
Visie op bestuurlijk 2024 

2022 was het jaar waarin een nieuwe commissie jeugdzaken is opgezet; is de start van de bouw van 

de padelbanen (en alle vergunningsproblemen) geweest en hebben wij een aantal nieuwe evenementen 

op de kalender gezet.  

2023 wordt het jaar van de implementatie -of anders gezegd het goed op poten zetten - van padel 

en de nieuwe evenementen, plus het eerste ervaringsjaar voor jeugdzaken. Er staat een prachtige 2023-

kalender voor jullie (jeugd en senioren) klaar. Wij stappen in de automatisering over naar het KNLTB-

platform, dus de website wordt anders en de facturering wordt eenvoudiger. Padel wordt opgeleverd en 

de organisatie er omheen is klaar en wij gaan testen en waar nodig aanpassen. En wij gaan natuurlijk de 

dingen doen die “gewoon” gedaan moeten worden. Denk maar aan het baanonderhoud, de bar, de 

financiën, de competitie. 

Maar wij gaan 2023 ook gebruiken om de bestuurlijke visie op 2024 en verder klaar te maken.  

Even een zijstapje: samen met de 6 andere Alphense tennisverenigingen zijn wij trekker van de 

missie/visie op Alphens tennis en denk daarbij ook aan de samenwerking onderling en met de gemeente. 

In die missie/visie staat centraal de kwaliteit van tennis/ padel; de kracht van de vrijwilligersorganisatie; 

de zelfredzaamheid en de (centrale) plek in de sociale omgeving 

Feitelijk zijn deze pijlers ook de pijlers onder T.V. Boskoop. Wij vertalen: 

- kwaliteit in: veel keuze en de vrijheid om te kiezen en “als je iets doet, doe het dan goed”.  

- de kracht van de vrijwilligersorganisatie betekent binding: zo veel mogelijk leden doen iets voor de 

vereniging en daarbij maakt het niet uit of dat nu bardiensten, bestuursfuncties of commissiewerk is.  

- de zelfredzaamheid zien wij tweeledig: organisatorisch en financieel. De organisatie is voor T.V. 

Boskoop de combinatie van “veel vrijwilligershanden maken het werk licht” en het uitbesteden van dat 

werk dat kwalitatief beter door “experts” kan worden gedaan. Oftewel bardiensten en groenonderhoud 

doen wij zelf. Tennisles, baanonderhoud, schoonmaak doen experts. Financieel betekent dat de hoge 

kwaliteit toch betaalbare lidmaatschappen geeft door slim om te gaan met subsidies, bijdragen en 

sponsoring. Maar ook slim mee te bewegen in alle vormen van duurzaamheid, zoals wij dat in 2021 

hebben gedaan met “van het gas af”, isoleren en warmtepompen. 

- de centrale plek in de sociale omgeving betekent het voortdurend zoeken naar de aansluiting met waar 

T.V. Boskoop nuttig kan zijn in de sociale omgeving. Nu doen wij aan naschoolse opvang, samenwerking 

met de basisscholen (schooltennis), samenwerking met “Boskoop Gezond” (GLI), de sportpas voor 

middelbare scholieren, maar wij moeten alert blijven op nieuwe ontwikkelingen en kansen. 

Voor 2024 betekent deze missie/visie bestuurlijke en andere aanpassingen en het oplossen/invullen 

daarvan in 2023. Bestuurlijk: Ilona vd Berg stopt als voorzitter vanwege verhuizing. Wil Koek en Dennis 

Baans hebben een aantal jaren hun deel van de bestuurlijke kar getrokken. De organisatie staat (gaan 

wij van uit) en wil je een echte vrijwilligersorganisatie zijn en blijven en organisatorisch zelfredzaam zijn, 

dan moeten hun bestuurlijke rollen worden overgenomen door anderen. Rouleren, nieuwe ideeën en 

frisheid is belangrijk. Alle commissietaken moeten in 2024 ingevuld staan en de juiste verdeling tussen 

wat T.V. Boskoop met vrijwilligerswerk doet enerzijds en wat laten wij doen door “inhuur” anderzijds, 

zal voor 2024 en een aantal jaren daarna duidelijk moeten zijn. Een klus waar wij jullie allemaal in 

vragen mee te denken, want samen is immers de kracht van een vrijwilligersorganisatie. 


