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1. Inleiding: Waarom een meerjarenplan (hierna MJP)  
 

Als bestuur van Elckerlyc zijn we vooral bezig met lopende zaken. Toch moeten we ook stil staan 

bij de toekomst van de vereniging. Het opstellen van dit MJP is de basis om samen met de leden 

ver(der) vooruit te denken over de toekomst van de club. Wat zijn onze ambities en wat is ervoor 

nodig om die te realiseren? Daarbij komt ook de vraag naar voren; welke visie hebben we en wat 

voor vereniging willen we zijn? 

Voor het bestuur is dit MJP de basis voor het uitvoeren van haar bestuurstaken. Het MJP is ook 

de basis voor de organisatiestructuur en de daarmee samenhangende invulling van de diverse 

commissies van de vereniging. De commissies zullen het MJP gebruiken als leidraad voor het 

uitvoeren van hun taken en activiteiten. Bij bestuurswisselingen is het MJP de basis voor 

continuïteit. 

Jaarlijks zal het MJP herijkt worden, zodat er mee bewogen kan worden met de ontwikkelingen 

die op dat moment spelen.  

2. Tennis en padel nu en in de toekomst 

 
Wat zijn feiten en ontwikkelingen die voor de inhoud van dit MJP van belang zijn? 

• Tennis is, na een gestage daling, sinds 2020 weer aan het groeien. Mogelijk als gevolg van 

de Corona crisis. Padel is op dit moment de snelst groeiende sport in Nederland, hetgeen 

we ook terugzien in de ontwikkeling van het aantal leden.  

• Een uitdaging is de maatschappelijke ontwikkeling dat het verenigingsgevoel verdwijnt 

door individualisering. Meedoen aan activiteiten van de vereniging of meewerken als 

vrijwilliger is niet meer vanzelfsprekend.  

• Technologische ontwikkelingen zijn een kans. Communicatie wordt makkelijker. Digitaal 

afhangen is niet meer weg te denken en kan mogelijk ook worden ingezet om 

baanverhuur en spelen met introducés eenvoudiger te maken.  

• De toekomst van ons park is onzeker. Onze erfpacht loopt in 2029 af. De gemeente heeft 

nu (nog) geen plannen om iets anders met de grond te gaan doen.  

• De gemiddelde leeftijd van de leden is relatief hoog. 50% is boven de 55 jaar. Waarvan 

10% boven de 75 jaar. Hoe blijven we jonge mensen aanspreken om lid te worden? 

• Sport en bewegen is maatschappelijk en ook binnen de gemeente Purmerend een 

belangrijk speerpunt. Vanuit SPURD worden activiteiten georganiseerd om inwoners van 

jong tot oud te laten bewegen.  

• Ook voor sporters met een beperking in welke vorm dan ook moet er binnen onze 

vereniging plaats zijn. 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

3. Missie en visie  

Missie:  

Elckerlyc is een tennis- en padelvereniging die openstaat voor iedereen. 

Visie:  
Elckerlyc wil een toekomstbestendige, sportieve en gezellige vereniging zijn en heeft daarbij 
aandacht voor: 
 

• Een kwalitatief goede, duurzame en qua faciliteiten passende accommodatie. 

• Een goed functionerende jeugdafdeling. 

• De beschikbaarheid van KNLTB-gecertificeerde en bij de vereniging betrokken trainers voor 

alle niveaus. 

• Het organiseren van activiteiten voor alle leden, van jong tot oud, van valide tot minder-

valide.  

• Deelname aan competities voor alle leden, van jong tot oud, van valide tot minder-valide, 

recreatief of meer op prestaties gericht. 

• Een kantine met een gezond aanbod. 

• Een duurzame werkwijze. 

• Voldoende financieel draagvlak voor toekomstige investeringen en continuïteit van de 

vereniging. 

• Haar maatschappelijke functie ter stimulering van sport en beweging voor alle inwoners van 

Purmerend. 

• Een bestuur met een vrijwilligersteam dat in staat is deze aandachtspunten te dragen.  
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4. Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen  
 

 Sterke punten: (intern) 
• Goede sfeer, leden voelen zich thuis op de 

club 

• Goed onderhouden park  
• Gerenoveerd modern clubhuis  
• Goed bereikbare accommodatie  
• Financieel gezond 

• Voldoende tennisbanen 
• Aanbod tennis en padel  

 
 

 
 
 

 

 Zwakke punten: (intern) 
• Continuïteit in bestuur is kwetsbaar door 

onvoldoende vastgelegde werkafspraken, 

onderhoudsplannen en archivering 
• Taakverdeling commissies onvoldoende 

vastgelegd  
• Geen jaarlijkse bestuurs- en commissie 

doelstell ingen vastgelegd. 
• Geen vrijwilligersbeleid 
• Geen jeugdcommissie  
• Beperkte aandacht voor werving en behoud 

van leden 
• Geen actuele statuten en huishoudelijk 

reglement 

• Beperkte interne en externe communicatie 
en PR 

• Onvoldoende doorstroming, van 
‘tenniskids’ naar jeugd en van jeugd naar 

senioren 
• Trainers participeren beperkt binnen de 

organisatie van de club 

• Beperkte capaciteit padel op 
piekmomenten 

• Beperkte parkeergelegenheid voor auto’s  
 

 Kansen: (extern) 
• Padel is een groeisport 
• Samenwerking met andere verenigingen en 

gemeente 
• Samenwerking met SPURD 
• Sponsoren zoeken aansluitend op de missie 

en visie van de vereniging.  
• Inspelen op maatschappelijke thema’s, 

zoals gezonde voeding en gemeentelijke 
taak om bewoners te stimuleren meer te 

bewegen.  
• Relatief lage tennis- en padel  participatie in 

gemeente Purmerend. (Gegevens KNLTB) 
• Communicatie en PR 

 Bedreigingen: (extern) 
• Individualisering, afnemende betrokkenheid 

leden  

• Onvoldoende vrijwilligers  om commissies te 
bemensen 

• Contributie voor jeugdleden is 

verhoudingsgewijs hoog.  
• Groei aantal complexe wettelijke eisen op 

allerlei gebied 
• Onzekerheid erfpacht na 2029 

• Verlies sponsoren 
• Relatief veel oudere leden 
• Te weinig nieuwe jeugdleden 
• Trek naar andere sporten 
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Sporttechnische zaken 

5. Wat is er nodig om onze missie en visie te realiseren? 
 

Om deze vraag te beantwoorden is een analyse gemaakt van de huidige situatie ingedeeld in een 

aantal aandachtsgebieden. De sterkte en zwakteanalyse is daarbij onder andere een onderdeel 

geweest. Op basis daarvan zijn doelen per aandachtsgebied uitgewerkt. Deze vormen naast de 

“lopende zaken” de bestuursagenda voor de komende jaren. 

 

  Bestuur en organisatie 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemene beleid op basis van de missie en 

visie van Elckerlyc. De statuten en wetgeving geven daarbij kaders. Het bestuur bestaat naast het 

dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) uit de voorzitters van de diverse 

commissies. Dit vraagt voldoende transparantie en afstemming tussen het dagelijks bestuur en de 

commissies en tussen de commissies onderling.  

 

Het bestuur geeft op een open en transparante manier sturing aan de club en zorgt daarbij voor 

bestuurlijke en organisatorische continuïteit. 

Samenwerking met andere verenigingen en SPURD geeft mogelijkheden op sportief, organisatorisch, 

financieel en maatschappelijk gebied.  

 

 

De vereniging realiseert voor alle leden van jong tot oud een bij hun niveau passend aanbod van 

lessen en trainingen en activiteiten. Dat varieert van competitie, toernooien, racketavonden, 

koffieochtenden tot lessen.  De RTC en TC zijn hier bestuurlijk voor verantwoordelijk.  

Essentieel daarbij is de rol van de trainers. Zij zijn door de KNLTB gecertificeerd en hebben een 

spilfunctie binnen de club met een wervende en bindende taak. Zij zijn zelfstandige ondernemers, 

maar kunnen door hun frequente aanwezigheid op het park en kennis ondersteuning bieden aan de 

commissies en het bestuur. Zij richten zich niet alleen op de lessen aan nieuwe leden, maar bieden 

ook een gericht aanbod aan de bestaande leden. In samenwerking met elkaar zorgen zij ook voor 

doorstroming van jeugd naar de senioren. Dat vraagt om goede afspraken over de rol van de trainers 

in de club. Basis hiervoor is het KNLTB-model. 
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Accommodatie en kantine 

Financiën 

 

 

 

Elckerlyc beschikt over een mooie en goed onderhouden accommodatie. Waar mogelijk wil de 

vereniging deze duurzaam beheren. Het onderhoud van de accommodatie vraagt de nodige 

investeringen. Buiten de besparingen door de inspanningen van de vrijwilligers van de 

onderhoudsploeg zijn regelmatig investeringen nodig. Een vraag daarbij is wat er met ons park gaat 

gebeuren na afloop van het huidige erfpachtcontract met de gemeente dat loopt tot 2029. Dit vraagt 

op zeer korte termijn om duidelijkheid om het rendement van eventuele investeringen te kunnen 

beoordelen.  

 

De kantine is niet alleen van groot belang voor de onderlinge band tussen de leden, maar de 

opbrengsten zijn noodzakelijk voor een financieel gezonde vereniging. Er is daarbij buiten de 

openingstijden in de avonduren ook vraag naar opening op momenten dat er overdag activiteiten 

zijn. Een ander punt is de vraag of, en hoe we het aanbod in de kantine gezonder kunnen maken? 

We beschikken op dit moment over voldoende tennisbanen afgezet tegen het aantal leden. Op dit 

moment is de capaciteit voor padel vrijwel volledig volgeboekt. Vooral bij toernooien en op 

piekmomenten in de avond is de capaciteit krap. Op korte termijn doet zich daarom de vraag voor of 

de capaciteit voor padel uitgebreid moet worden.  

 

 
 

 

 

Elckerlyc is ondanks de Coronacrisis een financieel gezonde vereniging. Buiten de contributie en 

sponsorgelden is dat vooral te danken aan de kantine-inkomsten. Zowel sponsorgeld als kantine-

inkomsten zijn door de pandemie sterk gedaald. Het aantal leden neemt op dit moment wel toe. Er is 

behoefte om de financiële gevolgen van de Corona periode en de gevolgen van ledenkrimp/groei 

voor de lange termijn te inventariseren. 
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Ledenwerving en behoud 

Vrijwilligers 

 

 

  

Dit is voor de vereniging een belangrijk aandachtspunt. Sfeer en betrokkenheid zijn de basis voor het 

behoud van de leden. De RTC heeft door het organiseren van vereniging brede activiteiten een 

belangrijke rol in het creëren van een goede sfeer.  

Uiteraard blijft ook de instroom van nieuwe leden belangrijk. Daarbij is de vraag tot hoever de 

vereniging wil groeien. Bij tennis is er gekozen voor een relatief lage baanbezetting van 80 personen 

per baan. Uitgaande van 8 Smashcourt banen is er een capaciteit voor 640 tennisleden. Voor padel is 

er nog geen formele richtlijn voor het aantal leden per baan. Deze ligt waarschijnlijk tussen de 80 en 

100 leden. Rekening houdend met de beperkte capaciteit van twee banen kiezen we op dit moment 

voor een norm van 80 leden per baan.  

Nieuwe leden werven betekent dat die leden zich ook thuis moeten gaan voelen bij de club. Daarmee 

kunnen we ook leden behouden. We willen dit actiever aanpakken. 

 

 
 

 

 

Zonder vrijwilligers geen activiteiten en geen bloeiende vereniging. Als betrokkenheid, sfeer en 

gezelligheid belangrijk zijn past hierbij een beroep te doen op de medewerking van de leden. Nu 

kennen we de regel van twee “vrijwillig” verplichte bardiensten. Meer verplichte taken is in onze 

ogen geen goede weg. 

Om de kwaliteit van de accommodatie en de vereniging hoog te houden probeert het bestuur de  

leden te motiveren om voor kortere of langere tijd vrijwilligerstaken uit te voeren. Er zijn veel 

verenigingen die hier succesvol mee aan de slag zijn gegaan. Het belangrijkste is dat daarbij vooraf 

duidelijk is wat de taak precies inhoudt en hoelang het gaat duren.  Als bestuur moeten we op zoek 

gaan naar een aanpak om dit ook bij Elckerlyc te realiseren. Uitbesteding van taken is ook een optie. 

Geven van betaalde taakuren aan de trainers ter ondersteuning van verenigingsactiviteiten is daar 

een voorbeeld van.  
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PR en communicatie 

Jeugd 

Realisatie MJP 

 

 

Een belangrijke functie binnen de vereniging is communicatie. Zeker in de afgelopen tijd tijdens 

corona waarin de afstand nog groter is. De vereniging beschikt over een goede website en maakt 

gebruik van Facebook en Instagram. Zoals bij veel verenigingen is de communicatie veelal intern 

gericht. Communicatie naar buiten moet voldoende aandacht krijgen. Elckerlyc moet in 

naamsbekendheid groeien waarbij de lokale bewoners het associëren met tennis en padel. 

De bezetting van de commissie PR en communicatie is op dit moment (te) beperkt. Dit maakt het 

functioneren kwetsbaar. 

 

 

Zonder jeugd is er geen toekomst. Elckerlyc heeft tot en met 12 jaar een programma genaamd 

Tenniskids. Kinderen worden lid en krijgen ook les. Dit wordt actief begeleid door tennisschool 

Jeroen Hoevenberg.  

Om tot een bloeiende jeugdafdeling te komen is meer nodig. Een goede bezette jeugdcommissie is 

de basis. Het lukt tot nu toe niet om dit van de grond te krijgen. Een van de redenen is het ontbreken 

van een goed jeugdplan. Om dit in gang te zetten wil de vereniging samen met de tennisschool een 

jeugdplan schrijven.  Wij verwachten dat dit duidelijkheid geeft voor mogelijke kandidaten voor een 

jeugdcommissie.  

 

 
In een meer uitgebreide versie van dit plan zijn ook de diverse doelen en het tijdspad voor de 
uitvoering van dit plan uitgewerkt. In de geplande ALV van 4 oktober wordt dit pan met de leden 
besproken. De realisatie is een uitdaging naast de reguliere bestuurstaken. Bij het opstellen van dit 
plan hebben we echter gemerkt dat er veel leden zijn die mee willen denken over de uitvoering van 
dit plan. En daar ook de kennis voor in huis hebben. Daar willen we graag gebruik van maken. Op die 
manier moet het mogelijk zijn om dit plan te realiseren.  
 
Op dit moment zijn er een aantal punten met prioriteit. Punten waar we nu al mee aan de slag gaan.  

• Door invoering van de WBTR per 1 juli moeten we bestuurlijke organisatie inclusief de 
statuten en het huishoudelijk reglement verbeteren. 

• Inzichtkrijgen in het financiële perspectief voor de komende 5 tot 10 jaar.  
• Onderzoek of uitbreiding van de padelaccommodatie gewenst en mogelijk is.  

• Ontwikkelen van een jeugdplan. 

• Coördinator nieuwe leden en ledenbehoud. 
• Opzetten communicatieplan 

 
 
 

 
 

 
 


