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Zoveel mensen, zoveel meningen. Dat maakt dit traject erg ingewikkeld, maar we merken dat met 
de komst van de situatieschets het enthousiasme toeneemt. Een beeld zegt meer dan 1.000 
woorden. Daarnaast horen we ook dat de nadruk wordt gelegd op de nieuwe locatie in plaats van op 
de huidige locatie. Reden daarvoor is dat we weten wat we nu hebben en het bestuur duidelijk wil 
maken welke kansen en mogelijkheden er liggen in de nieuwe situatie. Hieronder noemen wij er een 
aantal. 
 
Centraal in het dorp, beter zichtbaar en goed bereikbaar. Hierdoor worden we meer onderdeel 
van het dorp en krijgen we meer bekendheid bij de dorpers. Een centrale plek in het dorp zorgt er 
voor dat we meer zichtbaar en herkenbaar zijn. Zien eten is doen eten! De goede bereikbaarheid is 
voor iedereen fijn, maar met name voor de jeugd. Die kunnen op een veilige weg met de fiets naar 
hun sportclub. 
 
Samenwerking met andere verenigingen op sportgebied, maar ook op ondersteunende vlakken. 
Samen evenementen organiseren, open dagen, onderlinge evenementen, doelgerichte activiteiten 
om dorpers enthousiast te maken voor een sport. Samen sta je sterk en dat zal in de toekomst al-
leen maar belangrijker worden. 
 
Toekomstbestendig, onderhoudsarm en duurzaam. Een nieuw plek met alle faciliteiten die we 
nu hebben plus enkele toevoegingen zoals padelbanen. Alles nieuw kan ook onderhoudsarm be-
tekenen: zelfwerkzaamheid is een groot goed binnen de vereniging, maar we horen uit verschillende 
disciplines dat het steeds lastiger wordt om diensten in te vullen. Toekomstbestendig is ook duur-
zaam, groen, energieneutraal. Helemaal van deze tijd. 
 
Padel is een sport in opkomst, in de kop van Noord Holland blijft dat een beetje achter, maar iets 
Zuidelijker groeit de padelsport enorm. Wij hebben de KNLTB gevraagd verslag te doen van de 
padelsport in Nederland en wat dit voor tennisverenigingen oplevert. In hoofdlijnen ziet de tennis-
bond een toename van het aantal leden en een verjonging van het ledenbestand.  
 
Langzaamaan zien we in de Kop van Noord Holland meer en meer padelbanen. Omdat Noord Hol-
land wat achterblijft in de ontwikkeling, kunnen we wel goed inschatten wat de voordelen zijn van 
de padelsport. De landelijke groei van de padelsport wordt in onderstaande grafieken weergegeven. 

 
Het ONS project kan T.V.J. de nodige toekomstige verbeteringen bieden. 

 
 

Denk mee over de toekomst  van T.V.J. 
Laat het ons weten via ons@tvjulianadorp.nl 


