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Toekomstcommissie 
 
 

Tussenverslag 
 
Wat voor club wil ATVD zijn? Voor wie is onze tennisclub en welke activiteiten willen we onze leden 
aanbieden? Het bestuur van ATVD heeft halverwege 2022 een toekomstcommissie ingesteld om op 
deze vragen een antwoord te formuleren. Daarna wil het bestuur de voorgestelde toekomstplannen 
uitwerken met een financiële analyse. 
Dit document geeft een verslag van het eerste deel van het onderzoek. 
 
Er komen verschillende uitdagingen op ATVD af. De grond in het tennispark verzakt, het ledental is 
eigenlijk te laag voor het aantal banen en er wordt veel gevraagd van onze vrijwilligers.  
Er zijn ook kansen: padel bijvoorbeeld of een overkapping van enkele banen. Misschien kunnen we het 
park anders indelen of andere zaken binnen de vereniging vernieuwen.  
We zijn een financieel gezonde vereniging. Het ledenaantal schommelt al jaren tussen de vijf- en 
zeshonderd. Leden noemen de locatie, de gezelligheid en de mogelijkheid om vaak te spelen, als 
aantrekkelijke punten van ATVD. Groter groeien is dus niet een doel op zich. 
We kunnen wel meer instroom van en aandacht voor de jeugd gebruiken, meer activiteiten en een wat 
grotere, meer diverse (jongere) groep vrijwilligers. Het gekke is dat tennisverenigingen aan de andere 
kant van de ring wachtlijsten hebben. Komen mensen wel de ring over naar ATVD als we padelbanen 
hebben? Of moeten we ons richten op potentiële padelliefhebbers in Diemen? Voor padelbanen en een 
overkapping zijn financiën, de bodem en mogelijke geluidsoverlast, zaken die we goed moeten 
uitzoeken. Of kunnen we beter investeren in mensen, het kader van de club? Wat ons betreft is dit 
document het startpunt voor een goed gesprek. 
 
 
Julia Groenewold, Susan van der Hilst, Marja Zoon, Onno Ekker, Michael Boot, Niels van Dam. 
 
Diemen, februari 2023 
 
  



 2 

Toekomstscenario’s    
  
De toekomstcommissie heeft een aantal keren vergaderd en gesprekken gevoerd met leden en 
deskundigen. We zijn in de archieven gedoken, in KNLTB-data en hebben het toekomstplan van 
voorzitter Peter Bishoff en andere stukken gelezen. Daarnaast hebben we een enquête gehouden onder 
de leden. Dat heeft informatie opgeleverd (zie Bijlage 1, 2 en 3, vanaf pagina 5) over: 
1. wat voor club we nu zijn; 
2. welke kansen, uitdagingen en mogelijkheden er zijn, 
3. en wat de leden willen. 
Deze drie punten hebben we gecombineerd in vier verschillende toekomstscenario’s. We willen met het 
bestuur en de leden bespreken welke scenario’s ATVD verder uit kan werken en wie dat kunnen doen. In 
dat gesprek willen we ook graag onze analyse verder aanvullen en aanscherpen.  
 
Voor alle scenario’s geldt dat bodemonderzoek nodig is. Wat betekenen de verzakkingen precies? 
Wat is de samenstelling van de bodem in het hele park? Wat betekent dit voor de scenario’s? 
 

1. Niets meer aan doen. 
We zorgen dat het park netjes onderhouden wordt en houden alles gaande zoals het nu gaat. Dit 
kost ons op de korte termijn weinig tijd en energie. Op de lange termijn is de bedreiging dat het 
enthousiasme en interesse bij leden verdwijnen. De druk op de vrijwilligers – die nu al te groot is - 
wordt groter, het ledenaantal neemt waarschijnlijk af en de financiële positie van de club wordt 
kwetsbaar. Dit zal ten koste gaan van de kwaliteit die we nu bieden.  
Voordelen: 

• lage kosten financieel en qua inzet; 
• beschikbaarheid bespeelbare banen blijft goed. 

 Nadelen: 
• ledenaantal blijft te laag voor het aantal banen - dat maakt ATVD kwetsbaar; 
• een kleine, krimpende, kwetsbare jeugdafdeling; 
• door matige verversing ledenbestand toenemende druk op (taken van) vrijwilligers. 

 

2. Investeren in mensen, het kader van de club. 
We wenden financiële middelen aan om te investeren in mensen. Denk aan het vergoeden van 
(KNLTB)-cursussen of het aanbieden van een (bescheiden) vergoeding op sleutelposities zoals 
jeugdcoördinator. We zetten onze tennisleraren breder in, als verbinders, vernieuwers, met extra 
uren. Zij kunnen een nieuwe energie en impuls geven aan de inzet van vrijwilligers en aan nieuwe 
soorten en vormen van lidmaatschap en activiteiten. Ze kunnen energie steken in samenwerking en 
activiteiten met andere clubs, bijv. om wachtlijsten te verdelen. Een andere optie is dat we weer een 
pachter zoeken voor het clubhuis, die ook andere activiteiten op zich kan nemen.  
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De KNLTB biedt veel kennis en informatie om hierbij te ondersteunen, zie: www.centrecourt.nl.  
Voordelen: 

• toenemende kennis binnen de vereniging; 
• lagere belasting van vrijwilligers; 
• impuls tot vernieuwing. 

 Nadelen: 
• financiële investering, hogere contributie; 
• vraagt initiële extra inspanning vanuit huidige leden & vrijwilligers. 

 

3. Investeren in padelbanen 
Met padelbanen kunnen we nieuwe en een ander type leden aantrekken. Mensen voor wie de 
drempel van tennis te hoog is en/of mensen die naast tennis ook padel willen spelen. Een nadeel is 
dat we (voor drie of vier padelbanen) zeer waarschijnlijk minimaal twee van de huidige banen 
moeten inleveren. Interessant is dat de twee dichtstbijzijnde clubs, TVDZ en VVGA, geen 
mogelijkheid hebben om padelbanen aan te leggen. 
 
Belangrijk: dit scenario vergt meer onderzoek om concreet te zijn: 
• een exploitatieberekening;  
• financieringsmogelijkheden (bij de gemeente);  
• wat hebben de huidige leden ervoor over?; 
• concurrentieanalyse: is/komt er al padel in de buurt?;  
• akoestisch onderzoek (zie ook Handreiking KNLTB); 
• lichtplan en andere technische aspecten (hoe/wat/waar); 
• vergunningen. 
Voordelen: 

• (grote) toename van leden; 
• meer vrijwilligers; 
• aanbod van padel (uniek in Diemen). 

 Nadelen: 
• grote financiële investering; 
• beschikbaarheid bespeelbare banen neemt af. 
 

4. Investeren in overdekte banen 
In de enquête gaven relatief veel leden dit als een wens aan – meer dan padel. Overdekte banen 
bieden zekerheid op spelen onafhankelijk van de weersomstandigheden. De vraag is dan wel wat je 
doet met je bardiensten als het park het hele jaar goed bespeelbaar is. Het nadeel van overdekte 
banen is dat je in de zomer niet lekker in het zonnetje kan staan. Overdekken kan met een doek, een 
blaashal of een (half)dichte hal.  Er zitten flink wat haken en ogen aan wat betreft exploitatie, 
financiering, constructie/bodem, omgevingsvergunning.  
Voordelen: 

• leidt tot toename van (winter) leden; 
• beschikbaarheid bespeelbare banen neemt toe. 

Nadelen: 
• zeer grote financiële investering; 
• eerder onderzoek: praktisch niet te realiseren door omgevingssituatie; 
• exploitatie vergt ook grote inspanning. 
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Vervolgproces, opties 
 
We willen graag met het bestuur bespreken hoe we nu verder gaan. Hoe delen en bespreken we de 
bevindingen uit ons verslag met de leden? Hoe maken we samen keuzes? 
 
We zien verschillende mogelijkheden: 
• Diepte-interviews met enkele leden om de bevindingen aan te vullen en te verdiepen. 
• Een gesprek met de gemeente over wat zij willen/kunnen bijdragen. 
• Gesprek met mensen met specifieke expertise en/of betrokkenheid: 

o Ruud Minnema 
o Amy Koopmanschap 
o Ellen van Oosterhout 
o Els Rienstra 
o Brian (echtgenoot van Marja) 
o Andreas Mulder 
o Erik van Dijk 
o Marcel Schippers 
o Paola Mioch (jeugd) 
o Ad Riemslag (financiën) 

• Een gesprek met de huidige tennisleraren. 
• Een brede ledenraadpleging; bijvoorbeeld het organiseren van een toekomstdag in combinatie met 

een toernooi of borrel. 
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Bijlage 1: Wat voor club is ATVD? 
 
 
Ons verhaal in een notendop 
ATVD bestaat in 2023 60 jaar. We zijn een kleinschalige, gezellige tennisclub voor jong en oud, 
ambitieuze en gezelligheidstennissers. We hebben voldoende plek voor nieuwe leden, in tegenstelling 
tot Amsterdamse clubs in de buurt. We weten niet precies waarom dat zo is. Ons ledenaantal schommelt 
tussen de vijf- en zeshonderd. Het aantal jeugdleden neemt meer af dan ons lief is. We zijn gelukkig 
financieel gezond. We hebben kundige, toegewijde en enthousiaste tennisleraren, een prachtig park met 
negen gravelbanen, een zonnig terras en een bar met schappelijke prijzen. Ook onze contributie en 
lesgelden zijn relatief laag. Ons tennispark ligt op een paar minuten fietsen van Amsterdam Oost, dicht 
bij de A10 en de A1 en er is altijd voldoende parkeergelegenheid. Ongeveer 200 leden doen mee aan de 
KNLTB-competities. De WhatsAppgroep van de toss heeft zo’n 90 deelnemers en de 
clubladdercompetitie heeft 88 single deelnemers en 25 dubbelteams die meedoen. Sinds 2009 hebben 
we een kleine afdeling G-tennis (nu 7 leden). Onze club draait op tientallen betrokken en toegewijde 
vrijwilligers. Hierin zijn oudere en gepensioneerde clubleden oververtegenwoordigd. 
 
Aantal leden 
ATVD telde op 1 oktober 2022 599 leden, waarvan 84 jeugdleden. Sinds 2011 (737 leden) is dat een 
afname van ongeveer 20%. Vanaf 2015 schommelt het ledenaantal rond de 600 leden. De afname van 
leden in de laatste jaren is relatief het grootst onder de jeugd tot 23 jaar.  
NB: in februari 2023 is het aantal leden 513. Dat waren dus een fors aantal opzeggingen. Het is niet 
ongebruikelijk dat we aan het eind van het jaar flink krimpen in ledenaantal. Voor 2023 gaan we voor de 
begroting uit van 577 leden.  
 

Leeftijdsopbouw   Hoe lang lid  Respondenten enquête 
Leeftijdsgroep  2022 2019    
6-12 jaar  9% 17% Langer dan 20 jaar 9% 36,6% 
13-17 5% 9% 10 tot 20 jaar 20% 26% 
18-24 4% 5% 5 tot 10 jaar 15% 15% 
25-34 15% 6% 2 tot 5 jaar 16%  

22,4% 35-44 14% 5% Korter dan 2 jaar 32% 
45-54 15% 17% Onbekend 8% 
55-64 14% 18%  
65-74 15% 13% 
75+ 9% 9% 

 
In drie jaar zien we een forse relatieve afname bij de jeugd onder 18 jaar. Daarnaast zien we een forse 
toename in de leeftijd van 25-44 jaar. Boven de 45 jaar zijn de percentages vrij stabiel.  
 

Rankings per 1 december 2022 
Enkel   dubbel 
1 t/m 4 2,5 % 1 t/m 4 2,5 % 
5 en 6 5,8 % 5 en 6 4,7 % 
7 t/m 9 91,7 % 7 t/m 9 92,8 % 

 
Deelname wedstrijden/toernooien 
In het voorjaar 2022 speelden 37 teams competitie: ongeveer 200 deelnemers. Najaar: 27 teams. 
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Tussen de 88 en 98 leden deden mee aan de laddercompetitie enkelspel en 25 koppels aan het 
dubbelspel. Het 50+-toernooi telde in 2023 92 deelnemers en de clubkampioenschappen 67 volwassen 
deelnemers en 20 jeugddeelnemers. Het open toernooi had in 2022 244 deelnemers; 87 daarvan waren 
van ATVD. Het open jeugdtoernooi in de herfstvakantie had 30 deelnemers. Ongeveer de helft van de 
leden speelt dus in wedstrijdverband. Los van de clubleden die aan andere open toernooien meedoen. De 
overige ATVD-leden spelen samen of in groepjes op vaste tijden in de week, hebben alleen les, spelen 
incidenteel of zijn geblesseerd. Wij hebben dus vooral recreatieve leden. Voor leden met een hogere 
ranking wordt ATVD minder interessant omdat er voor hen niet altijd meer een goed team is. 
 
Overige activiteiten 
• Tennislessen: ATVD werkt met drie tennisleraren. Twee zijn in vaste dienst, al jarenlang en we 

hebben voor 2023 (weer) een nieuwe, freelance, leraar. 
Zomerles 2022: 63 kinderen, 122 volwassenen.  
Tennisles winter 22/23: 26 kinderen. Florence geeft deze lessen, alleen voor kinderen. Het wordt voor 
haar wel steeds moeilijker om in de hal bij Chip&Charge voldoende banen te krijgen. Als er meer 
banen waren, zou ze meer lessen kunnen geven. 

• Jeugd: competitietraining, voor- en najaarscompetitie, clubkampioenschappen, open jeugdtoernooi, 
spelletjesmiddag, (in principe) Ouder en kind toernooi, wintertennis in de hal, schooltennis.  
We hebben een tijdje ‘jeugddienst’ gehad, maar nu niet meer.  

• Toss: de toss op vrijdagavond heeft gemiddeld tussen de 2 en 24 deelnemers; de WhatsAppgroep 
heeft 90 - 95 leden. De toss op donderdag- en vrijdagochtend heeft een min of meer vaste groep, 
oudere deelnemers. 

 
Vrijwilligers 
ATVD draait grotendeels op vrijwilligers. Betalen doen we voor de tennisleraren, het schoonmaken van 
het clubhuis, een deel van de financiële administratie en de groundsman. 
Buiten de bestuursfuncties (voorzitter, secretaris, technische commissie, financiële commissie, 
barcommissie, parkcommissie, communicatie) zijn er vrijwilligers actief in: 
• ledenadministratie (2); 
• barcommissie (8): inkoop, regelen bardiensten, dagelijkse gang van zaken rond de bar, het paviljoen 

en het terras, afhangbord;  
• technische commissie (6): tennislessen, toernooien, toss, laddercompetitie, coördinatie voor- en 

najaarscompetitie; 
• open toernooicommissie (5); 
• jeugdcommissie (1); 
• parkcommissie (4): vier vaste leden doen heel regelmatig klusjes in het park;  
• G-commissie (11): deze leden doen dit wekelijks op toerbeurt (1,5 uur op woensdagmiddag, 

begeleiden naar een paar toernooien); 
• sponsorcommissie (2); 
• toss (4); 
• lief en leed, sportraad, evenementen (3). 
Het knelt wel hier en daar. De parkcommissie kan het werk niet echt behappen en heeft keuzes moeten 
maken: geen aandacht voor de ruimte achter de banen. Het kost de barcommissie veel moeite om de 
bardiensten gevuld te krijgen. Daarom kan het paviljoen niet altijd open zijn. 95 leden hebben in 2022 
hun bardienst afgekocht. 33 leden hebben gedeeltelijke afgekocht of kregen een boete omdat ze niet op 
kwamen dagen voor hun bardienst. De jeugdleden, g-leden en 75-plussers doen geen bardienst, dus we 
kunnen voor de bardiensten een beroep doen op zo’n 60% van de leden. Bij de jeugdcommissie is de 
spoeling ook dun; deze bestaat uit 1 persoon. Betrokken ouders helpen wel mee. 
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Het park 
 
Gebruik: ATVD heeft 9 gravelbanen. De bezetting is wisselend, overdag zijn de banen vaak leeg. De 
banen zijn in principe het hele jaar open, behalve een paar weken in de winter voor groot onderhoud. 
O0k zijn de banen 7, 8 en 9 vanaf 15 november buiten gebruik, vanwege de kwetsbare kwaliteit in de 
winter door de grondwaterstand. 
We hebben geen overdekte banen. Veel leden huren daarom vanaf oktober in een hal een baan om 
binnen te spelen. Desondanks wordt er vanaf oktober dankbaar gebruik gemaakt van de bespeelbare 
banen. 
 
Geschiedenis: ATVD is op verzoek van de gemeente opgericht in 1963. De gemeente heeft hiervoor eerst 
banen 7, 8 en 9 aangelegd, daarna banen 5 en 6. Tot 1975 werden deze banen door de gemeente 
onderhouden. Rond 1991 zijn banen 1 t/m 4 aangelegd op het voormalige korfbalterrein.  

 
Huurcontract/eigendom/onderhoud:  
• ATVD heeft tot 31-12-2041 een huurcontract met de gemeente voor de grond. Het onderhoud van 

het park komt voor rekening van de club. Voor veranderingen op, aan of in het terrein moet er 
schriftelijke toestemming van de gemeente zijn. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de 
begroeiing boven de twee meter; mogelijk ook voor bosmaaien achter de banen. De beschoeiingen 
naar de waterkanten zijn niet van de club, maar van het waterschap. 

• Het onderhoud van de banen doet groundsman Frank Meijer. Daarnaast hebben we het grasmaaien 
tijdelijk uitbesteed, i.v.m. het uitvallen van Ruud de Boer. 

• De banen, hekken, verlichting en het clubgebouw zijn in eigendom van ATVD.  
• Het gebouw (uit 1966) is in 2008 binnen vergroot en gerenoveerd. Ook is toen het terras verhoogd. 

ATVD heeft dat betaald via de ‘1/3-regeling’. Dat betekent dat de gemeente 1/3 heeft betaald, ATVD 
1/3 heeft betaald en 1/3 heeft geleend van de gemeente.  

• De banen zijn in 2015 opgeknapt (opgehoogd, drainage aangelegd, minibaantje gemaakt, baan 5 en 
6 gedraaid).  

 
Gravelbanen 
De ondergrond is als volgt opgebouwd (van onder naar boven): 
• 40 cm zand, waarin om de 2 meter drainagebuizen liggen; 
• 15 cm sintels/hoogovenslakken/lavalaag (met een open structuur, waardoor water snel moet worden 

doorgelaten naar de zandlaag);  
• 5 cm aangewalste gravel; 
• een toplaag met losse gravel. 



 8 

Elk jaar wordt er 7 ton gravel bij gestrooid. Het afgeschraapte gravel mogen we niet afvoeren, hetzij 
tegen hoge kosten als vervuilde grond. Daarom strooien we het afgeschraapte gravel uit over het groen 
aan de achterzijde van de banen.  
Slechte afwatering van baan 7, 8 en 9 ligt mogelijk aan de hoogovenslakken die dichtgelopen zijn en 
daardoor geen water meer doorlaten aan het drainagesysteem dat daaronder ligt. Dit zal onderdeel 
moeten worden van een nader bodemonderzoek. Volledige afgraving van de grond inclusief de 
hoogovenslakken betekent een kostbare sanering. 
Gravel is niet bespeelbaar bij regen en na vorst. Gravel vraagt jaarlijks groot onderhoud en moet 
wekelijks worden bijgehouden door de groundsman. Deze kosten hebben we opgenomen in de 
jaarbegroting. 
 
Verzakkingen: Zoals in grote delen van Diemen verzakt ook de grond onder de tennisbanen. Bij ATVD 
zakt de grond elk jaar ongeveer 1 cm. Dit is goed te zien in het verschil in hoogte tussen het paviljoen (dat 
op palen staat) en de banen (ongeveer 50 cm), die bij aanleg even hoog lagen. Het 15 jaar geleden 
verhoogde terras is inmiddels ook weer 15 cm verzakt. 
We verwachten dat de banen de komende jaren door de zakking en door steeds heviger buien als gevolg 
van klimaatverandering, steeds vaker en langer blank komen te staan. Dit ondanks een zeven jaar 
geleden aangelegd drainagesysteem en een extra ondergronds opvangreservoir.   
 
Indeling van het park 
• In het hele park ligt veel versnipperd groen, zeker bij de banen 5 t/m 9, door de schuine ligging. Dit 

groen kunnen we geen functie geven bijv. minibaantje, jeu de boules, opslagcontainers, padelbaan. 
Het versnipperde groen vraagt ook erg veel onderhoud. 

• Positie paviljoen en terras:  
- relatief ver van het parkeerterrein af; 
- weinig contact met baan 1 t/m 4, erg ver van baan 1 (regen, flesje vullen, wc); 
- lange weg bij bevoorrading; 
- geen kans om het gebouw voor meerdere doeleinden te gebruiken; 
- ligt wel aan het water (lang in de zon), maar de kant aan het water kunnen we niet benutten 

vanwege het groen en de positie van de ingang. Het verhoogde terras geeft wel goed zicht op 
banen 5, 6 en 7. 

• Bestrating: veel verzakte, versleten tegels.  
• Fietsen en bromfietsenstalling te klein. 
• Kinderspeelplaats: een rommelige plek die niet veel wordt gebruikt. Kunnen we beter fietsenrek of 

iets anders (pingpongtafel) van maken. 
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Onze financiële situatie 
 
ATVD schrijft ieder jaar af op het paviljoen, de Ledverlichting, inventaris en zonnepanelen. Die kosten 
nemen we op in de jaarbegroting. Daarnaast heeft ATVD kleine spaarpotjes voor het 60-jarig jubileum, 
kantinediensten, tennislessen, G-tennis en het Open toernooi. 
Verder zijn er flinke spaarpotten voor de tennisbanen + het park en voor het paviljoen + terras. Deze 
spaarpotten zijn nodig voor het lange-termijn-onderhoud. Deze spaarpotten kunnen we niet gebruiken 
voor eventuele nieuwe investeringen; bijvoorbeeld in padelbanen of een overkapping. De club zal 
dergelijke zaken moeten financieren uit het Eigen Vermogen of met nieuwe subsidies en leningen. 
In het verleden hebben we gebruik kunnen maken van de ‘een derde regeling’. In die constructie 
subsidieert de gemeente een derde van investeringskosten, ATVD betaalt zelf een derde en de 
gemeente geeft een lening voor een derde. 
ATVD heeft al drie leningen bij de gemeente lopen. In 2021 betaalden we hierover € 2.376 rente. 
 
Exploitatie padel en/of overkapping (beschutting tegen zon en regen) 
Los van de financiering van een eventuele investering in padelbanen of een overkapping, moeten we 
voor deze zaken een exploitatieberekening maken. Oftewel, hoe zorgen we ervoor dat kosten voor 
gebruik, aflossen financiering en korte en lange termijn-onderhoud, in balans zijn met de opbrengsten.  
Bij padel kan je bij opbrengsten denken aan extra contributie voor deze keus, het aantrekken van extra 
nieuwe leden en het aantrekken van incidentele gebruikers voor padelbanen. Dat hangt af van de 
exploitatievorm die we kiezen. 
Bij een overkapping kunnen opbrengsten komen van de mogelijkheid om in de winter buiten tennisles te 
geven, nieuwe leden en hogere contributie omdat je langer buiten kan spelen en dus geen zaal meer 
hoeft te huren. Het bestuur heeft jaren geleden gekeken naar mogelijke overkappingen. Die van TV 
PVDV (Sportpark Rijnvliet) kwam er als beste uit. De overkapping gaf zomers beschutting tegen zon en 
regen. Lessen konden altijd doorgaan. In de winter hadden zij nog niet meegemaakt dat er niet getennist 
kon worden. 

 
Exploitatie clubhuis 
In het verleden had ATVD een exploitant voor het clubhuis. Toen bleek dat exploitatie door een 
ondernemer constante aanwezigheid verlangt van deze persoon, of de ondernemer moet mensen 
hiervoor betalen. Omdat het regelmatig rustig is in het clubhuis, was dit uiteindelijk niet rendabel. 
Daarom zijn de exploitanten er mee gestopt. ATVD heeft toen gekozen voor bardiensten. Een voordeel is 
dat dit binding geeft met de club. Een nadeel is de energie die de barcommissie moet steken in leden die 
onder de bardiensten proberen uit te komen. Dit is een beperkte groep van enkele tientallen leden. Met 
de gemeente hebben we het afgelopen jaar het idee verkend om het clubhuis te verplaatsen naar de kant 
van Basic-Fit. Het clubhuis zou dan ook een functie kunnen krijgen voor andere doelen, de school en 
(sport)verenigingen. Het gebouw zou dan een andere vorm van beheer moeten krijgen. Nadeel natuurlijk 
is dat dit ten koste zal gaan van het clubgevoel. Deze verplaatsing betekent ook een ingrijpende 
herindeling van het park. 
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Bijlage 2: Kansen, uitdagingen en mogelijkheden  
 
 
Sociale verbinding 
ATVD bestaat bijna 60 jaar. In die tijd is de maatschappij individualistischer geworden. Er is een veel 
groter aanbod in sport en andere activiteiten. Dat maakt dat we op een andere manier het verschil 
moeten maken. Bijvoorbeeld via het sociale aspect van de club en haar verbindende rol. Ook naar niet-
leden.  
Deze filmpjes van de KNVB: ‘back-to-the-basics’ en het vervolg gaan erover dat je binnen je vereniging 
op zoek moet gaan naar verbinding en verbinders. De tennisleraar is bij uitstek de persoon die deze rol 
kan spelen. Tennis is een sport die je niet alleen beoefent. Daarom wil je verbinding met je vereniging en 
mensen kennen om mee te spelen. Het vergroten/aanpassen van het tennis- en lesaanbod en het 
organiseren van sociale activiteiten, stimuleren deze verbinding. Bijvoorbeeld: 
• link met welzijnswerk Diemen, 
• clubavonden, - dagen organiseren; 
• lessen met grotere en flexibele groepen; 
• introductiepakketten; 
• interne competities; 
• buddy’s; 
• een ledenwerfcommissie; 
• gastvrouw/heer die 1 x per maand mensen welkom heet, introduceert en direct inschrijft;  
• sfeer accommodatie. 
 
Laagdrempeligheid vergroten 
Een andere kans is het verlagen van de drempel om te komen tennissen. Laagdrempeligheid + het 
sociale aspect verklaart onder andere de enorme populariteit van padel. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:  
• introductiepakket (zonder lidmaatschap-alleen lesgeld); 
• alles-in-1 tennispakket (les, competitie, toernooien, lidmaatschap); 
• flexibel/ variabel lidmaatschap (direct lid / zomerlid / winterlid); 
• inzet van digitale middelen; 
• speciale lessen om tennis effectief te leren; 
• variabel lesaanbod; 
• toss-avonden voor niet-leden; 
• samenwerking met scholen, naschoolse opvang; 
• lessen met grotere groepen naar eigen niveau. 
 
De KNLTB ondersteunt hierbij. Ze noemen dit zelf ‘op reis binnen de vereniging’, waar je via een flexibel 
lidmaatschap langzaam je weg binnen de vereniging bewandelt tot uiteindelijk een volledig 
lidmaatschap.  
Tennis is een technisch lastige sport. Het is dan ook essentieel dat leden in staat zijn de tennissport te 
leren, voordat ze afhaken. Dit kan door gedurende het jaar aanbieden van diverse lesvormen, workshops 
en diverse tennis gerelateerde activiteiten. Wederom is hier de rol van de tennisleraren niet te 
onderschatten. Zij moeten zorgen dat zij het tennis en het leren van tennis, laagdrempelig houden. Ook 
andere verbinders binnen de club spelen een essentiële rol, in de laagdrempeligheid van vrijwilligerswerk 
binnen de club bijvoorbeeld. Vele handen maken licht werk.  
Inzet van technische middelen wordt ook door de KNLTB genoemd om de drempel te verlagen tot 
tennis. Het aanpassen/ verbeteren/ vertalen van de website, het online eenvoudig samenstellen en 
inschrijven van lidmaatschap of lespakketten. Andere opties zijn: online afhangen of reserveren van 
banen in specifieke tijdsloten, een interactief muurtje, het voorzien van apps voor afhangen/ uitslagen 
invoeren, interne competities bijhouden, etc.  
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Vitaliteit 
Vitale verenigingen hebben een gezonde populatie van jonge en oude tennissers. De KNLTB promoot 
tennis als een sport die geest en lichaam vitaal houdt. Het is wetenschappelijk bewezen dat tennissers 
over het algemeen langer leven dan andere sporters. Gezondheid, vitaliteit en voeding krijgen een steeds 
grotere rol binnen de samenleving. ATVD zou daar in keuzes voor het tennisaanbod, de accommodatie, 
het lesaanbod rekening mee kunnen worden. Bijvoorbeeld: 
• Tennis in combinatie met fitness (tennis bootcamps). Dit kan een nieuwe doelgroep aanboren en is 

een mogelijkheid voor de daluren op het park. 
• Het aanpassen van de inrichting van het park om andere sportactiviteiten mogelijk te maken. Bijv.  

tafeltennis, jeu-de boule, het tennismuurtje, een inloop- sportveldje of een warming-up veld met 
fitnessmogelijkheden. 

• Het aanbieden van workshops naast, maar gerelateerd aan tennis: mindfulness, yoga, voeding, 
krachttraining, etc. 

• De inrichting van het clubhuis en het aanbod van eten en drinken 
 
Flexibiliteit (korte termijnplanning en keuzevrijheid) 
De KNLTB spreekt over de sporter als consument, die altijd, overal en op elk moment wil kunnen 
tennissen, zonder zich lange tijd te binden. Deze flexibiliteit kunnen we vergroten -nogmaals – door 
meerdere vormen van tennis, lidmaatschap en lessen aan te bieden. Ook kunnen we kijken naar 
succesvolle apps, die flexibel afhangen, huren van banen en dergelijke stimuleren. We kunnen 
bijvoorbeeld ook banen beschikbaar stellen voor verhuur (voor bepaalde dagen, uren) via een app, 
zomeraanbiedingen of challenges aanbieden met een tijdelijk lidmaatschap. Ook samenwerking met 
omliggende verenigingen met wachtlijsten of banen onderling beschikbaar stellen, is een idee.   
Flexibiliteit kan ook in het verenigingsleven. We kunnen leden in staat stellen om zelf een pakket samen 
te stellen van verenigingstaken die zij kunnen doen voor de vereniging bijvoorbeeld. 
 
Variabel tennisaanbod 
Uiteraard moet je met je vaste groep elke week of meerdere keren per week een balletje kunnen slaan. 
Maar een groot aanbod van tennis gerelateerde activiteiten, lessen, interne/ externe competities en 
toernooien lijken essentieel om de tennissport uitdagend te houden voor eenieder. Ook het alles-in-1 
pakket is reeds genoemd, wat ingezet kan worden voor zowel kinderen als volwassenen. Hierbij valt te 
denken dat kinderen zich inschrijven voor tennisles, competitie en enkele activiteiten in een inschrijving. 
De KNLTB spreekt hierbij onder andere over het programma Tennis Kids, waar ATVD grotendeels al aan 
meedoet. Wederom lijkt hier een rol voor de tennisleraren of -coördinatoren weggelegd. 
 
Professionaliteit 
Om een gezonde vereniging te runnen mogen we best commercieel denken. De KNLTB spreekt ook hier 
over ondernemerschap, marktgericht zijn. Wederom komt hier de rol van de leraren aan bod. Zij zijn de 
experts op tennisgebied en met een professioneel uitgebreid takenpakket en/of flexibele 
arbeidsvoorwaarden, kunnen zij een bijdrage leveren om het tennis en lesaanbod te verbeteren. 
Bijvoorbeeld het organiseren van tennisactiviteiten, toernooien, commerciële tenniskampen, etc. De 
leraar verbindt. Naast een goed kader zijn de leraren de spil binnen de vereniging. Tot slot zet de KNLTB 
zich in voor gezonde verenigingen. Zie ook: https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/  
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Kort verslag gesprek over padelbanen en overkapping ATVD  
 
Aanwezig:  
Wouter Stuive en Rens van Kleij – adviseurs Sport en Ruimte voor gemeente Diemen,  
Julia Groenewold en Susan van der Hilst – ATVD 
20 december 2022 
 
Het is duidelijk dat het aanleggen van padelbanen een kans is. De sport is populair en laagdrempelig. De 
gemeente wil graag padelbanen in Diemen. Tegelijkertijd zal het aanleggen van padelbanen ten koste 
gaan van tennisbanen, is geluidsoverlast een kwestie en zal dit een forste financiële investering vragen. 
Het gesprek met Wouter en Rens ging over twee hoofdvragen voor padel: 
 
Organisatorisch/financieel 
• Advies van Wouter is om drie banen aan te leggen. Hiermee kun je pas echt serieus padelleden 

aantrekken. Met een of twee banen is de wachttijd te lang en haken mensen snel af. 
• Drie soorten lidmaatschap. Ervaring bij Eric de Lange, tennisvereniging in Alkmaar. 
• Niet commercieel aanbieden, daar zijn het te weinig banen voor. 
• Kosten aanleg drie banen ongeveer € 250.000,-. Mogelijk te financieren uit eigen reserves (kan op 

weerstand stuiten van bestaande leden), BOSA-regeling (verduurzamen van sportvereniging), lening 
of via SWS (Stichting waarborgfonds sport). 

 
Ruimtelijk/technisch 
• Wouter en Rens adviseren om padelbanen bij elkaar te leggen, niet in een afgelegen hoek, liefst vlak 

bij de kantine, minimaal 50 meter van bebouwing (waarbij er nog wel theoretische geluidmodellen 
moeten worden gemaakt). 

• Houd ook rekening met lichtoverlast, padel heeft een ander soort verlichting nodig, lagere palen. 
• Er zijn hem nu geen situaties bekend waarin tennisleden overlast ervaren van het geluid van de 

naastgelegen padelbanen. 
• Voor de drie banen kunnen we in de huidige opzet van het park geen gebruik maken van het groen, 

tenzij er veel bomen worden gekapt en de tennisbanen worden verschoven. Maar ook dan geeft dit 
hoge kosten, maatschappelijke risico’s (protest tegen de bomenkap) en grondzettingsverschillen.  

• Het beste is om padelbanen aan te leggen binnen de huidige baanvakken. Daar kan een ondergrond 
van schuimbeton worden gemaakt. 

• Dit betekent dat we een of twee tennisbanen moeten opofferen. Bijvoorbeeld baan 1-2 of baan 3-4.  
• Verdere uitwerking op tekening moet uitwijzen wat het ruimtebeslag wordt. 
Advies: business-case opstellen. 
 
Advies voor Overdekte banen 
Wouter en Rens zien voor overdekte banen de beste kansen voor baan 1-4. 
Slechte afwatering van baan 7-8-9 ligt mogelijk aan de hoogovenslakken die dichtgelopen zijn en dus 
geen water meer doorlaten aan het drainagesysteem dat daaronder ligt. Het overkappen van deze banen 
is niet de oplossing. Want dan moeten we een omgevingsvergunning aanvragen en dan moeten we de 
grond saneren. Bij de renovatie van de banen zijn (volgens het bestek) de hoogovenslakken verdeeld 
over alle banen en onder het minibaantje. 

 
Advies: bodemonderzoek laten doen en kosten sanering laten opstellen. 
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Enthousiaste input van Ies Engels en haar partner  
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Bijlage 3: Wat willen de leden? 
 
We hebben in november 2022 een enquête gehouden. 205 leden (34,2%) hebben gereageerd.  Zie ook de 
tabel op pagina 1: de leden die langer lid zijn, zijn relatief oververtegenwoordigd in de respons.   
De uitslag van de enquête geeft dus geen compleet beeld, maar geeft toch een goede indruk. We hopen 
dit beeld de komende tijd op andere manieren nog aan te vullen. 
 
Uitkomsten van de enquête: 
• Locatie wordt door 147 respondenten (71,2%) genoemd als reden voor lidmaatschap. 
• Hoge waardering voor de club (cijfer 8 uit 10) door 98 respondenten (47,8 %). 
• 105 respondenten (52,7 %) zien graag een aantal overdekte banen. 
• 72 respondenten (35,1%) willen graag meer jongvolwassenen. 
• 70 respondenten (43,1%) willen graag padelbanen. 
• 35 respondenten (17%) zien het liefst geen veranderingen. 
• Als belangrijkste kracht van ATVD wordt genoemd de focus op de gezelligheid en de mogelijkheid 

om te spelen. 
• Zwakke punten die werden genoemd zij onder andere: verouderd paviljoen, groepjes waar je als 

nieuwkomer niet zo gauw tussen komt, beschikbaarheid van lessen, te weinig aandacht voor de 
jeugd, vergrijzing. 

• Positief is: gezellige club met veel activiteiten. Maar anderen vinden dat er juist wel meer feestjes en 
activiteiten mogen zijn. Ook positief: dat er altijd ruimte is om te spelen, dat alle niveaus welkom zijn 
en het mooie park. 

• Leeftijd respondenten:  
4 t/m 17 18 t/m 23 24-40 41-65 66-75 75+ 

6 3 34 97 54 11 
3% 1,5 % 16,6% 47,3% 26,3% 5,3% 
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Bijlage 4: Bespreking met bestuur + aanvullende brainstorm 
 
We hebben maandag 6 maart 2023 het volgende besproken: 
 
We gaan verder met scenario 2 en 3. Scenario 1 betekent stilstand en achteruitgang. 
Scenario 4 is (nu) niet haalbaar. 
 
1. We gaan in eerste instantie aan de slag met de technische/fysieke onderzoeken die 

nodig zijn voor padelbanen. We vragen Erik van Dijk om vanuit ATVD hiervoor 
opdrachtgever te zijn. Peter Ridder zal hem hiervoor benaderen. Erik kan de 
toekomstcommissie als klankbord gebruiken. 
• Wel goed om hem het eindverslag te geven, met name de bijlage met het verslag van 

het gesprek van Susan en Julia met de twee adviseurs van de gemeente Diemen. 
• Ook goed om Erik te vertellen over de noodzaak tot bodemonderzoek dat we bij de 

gemeente hebben uitgezet. 
• Misschien Marcel Schilders aan hem koppelen? Die is enthousiast padelspeler en 

heeft aangegeven mee te willen denken. 
 

2. De toekomstcommissie gaat nog een keer brainstormen over twee punten: 
• In het scenario ‘investeren in kader’ een rangorde aanbrengen in de verschillende 

opties die we zien. Welke zijn het meest kansrijk en haalbaar op korte termijn? Wat 
kan later? 

• Hoe zien we op de lange termijn in het kader de verdeling vrijwilliger / professional? 
Voor welke taken zouden we het kader kunnen versterken met een betaalde 
professional? 
 

Verder loopt al de actie om Bojan Maric een jeugdplan te laten maken. Marja wil graag haar 
kennis en ervaring met hem delen. Ook goed om Bojan aan Paolo te koppelen. 
 
We gaan het rapport delen op de website met een nieuwsbericht. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
VERSLAG VERGADERING 13 MAART AANVULLENDE BRAINSTORM TOEKOMSTCOMMISSIE  
 
Op 13 maart heeft de Toekomstcommissie onderzocht wat de prioriteiten zijn met betrekking tot in 
het eerdere verslag genoemde kader mogelijkheden. Hieronder een beknopt verslag 
 
PRIORITEITEN 
1) Oprichten kaderwervingscommissie 
Dat heeft prioriteit boven alles. Daarna: 
2) Jeugdcommissie (kan ook reeds gestart worden) 
 
De kaderwervingscommissie werft mensen voor: 
 
3) Ledenwerfcommissie 
4) Ledenwerfcommissie onderzoekt mogelijkheden nieuwe lidmaatschappen 
 
----- 
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KADERWERVINGSCOMMISSIE 
Belast met het ondersteunen van de zoektocht naar kader 
- in kaart helpen brengen van (bestaande en benodigde) functies binnen de club 
- in kaart brengen van functie profielen 
(In overleg met het bestuur) 
- mee denken over vormen van organisatie bij taken 
- benaderen van mensen 
(Kijken naar info op de KNLTB voor taakomschrijvingen en andere nuttige info) 
 
- we zoeken voor deze commissie mensen met kennis van de club 
- kennis van mensen 
- sociale vaardigheden 
 
Leden 
* Onno Ekker 
 
 
DE JEUGD 
Nodig: 
- Jeugdcommissie oprichten 
- info over de KNLTB omschrijving en verantwoordelijkheden van een jeugdcommissie  
- Bojan faciliteren qua taakuren voor het maken van een jeugdplan 
- Paola vragen naar mogelijke leden voor de jeugdcommissie 
 
Leden 
* Bojan  
* Marja Zoon  
* Paola Mioch 
 
LIDMAATSCHAPPEN 
- Meet & Play 
(vergt toestemming van ledenvergadering) 
- afwijkende lidmaatschappen 
* Introductie lidmaatschappen 
* Les- lidmaatschap combi 
 
Co productie financiële commissie/ barcommissie/ technische commissie en ledenwerf commissie 
 
Nieuwe lidmaatschappen introduceren vanuit een vacuüm heeft geen zin 
 
 
LEDENWERF COMMISSIE OPRICHTEN 
Omschrijving: ontplooien van activiteiten ten behoeve van het enthousiasmeren van nieuwe leden 
- mensen zoeken 
- ontplooien activiteiten 
 
Mogelijke activiteiten 
* Open toss 
* Introductie lidmaatschappen 
* Website nieuws 
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* Bring a friend 
* Acties tijdens Diemer festijn  
* Flyers 
* Beginnerscursussen 
* Dingen organiseren met fitness 
* Gast persoon* 
* Het organiseren van de onverwachte ontvangst van nieuwe leden 
 
PROFESSIONALS 
Zijn er functies of taken die we betaald kunnen onderbrengen? 
 
Verpachten is niet rendabel voor een uitbater en lijkt onhaalbaar 
 
Barcommissie moet inventariseren of er behoefte is aan betaalde ondersteuning 
 
Vervolg: Maken van functie profiel  
Daarna bekijken van de financiële mogelijkheden -is het te betalen vanuit het potje afgekochte 
bardiensten 
 
Gastpersoon 


