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1. Inleiding / Missie / Visie TV Nieuwe Sloot 
 

In 2018 is er een nieuw beleidsplan opgesteld door het bestuur van TV Nieuwe Sloot. In dit beleidsplan is een 

nieuwe missie en visie voor de komende 5 jaar vastgesteld. Onderstaand de missie en Visie. Voor een 

uitgebreide versie verwijzen we u naar de site van de vereniging: www.tvnieuwesloot.nl  

Missie – Dit is Nieuwe Sloot 
TV Nieuwe Sloot is voor zowel leden van de vereniging, als voor de rest van Nederland iets om trots op te zijn, 

Nieuwe Sloot is een vooruitstrevende en ‘outside-of-the-box’-denkende tennisvereniging in Alphen aan den 

Rijn waar er ruimte is voor jong en oud om zowel recreatief als prestatief te tennissen. 

Visie – Zo ziet TV Nieuwe Sloot er over 5 jaar uit 
Over 5 jaar (2023) wordt er door de leden van Tennis- & Padelvereniging Nieuwe Sloot gebruik gemaakt van 

alle buitenfaciliteiten van Racketcentrum Nieuwe Sloot. Dit uit zich in 

In het beleidsplan is een actie opgenomen wat betreft fondsenwerving en sponsoring binnen de vereniging: 

• Transparantie over het sponsoren van TV Nieuwe Sloot. Wat zijn de opties, hoe werkt het etc. Starten 

met informeren van leden van de mogelijkheden en zo de kans dat leden met eigen bedrijf of familie 

en vrienden van leden zich als sponsor aanmelden. Dit vergt een goede samenwerking met de 

sponsorstichting. 

Vanuit bovenstaande punten is dit plan opgezet om een helder beeld te creëren voor onze leden en sponsoren 

waar we naar toe willen met de sponsorcommissie en welke mogelijkheden er zijn binnen onze vereniging. 

Onderdeel van dit plan is ook ons vernieuwde huishoudelijk reglement.  

  

http://www.tvnieuwesloot.nl/


 

Pagina 3 van 7 
 

2. Doelgroepen TV Nieuwe Sloot 
Binnen TV Nieuwe Sloot zijn verschillende doelgroepen actief. De sponsorwerving kan zowel per doelgroep als 

voor de gehele tennisvereniging uitgevoerd worden.  

2.1.  Jeugd 
Dit is de groep tussen 4 en 18 jaar. De jeugd is belangrijk voor de vereniging, zij zijn de toekomstige 

seniorleden. Doordat zij vaak starten met tennis bij onze vereniging, is het belangrijk om deze leden dan ook te 

houden. Dit kunnen we bereiken door de sport aantrekkelijk te maken.  

Er zijn verschillende mogelijkheden voor sponsoring: 

• Sponsor van de gehele jeugdafdeling 

• Sponsor van de zondag competitie 

• Sponsoring van een bepaald jeugdteam 

• Kledingsponsor jeugd 

• Sponsor minibanen 

• Sponsor clubkampioenschappen  

• Sponsor specifieke evenementen…. 

De jeugd is op dit moment rond de 100 leden groot en nog steeds aan het groeien.  

Sponsorgelden kunnen ook ingezet worden om de contributie te verlagen. Dit zal op een later moment 

uitgezocht moeten worden.  

2.2. Senioren 
 

Dit is de groep tussen 18 en 60 jaar. Deze doelgroep maakt voornamelijk buiten werktijd gebruik van de 

faciliteiten, dus in de avonduren en in het weekend. Daarnaast speelt een groot gedeelte van deze groep 

competitie. Op dit moment zijn dit voornamelijk recreanten met niveau 7-9. Dit is een actieve groep die graag 

competitie en toernooien speelt om de rating te verhogen. In deze groep zitten ook onze competitie teams op 

het hoogste niveau.  

Er zijn verschillende mogelijkheden voor sponsoring: 

• Sponsor van de gehele seniorenafdeling 

• Sponsoring van de verschillende competitieteam 

• Kledingsponsor seniorenteams 

• Toernooisponsor van een van onze toernooien 

De senioren zijn op dit moment rond de 225 leden groot en is vrij stabiel. In de toekomst moet dit weer gaan 

groeien.   

2.3. Veteranen 
Dit is de groep boven de 50 jaar. Er wordt vooral recreatief getennist en deze groep speelt nagenoeg geen 

competitie. Dit uit zich in lokale recreatieve activiteiten voor 50-plussers, bijvoorbeeld een Open 50+ toernooi 

en een goedbezochte rommelpot. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor sponsoring: 

• Sponsor van de gehele veteranen afdeling 

• Toernooi of rommelpotsponsor 

• ….. 

De veteranen zijn op dit moment rond de 350 leden groot en is vrij stabiel, maar vergrijsd wel.  
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2.4. Rollers 
Dit is een bijzondere groep binnen TV Nieuwe Sloot. Wij zijn een van de weinige verenigingen binnen die een 

relatief grote groep rollers heeft. Op dit moment zijn er rond de 15 rollers actief. Daarnaast worden er 

regelmatig evenementen op het tennispark georganiseerd. Een van de pilaren voor deze groep is Diede de 

Groot. We moeten dus ook actief de samenwerking met haar team opzoeken vanuit de sponsorcommissie om 

elkaar te versterken. Ook hier wordt actief competitie gespeeld. De aanpak van deze groep moet gelijk zijn aan 

die van onze andere jeugd en competitie teams.  

Er zijn verschillende mogelijkheden voor sponsoring: 

• Sponsor van de gehele roller afdeling 

• Sponsor van de competitie 

• Sponsor clubkampioenschappen  

• Sponsor specifieke evenementen 

• Sponsering om de bereikbaarheid tennispark te vergroten 

•  …. 

2.5. Overige doelgroepen 
Op dit moment begint Padel ook meer vorm te krijgen binnen de vereniging. Als het duidelijker wordt of dit ook 

onderdeel gaat uitmaken van de vereniging zal dit ook meegenomen gaan worden in de sponsorplannen. 

Hetzelfde geldt voor G-Tennis? 

3. Tennis Accommodatie 
De accommodatie is het visitekaartje van de vereniging. Je thuis voelen is belangrijk, en dit kan door het 
centrum meer te identificeren met kenmerken van de vereniging. Dit geldt voor onze leden van jong tot oud, 
maar ook onze, tegenstanders en familie en vrienden en andere bezoekers. Daarnaast is dit ook het middel 
voor zichtbaarheid voor onze sponsoren. 

De accommodatie biedt meerdere mogelijkheden voor sponsoruitingen langs banen 1-8 en 14(dit zijn de TV 
Nieuwe Slootbanen op dit moment): 

• Doeksponsor 

• Baansponsor 

• Bordsponsor 

• M-Score bord bordsponsor 

• Afhangbord sponsor (digitaal) 

• Mini baansponsor 

• Oefenmuursponsor 

• ….. 

4. Sponsoring Evenementen en Toernooien 
Ieder jaar wordt er een jaarkalender opgesteld en aan de hand van deze kalender wordt er bepaald wat er 

nodig is vanuit de sponsorcommissie.  

 

 

 

5. Huishoudelijk reglement Stichting Sponsorgelden TV Nieuwe sloot 
Dit huishoudelijk reglement is een verduidelijking en aanvulling op de statuten welke op 25 mei 2000 

gedeponeerd zijn bij de kamer van koophandel. 
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5.1. Doelstelling Stichting Sponsorgelden TV Nieuwe Sloot 
De Stichting Sponsorgelden Tennisvereniging Nieuwe Sloot(sponsorstichting) beheert de sponsorgelden van de 

Tennisvereniging Nieuwe Sloot. Daarmee zorgt zij voor de versterking van de financiële armslag van de 

Tennisvereniging Nieuwe Sloot en daar waar nodig stelt zij additioneel middelen aan de Tennisvereniging 

Nieuwe Sloot ter beschikking. 

De sponsorstichting heeft de volgende doelstelling: 

“Het bevorderen van de tennissport binnen Tennisvereniging Nieuwe Sloot in de breedste zin van het woord. 

Daarbij staat de positieve beleving in zowel het prestatieve als recreatieve zin centraal 

Met behulp van de sponsorgelden wordt mede gebouwd aan een solide financiële positie van de 

Tennisvereniging Nieuwe Sloot op langere termijn. Moor ook de (extra) ondersteuning van activiteiten en 

evenementen, die ten behoeve zijn van de versteviging van het clubleven, behoren tot de mogelijkheden, om 

uiteindelijk de missie en visie van de Tennisvereniging mogelijk te kunnen maken.  

Uitgangspunt van de Sponsorstichting is het centraal afsluiten van sponsorovereenkomsten met de 

verschillende sponsoren, zodat deze via een vast aanspreekpunt benaderd worden en niet door alle 

evenementen en commissies apart. Voor alle zaken waarvoor geen overeenkomst benodigd is kunnen de leden 

zelf sponsoren benaderen (bijvoorbeeld de prijzen voor de bingo). 

5.2. Positionering Sponsorstichting 
De sponsorstichting is onlosmakelijk verbonden aan de Tennisvereniging Nieuwe Sloot moor maakt daarvan 

geen onderdeel uit. In het onderstaande schema wordt de positie nader aangegeven: 

EXTERNE PARTIJEN
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Selectie Training
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King of the 
Court

Tennis en 
Squash centrum 

Nieuwe Sloot

DEP. STICHTING 
SPONSORGELDEN

Stichting 
Sponsorgelden 

TV Nieuwe Sloot

Dagtoernooien (b.v. 
ladies day, 

openingstoernooi)

ClinicWedstrijdbegeleiding
Lespakketten

 

De sponsorstichting legt verantwoording of aan het bestuur c.q. de voorzitter van Tennisvereniging Nieuwe 

Sloot. Jaarlijks wordt verslag gedaan aan het bestuur van Tennisvereniging Nieuwe Sloot. 

5.3. Samenstelling Sponsorstichting 
Het bestuur van de sponsorstichting bestaat minimaal uit 3 leden. Een voorzitter en een secretaris en de 

algemene leden.  De voorzitter en secretaris zullen ook ingeschreven worden bij de kamer van koophandel.  

Op dit moment vormen de volgende personen het bestuur van de Sponsorstichting: 
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• Marco de Jong  voorzitter 

• Rene van der Werff secretaris 

• Marco Kok  lid 

Het is zou een mooi streven zijn dat de verschillende leden binnen de Tennisvereniging Nieuwe Sloot ons actief 

gaan ondersteunen met onze zoektocht naar nieuwe sponsoren.   

5.4. Communicatie \ Inzet Sponsorgelden 
Het bestuur van de sponsorvereniging zal minimaal 4 keer per jaar een vergadering inplannen. Bij minimaal 1 

vergadering, bij voorkeur aan het begin van het boekjaar, zal het bestuur van Tennisvereniging Nieuwe Sloot 

aanwezig zijn om af te stemmen wat de plannen van de vereniging zijn. Daarnaast zal deze vergadering 

gebruikt worden om verantwoording over het afgelopen boekjaar richting het bestuur van de TV Nieuwe Sloot 

af te leggen. De leden zullen actief geïnformeerd worden via de site van de tennisvereniging. 

5.4.1. Afstemming inzet sponsorgelden 
Het belangrijkste uitgangspunt is dat Tennisvereniging Nieuwe Sloot zoveel als mogelijk gebruikt maakt van de 

haar primair ter beschikking staande middelen.  

Tussen commissies van Tennisvereniging Nieuwe sloot en de sponsorstichting is geen direct contact omtrent de 

inzet van sponsorgelden vanuit de sponsorstichting. In basis zal Tennisvereniging Nieuwe Sloot zelf in de 

financiering van activiteiten en evenementen moeten voorzien. Aan het begin van ieder boekjaar van de 

sponsorstichting wordt, vanuit de penningmeester van Tennisvereniging Nieuwe Sloot, een overzicht 

aangeleverd voor welke activiteiten en evenementen het wenselijk is om de sponsorgelden vanuit de 

Sponsorstichting in te zetten. 

5.4.2. Toewijzing sponsorgelden 
Tennisvereniging Nieuwe Sloot kan aanspraak maken op de beschikbare sponsorgelden met in achtneming van 

de onderstaande procedure. 

• Indienen overzicht activiteiten en evenementen waar de middelen benodigd zijn 

• Beoordelen aanvraag door het bestuur van de Sponsorstichting  

• In overleg met het Bestuur van Tennisvereniging Nieuwe Sloot toewijzen middelen aan activiteiten en 

evenementen 

Als er sponsoren zijn die specifiek in een overeenkomst hebben aangegeven waarvoor de sponsorgelden 

ingezet dienen te worden zal dit ten alle tijden gerespecteerd worden. 

De sponsorstichting hanteert de onderstaande criteria bij het toewijzen van de sponsorgelden: 

• Specifieke afspraken in de sponsorovereenkomsten 

• Relatie met de begroting van voorgaande jaren 

• Inhoudelijke onderbouwing van de aanvraag 

• De mate waarin de aanvraag past binnen de doelstelling van de Sponsorstichting 

• Beschikbare budget binnen de sponsorstichting (er kan nooit meer uitgegeven worden dan dat er 

inkomsten zijn op jaarbasis) 

Na afloop van de activiteiten of evenementen wordt er een kostenoverzicht overlegt met een verantwoording 

van de ingezette sponsorgelden. Op basis van dit kostenoverzicht wordt een besluit genomen over het 

resterende saldo.   
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5.4.3. Selectie / Doelgroep ondersteuning 
Voor ondersteuning van de selectie en/of doelgroepen geldt een gelijke werkwijze als hiervoor beschreven. 

Uitgangspunt is dat er specifiek gewerkt wordt aan het verbeteren en verhogen van het spelersniveau binnen 

Tennisvereniging Nieuwe Sloot en het vasthouden van talentvolle spelers voor de vereniging.  

Onder het ondersteunen van de doelgroepen wordt verstaan het verstevigen van de vereniging in de breedte. 

Als voorbeeld in de afgelopen jaren zijn er extra middelen gegaan naar de jeugd om dit weer te kunnen 

opbouwen naar een voor de vereniging gezond niveau.   

De bovenstaande kosten dien ieder boekjaar vooraf te worden begroot door en het bestuur van de 

Tennisvereniging Nieuwe Sloot en afgestemd te worden met het bestuur van de Sponsorstichting.  

5.5. Sponsoren 
Sponsorcontracten worden in de basis voor 3 jaar of langer afgesloten om een langdurige relatie aan te gaan 

met de sponsoren en zo een meer solide basis onder de sponsoring van Tennisvereniging Nieuwe sloot te 

creëren. Er zal goed over de spreiding van de lopende en nieuwe contracten nagedacht moeten worden om 

voor een stabiele basis te zorgen en dat niet alle contracten tegelijkertijd af lopen.  


