel klantgerichter moeten werken (meer arrangementen, meer trainers, etc 

• Zoek samenwerking met buurverenigingen vwb trainingen om breder aanbod, meer momenten 

en meer op zelfde niveau te kunnen trainen (nb buurverenigingen werken ook met Bounce) 

• Sta toe dat leden ook zelf lesgeven via eigen mensen of jongeren. Dit is heel gewoon bij hockey- 

en voetbalverenigingen.   

• Organiseer 4 à 6 momenten met het ballonkanon. 

 

Vervolgacties: 

• Gebruik uitwisseling met buurverenigingen op 8 februari om samenwerking aan de orde te 

stellen (Wiebe) 

• In gesprek met Bounce hoe meer klantgerichter te worden en combitrainingen met 

buurverenigingen actiever te promoten (Patrick, Piet, Arie) 

 



 
 

Brainstorm werven nieuwe leden 

• Maak onderscheid tussen werven jeugd en volwassenen 

• Jeugd:  

o Gebruik Koningsspelen en Speldagen in de zomervakantie als de momenten om kinderen 

te werven. 

o Organiseer (samen met de school en de trainer) balvaardigheidslesjes 

o Maak een verwervend promotiepakket: Maak Kennis met Tennis en biedt 5 gratis lessen 

aan als club (5 Gé) 

o Denk ook aan ouderkindlidmaatschappen of kinderopvangavonden.  

• Volwassenen:  

o Promoot de vereniging in regiokrantjes en sociale media 

o Organiseer open middagen / inloopmiddagen 

o Goedkope arrangementen voor voetballers of fitnessers 

o Maak een kadokaart voor gratis lessen 

• Maak meerdere abonnementsvormen: niet alleen per jaar, maar ook maand of 

kwartaalabonnementen  

• Maak de drempel voor trainingen lager; biedt bijvoorbeeld pakket van 4 trainingen aan.  

 

Vervolgacties: 

• De wervingsstrategie voor de jeugd wordt opgepakt door de Jeugdcommissie (Saskia, Patrick) 

• De communicatiestrategie is nog door niemand opgepakt 

 

Wat zijn de ‘grote’ knoppen?  

• De ledenwerfbrainstorm riep de vraag op hoeveel leden we minimaal moeten hebben en 

maximaal willen hebben. De kleinschaligheid en de beschikbaarheid van vrije banen is altijd de 

kracht geweest van onze vereniging. De vraag is dus hoeveel leden we nodig hebben.  

• Vervolgens riep dit de vraag op wat we als vereniging minimaal (financieel) moeten opbrengen 

om de vereniging goed te kunnen exploiteren. 

• Wat zijn daarbij de knoppen en de varianten? Aan de inkomstenkant lijkt het het aantal leden, de 

hoogte van de contributie, de inkomsten uit de bar en sponsoring. Aan de uitgavenkant zijn het 

de energiekosten, belastingen, afdrachten KNLTB, etc. 

 

Vervolgacties: 

• Wat hebben we nodig om de vereniging in de komende 20 jaar te behouden? Wat zijn de 

knoppen, welke varianten zijn er? (Wiebe, Kees) 

 

Volgende denktank 
Is op 22 februari. De tussenresultaten presenteren we bij de ALV op 13 maart.   

 


