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Begroting 2017-2018 Tennisclub Bilthoven 
 
Inleiding 
Onderstaand worden de belangrijkste begrotingsposten voor het komend seizoen toegelicht. Ondanks 
het positieve financiële resultaat van afgelopen boekjaar, dat werd veroorzaakt door meevallende 
kosten en positieve resultaten door de sterke vraag naar trainingen, blijft de club voor belangrijke 
uitdagingen staan. Wat dat betreft blijft de trend vanuit financieel oogpunt dezelfde kant opgaan. 
Er zullen ook dit jaar weer diverse initiatieven ontplooid worden om de club meer aantrekkingskracht 
te geven richting potentiele nieuwe leden. Tevens zal de activiteitenkalender goed gevuld moeten 
blijven om een goede baromzet en -marge te waarborgen.  
 
In de afgelopen jaren is telkens gesteld dat een negatieve begroting niet wenselijk is, en niet de basis 
kan zijn voor langere termijn gezond financieel beleid. Het seizoen voor het vorige werd ondanks een 
negatieve begroting toch met een positief resultaat afgesloten. Dit kwam door diverse eenmalige 
positieve meevallers. Ook het afgelopen seizoen gingen we in met een negatieve begroting. Ook nu 
weer kon door een succesvolle trainings- en activiteitenkalender en financieel strikt kostenbeleid, de 
negatieve begroting omgebogen worden naar een klein positief resultaat. Door de meevallende 
resultaten in de afgelopen twee jaren, hebben we als bestuur gekozen om voor komend seizoen 
wederom geen pijnlijke wijzigingen in de contributies door te voeren omdat dit op de (middel)lange 
termijn naar verwachting ook geen positief effect zal hebben. Voor komend seizoen stellen we voor 
om de contributies op hetzelfde niveau te houden ten opzichte van 2016-2017. Qua ledenaantallen 
houden we rekening met ongeveer hetzelfde niveau als waar we vorig jaar eind oktober eindigden. 
Dat betekent dat we uit gaan dat de vele opzeggingen van eind vorig jaar gecompenseerd gaan 
worden door aanwas van nieuwe leden, in lijn met de ontwikkelingen de afgelopen twee jaren. Voor 
de overige posten heeft het bestuur na analyse van de resultaten van vorig jaar, gecombineerd met de 
verwachtingen voor komende seizoen een zo goed mogelijke inschatting gemaakt. Doordat we op 
diverse vlakken met stijgende trends in kostenniveaus te maken hebben, en een sterk teruggelopen 
sponsoring, komt de begroting momenteel wederom negatief uit: -/- EUR 11.500.  
Dit is met de huidige solvabiliteit, en het meevallende resultaat van afgelopen seizoen nog goed op te 
vangen. 
 
Contributies 
 
In de begroting 2016-2017 zijn we, rekening houdend met de opzeggingen in het 4e kwartaal 2016 
alsmede nieuwe leden gedurende het seizoen, uitgegaan van 755 leden (530 senior, 225 junior), 
hetgeen neerkomt op een bedrag van EUR 154 duizend aan begrote contributies. Gedurende het 
gehele seizoen hebben zich inderdaad nieuwe leden aangemeld bij de club, uiteindelijk zelfs licht 
hoger dan verwacht, waardoor de gerealiseerde contributie opbrengst uiteindelijk op een kleine EUR 
157 duizend is uitgekomen (EUR 3 duizend boven budget).  
Na verwerking van de helaas wederom toch weer vele opzeggingen aan het eind van het seizoen, 
staat de ledenaantal teller per medio december 2017 op circa 525 seniorleden en 218 junioren, totaal 
dus 743 leden (iets hoger dan de laagste stand precies een jaar geleden na verstrijken van de 
opzeggingstermijn). Voor de begroting van komend jaar gaan we uit van een kleine groei gedurende 
het seizoen van circa 3% waardoor de begrote opbrengsten in lijn blijven met de begroting van vorig 
jaar (EUR 154k). 
De ontwikkeling in ledenaantallen gedurende de laatste 4 jaar: 
 
 senioren junioren Totaal: 
Eind december 2017 525 218 743 (+2%) 
Eind december 2016 514 210 724 (-3,5%) 
Eind december 2015 540 210 750 (-5%) 
Eind december 2014 520 270 790 
 
Waar de ledenaantallen landelijk al jaren gemiddeld met 5-10% per jaar afnemen, kunnen we 
concluderen dat TCB die trend, die we ook enkele jaren gevolgd hebben, nu toch enigszins heeft 
weten te keren.   
 
Barexploitatie. 
In het afgelopen seizoen is de barmarge op een goed en aanvaardbaar niveau gebleven, met een 
sterk toegenomen bruto omzet. Dit laatste kwam o.a. door het enorme succes van het Open Toernooi. 
Hierdoor werd geheel onverwacht de btw omzet grens overschreden, waardoor er een situatie 
ontstaan is waarbij de club, wanneer er lopend seizoen wederom teveel omzet gemaakt wordt, btw 
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plichtig wordt. Dit heeft een negatief effect op de marge. We gaan er voor komend jaar 
voorzichtigheidshalve vanuit dat, ondanks prijsverlagingen (o.a. andere bierleverancier), de grens 
overschreden zal worden. Dit hangt echter wel sterk af van de te plannen activiteiten en toernooien, 
en het succes ervan. We gaan voor komend jaar uit dat de netto marge wederom rond de EUR 35.000 
zal uitkomen.   
 
Sponsoring. 
De afgelopen seizoenen zijn diverse initiatieven op het gebied van sponsoring opgestart. Enkele van 
deze contracten zijn inmiddels afgelopen en de sponsorcommissie heeft afgelopen seizoen getracht 
nieuwe contracten binnen te halen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt. Door het wegvallen van enkele 
aflopende sponsors en met name door het wegvallen van de commissie zelf, ziet het er voor komend 
seizoen qua sponsoring weinig positief uit. We gaan er desalniettemin vanuit dat er nieuwe vrijwilligers 
opstaan en dat er nog enkele nieuwe namen op de borden toegevoegd kunnen gaan worden. De 
begrote inkomsten vanuit sponsoring zijn vastgesteld op EUR 7.500.  
 
Competitiebijdragen 
In lijn met het afgelopen jaar stelt het bestuur voor om per type competitie een ‘kostprijs-plus’ methode 
te gebruiken, waardoor er meer onderscheid ontstond tov eerdere jaren. Vanwege het toenemende 
aantal competitievormen zal dit een beter toe te passen beleid zijn, dat tevens een rechtvaardigere 
verdeling van de kosten zal brengen. De netto competitie opbrengsten zijn begroot op EUR 4.000, en 
is daarmee in lijn met vorig jaar.  
 
Inkomsten training/trainersconstructie 
Op basis van de reeds gerealiseerde wintertrainingen en de inschattingen voor komende zomer 
gebaseerd op het succesvolle afgelopen trainingsjaar, schatten we in om circa EUR 142.500 aan 
inkomsten te gaan realiseren. Wanneer hier de verwachte personeelskosten van trainers en de 
halhuur, benodigd voor trainingen, van wordt afgetrokken resteert een positief begroot saldo van EUR 
17.500.     
 
Personeelskosten 
In lijn met het afgelopen seizoen zijn de personeelskosten voor barbeheer, inclusief extra inhuur van 
incidenteel personeel op piekmomenten, ingeschat op EUR 43.000.  
Halverwege het seizoen 2014-2015 is gestart met het zelfstandig aanbieden van tennistrainingen 
middels twee vaste trainers in dienst van de club, waarbij Arjan van de End (niet volledig in dienst van 
de club) ook de rol van verenigingsmanager op zich heeft genomen. In aanvulling op Arjan, heeft de 
club sinds medio 2014-2015 ook Danny Egter in dienst, aangevuld met vaste 3e trainer Samantha, die 
als zzp-er opereert. Voor komend seizoen zullen we zoveel mogelijk gebruik gaan maken van deze 
vaste trainers, aangevuld door andere zzp-ers waar nodig. De post op de begroting voor het gehele 
seizoen 2017-2018 bedraagt circa EUR 108.500.  
 
Verenigingskosten 
De begroting voor de reguliere Verenigingskosten (o.a. financiële administratie, software) ligt in lijn 
met de werkelijke kosten van het afgelopen boekjaar: EUR 12.000. 
 
Beheerfee voor het ter beschikking stellen van het park door de Stichting 
De commissie Park & Gebouwen adviseert over het onderhoud van de tennisbanen en het park. De 
kosten voor dit onderhoud lopen via de beheerfee aan de Stichting. Op basis van de begroting 2017-
2018 van de Stichting, waarin geen grote investeringen zijn opgenomen, maar wel een stijgend 
kostenniveau gedekt moet worden, wordt de beheerfee voor komend jaar begroot op een niveau van 
€116.600. De schade van de stormen in december en januari jl. hebben geleid tot extra herstel- en 
onderhoudskosten van circa EUR 5.000. Daardoor valt deze post t.o.v. eerdere jaren hoger uit.  
 
Wedstrijdtennis 
Doelstelling voor het komende jaar is wederom om de betere jeugd (op termijn) aansluiting te laten 
vinden bij de senior selectiespelers. Momenteel bestaat reeds een groot deel van de spelers die onder 
Wedstrijdtennis vallen uit jeugdspelers. Vanwege de financiële uitdagingen van de club en de omvang 
van deze post, hebben we het budget voor wedstrijdtennis eerder verlaagd van EUR 19.500 (drie 
seizoenen geleden) naar EUR 15.000 vorig jaar. Dit is in lijn met een ALV besluit van enkele jaren 
geleden waarbij is besloten dat deze post in een bandbreedte van 9-10% van de 
contributies+sponsorinkomsten moet blijven. Het bestuur heeft onderzocht of verdere daling mogelijk 
is, maar dit bleek niet wenselijk, door verwachte negatieve effecten op contributies en 
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trainingsopbrengsten, die van grotere orde zouden zijn dan de positieve effecten van een WT budget 
verlaging. Derhalve is het budget gelijk aan het budget, en realisatie, van vorig jaar.    
 
Afschrijvingen 
De gebudgetteerde afschrijvingen voor 2017-2018 liggen in lijn met de werkelijke afschrijvingen van 
afgelopen seizoen en bedragen circa EUR 14.600. 
 
Overige posten 
De overige posten liggen in lijn met de realisatie van vorig jaar, waar nodig aangepast op meer 
recentere inschattingen. 
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E.e.a. leidt tot de volgende voorgestelde begroting en contributies:  
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Voorstel contributies en Tarieven seizoen 2017/2018 
 
Om de financiële consequenties van de terugloop in het aantal leden enigszins tegen te gaan, maar 
ook de drempel voor nieuwe leden niet te hoog te hoog te maken, stelt het bestuur aan de ALV voor 
om de contributies voor het seizoen 2017/2018 niet te verhogen en de opbouw van de categorieën 
ongewijzigd te laten. De entreegelden blijven afgeschaft.  
 
Dit resulteert in de volgende tarieven voor 2017/2018: 
 

 
 
 
 
Lange termijn investeringen 
In overleg met het bestuur van de Stichting Beheer Tennispark Bilthoven en de commissie Park & 
Gebouwen is het bestuur bezig met een update van het meerjarenplan met bijbehorend 
investeringsplan. Op deze manier kunnen we de toekomstige investeringen in het park prioriteren en 
beoordelen wat de financiële mogelijkheden zijn om deze investeringen te realiseren. Het vorige 
meerjarenbeleidsplan is tijdens de ALV van 29 september 2014 gepresenteerd aan de vergadering. 
Op de korte termijn (komend seizoen) worden nog geen grote investeringen of onderhoudskosten 
verwacht; hier is derhalve in de begrotingen zoals hier toegelicht ook nog geen rekening mee 
gehouden.  
 
Op basis van overleg met de commissie en het bestuur van de Stichting, stelt het bestuur voor een 
bedrag van circa 10.000 euro te begroten voor algemeen onderhoud aan het park (waaronder 
onvoorziene reparaties clubhuis, en onderhoud aan beregeninginstallaties e.d.), en dit op te nemen in 
de begroting van de Stichting, conform de afgelopen jaren. 


