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0. Inleiding 
Het beleidsplan van Tennisclub De Kikkers (TCK) 2021-2025 beschrijft de uitgangspunten zoals de 

vereniging op middellange termijn haar doelstellingen wil realiseren. Het betreft een herziening van 

het beleidsplan 2016 – 2021.  

In dit beleidsplan onderscheiden we primaire en secundaire beleidsterreinen: 

 De primaire beleidsterreinen van TCK zijn uiteraard de aan tennis en padel gerelateerde 

beleidsterreinen: jeugdbeleid, evenementenbeleid en technisch beleid; 

 De secundaire beleidsterreinen zijn daaraan ondersteunend. Deze beleidsterreinen scheppen 

de facilitaire, financiële, personele en andere randvoorwaarden die ingevuld dienen te 

worden om tennis en padel mogelijk te maken. 

In de volgende paragrafen worden de volgende beleidsterreinen nader uitgewerkt. 

Primair beleid: 

 Evenementenbeleid; 

 Jeugdbeleid; 

 Technisch beleid. 

Secundair beleid: 

 Communicatiebeleid; 

 Financieel beleid; 

 Ledenbeleid; 

 Sponsorbeleid; 

 Vrijwilligersbeleid. 

Padel is onderdeel van alle hiervoor genoemde beleidsterreinen. Maar omdat padel relatief nieuw is 

voor TC De Kikkers, is hier in dit plan een aparte paragraaf aan gewijd.  

De relatie van TCK met de Stichting Indoortennis De Kikkers (SIK) is eveneens in een aparte paragraaf 

uitgewerkt. 

Elke paragraaf heeft in principe een standaard opbouw bestaande uit de visie / missie, 

beleidsuitgangspunten, doelstellingen en activiteiten. 
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1. Evenementenbeleid 
 

Visie  

TCK stelt zich ten doel evenementen te organiseren waarbij plezier en sportiviteit voorop staan. 

Onder het motto ‘voor elk wat wils’ streeft TCK naar een gevarieerde evenementenkalender. 

Reuring, gezelligheid en sfeer op het park is voor TCK belangrijk.  

Doelstellingen / beleidsuitgangspunten  

 Vergroting van de diversiteit van deelnemers aan evenementen; 

 Voor elke doelgroep voldoende aanbod van evenementen;  

 Het organiseren van nieuwe toernooien (bijvoorbeeld met een thema); 

 Meer evenementen waar niet-leden welkom zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen 

meenemen van een introducee; 

 Kostendekkende exploitatie van evenementen en toernooien. 

Activiteiten 

 Evenementen waarin leden onderling hun prestaties meten (o.a. clubkampioenschappen); 

 Evenementen waarin leden - ongeacht leeftijd - hun prestaties meten met spelers van 

andere verenigingen (o.a. open toernooien); 

 Evenementen waar leden niet-leden kunnen uitnodigen om te tennissen of padellen (o.a. 

invitatietoernooi); 

 Gezelligheidstoernooien (zoals het openings- en afkickerstoernooi, ladies day, senioren mix 

toernooi, kersttoernooi, en andere (thematische) gezelligheidstoernooien); 

 Doorlopende evenementen (zoals de interne laddercompetitie en de toss events); 

 Evenementen voor bedrijven met tennis als raakpunt (bijv. clinics, introductie lessen). 

 

2. Jeugdbeleid 
 

Visie en missie  

 TCK wil de tennis- en padelsport promoten voor de jeugd uit Nieuw-Vennep en omstreken en 

voor alle jeugdleden een passend aanbod leveren qua training, competitie en evenementen, 

ongeacht niveau. Daarbij staat het plezier in de sport voorop. We vinden het belangrijk dat 

de jeugd het leuk vindt om naar de club te komen, omdat er een gezellige sfeer hangt en er 

altijd wel wat te doen is. Daarnaast wil TCK tennis meer als teamsport gaan promoten. 

Doelstellingen 

 Groei van het aantal jeugdleden 

Het aantal jeugdleden op 1 januari 2021 bedraagt circa 148. Op een totaal aantal leden van 

zo’n 975 is dat iets minder dan 1/6 deel van het totale ledenbestand. TCK heeft zich tot doel 

gesteld om te groeien naar circa 200 jeugdleden. Dit is circa 20% van het totale 

ledenbestand. Dit uitgangspunt is in lijn met de KNLTB benchmark en moet dus voor een 
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actieve club als TCK als realistisch worden beschouwd.  

Groei in aantal is noodzakelijk om voldoende volume te hebben om bijvoorbeeld 

selectietennis in te regelen, maar ook voor recreatieve doelstellingen (wanneer in iedere 

categorie voldoende kinderen tennissen zorgt dat er tevens voor dat je minder verloop hebt). 

Het vereenvoudigt tevens het maken van trainings- en competitie-indelingen. Groei kunnen 

we verwezenlijken door enerzijds in te zetten op behoud jeugdleden, anderzijds door nieuwe 

jeugdleden te werven. 

 Het stimuleren van zowel het recreatief als prestatief tennis en padel 

We willen alle jeugdleden van 4 tot en met 17 jaar het tennis en padel bijbrengen in al zijn 

facetten: technisch, tactisch, fysiek, mentaal en sportief. We willen ze faciliteiten aanbieden 

om op hun eigen niveau zo goed mogelijk te leren tennissen en padellen, en plezier te 

hebben op, maar ook om de baan. In samenwerking met de tennisschool willen we 

talentvolle spelers specifieke aandacht geven, met als doel de jeugd ook op oudere leeftijd te 

behouden voor de club en daarmee in de toekomst de hoogste zaterdag- en zondagteams te 

voorzien van “eigen kweek”. 

 Competitie op eigen niveau  

Uitgangspunt is dat we alle jeugdleden de mogelijkheid bieden om mee te doen aan de 

KNLTB competities. Het spelen van competitie gebeurt in teams van ongeveer 5 à 6 spelers. 

Het bevordert het plezier in de (team)sport en je doet wedstrijdervaring op. Je speelt de 

wedstrijden tegen kinderen van ongeveer hetzelfde niveau van verenigingen uit de 

omgeving.  

Activiteiten 

 Een aanbod aan activiteiten dat afgestemd is op de diverse leeftijdsgroepen en spelniveaus. 

 Inzet van oudere jeugdleden bij het bedenken, organiseren en begeleiden van evenementen 

en trainingen. 

 Het creëren en uitdragen van de belevenis van tennis en/of padel als een teamsport. Een van 

de meest gehoorde redenen waarom kinderen voor een andere sport kiezen (of stoppen met 

tennis) is omdat ze kiezen voor een teamsport. Het sociale element van sporten is, zeker 

voor jeugdleden, uitermate belangrijk.  

 Het in- en vooral extern uitdragen dat er binnen de club zowel ruimte is voor de recreatieve 

als de meer prestatieve jeugd.  

 Voor de komende jaren hebben we de intentie om voor het eerst een open 

weekendtoernooi (JRT) te organiseren. Dat verhoogt de zichtbaarheid van het park en zorgt 

voor een nog betere benutting van de banen. 

 Het blijven aanbieden van totaalpakketten, waarvan de totaalprijs concurrerend is met 

andere sporten. Tennis en padel zijn technische sporten. Je kunt pas aan een spelvorm 

meedoen als je de basistechnieken onder de knie hebt. Het is daarom van belang dat 

instromende jeugdleden naast het lid worden ook direct trainingen gaan volgen. Als 

jeugdleden dit niet doen, haken ze na een korte periode af. Door het inzetten van 

gediplomeerde trainers en de relatief kleine trainingsgroepen zijn de tennis- en padelsport 

relatief dure sporten. Om tennis en/of padel niet uit de markt te prijzen dienen de 

totaalpakketten wel financieel haalbaar te zijn en blijven. 
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3. Technisch beleid 
 

Missie 

 Het technisch beleid van TCK zorgt voor een goede balans tussen recreatief en 

prestatiegericht tennis en padel voor alle leden waarbij alle leden toegang hebben tot 

voldoende ontwikkelingsmogelijkheden op het eigen niveau. 

Visie 

 Door deelname aan regionale en KNLTB competities met zoveel mogelijk teams en op zo 

hoog mogelijk niveau wordt aan de prestatiegerichte leden de mogelijkheid geboden om zich 

te meten met spelers van andere verenigingen en om zich verder te ontwikkelen. Door de 

samenwerking met tennisschool TennisNed wordt voor alle spelniveaus, zowel op het gebied 

van tennis als padel, een lesprogramma aangeboden, waardoor alle leeftijden passende 

lessen kunnen genieten. Door een (semi) professionele uitstraling van de competitieteams 

wordt TCK breder en beter bekend als een club die niet alleen gezelligheid biedt, maar ook 

het wedstrijdtennis serieus aanpakt. 

Beleidsuitgangspunten 

 TCK heeft een overeenkomst met TennisNed; de organisatie van lessen en trainingen is 

uitbesteed aan TennisNed. 

 TennisNed heeft de kennis en expertise om tennis en padel te onderrichten op het niveau 

dat past bij de behoeften van leden van TCK. 

 De trainers van TennisNed beschikken over een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VoG). 

 De faciliteiten van de vereniging en de stichting worden beschikbaar gesteld aan TennisNed 

voor het geven van lessen, trainingen, clinics en andere activiteiten ten behoeve van 

(aspirant) leden van TCK of promotie-activiteiten voor vereniging en/of stichting. 

 De beschikbaarheid van de faciliteiten wordt mede bepaald door de capaciteit van het park 

en die van de trainers.  

 In de zomer zijn maximaal 6 buitenbanen beschikbaar voor training tot 19.00 uur en 

maximaal 4 buitenbanen voor trainingen na 19.00 uur. In principe worden trainingen 

gegeven op de all-weather banen. 

 Van de drie padelbanen is in de zomer maximaal 1 padelbaan beschikbaar voor training. In 

principe is dit de derde baan, voor zover dit niet te beperkend werkt op de huurinkomsten. 

Doelstellingen 

 Waarborgen van goede les- en trainingsfaciliteiten voor alle leden op elk gewenst niveau. 

 Continuering en uitbreiden van de samenwerking met tennisschool TennisNed. 

 Handhaven evenwichtige verdeling van competitieteams over de verschillende speeldagen 

(m.n. in het weekend). 

 Bevorderen doorstroming van eigen jeugd in selectieteams. 

 Waarborgen van een juiste balans in de baanbezetting. 

 Opzetten en borgen van deelname aan padelcompetitie. 

 Stimuleren van deelname van alle leden aan competitie, toernooien en evenementen. 
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 Opzetten en beschikbaar stellen van een TCK-kledinglijn die gedragen kan worden door 

competitieteams. 

 Introduceren competitie-reglement.  

Actiepunten 

 Twee maal per jaar de samenwerking met en de kwaliteit van de lessen door TennisNed 

evalueren en waar nodig aanvullende afspraken maken. 

 Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om competitieteams te laten switchen van de 

zaterdag naar de zondag (om de druk op de zaterdag te verkleinen). 

 Afstemmen zoeken met Jeugdcommissie en trainers om inzicht te krijgen in het verloop van 

de jeugdleden (met name in de leeftijd 16 en 17 jaar) en de mogelijkheden om daar iets aan 

te doen. 

 Gedurende de verschillende competities de baanbezetting monitoren en in overleg met de 

Verenigings competitie Leiders (VCL’s) eventueel aanpassen waar mogelijk (dan wel als 

leerpunt meenemen naar volgende competities). 

 In samenwerking met de Padelcommissie onderzoeken wat de vereisten zijn voor deelname 

aan deze competitie en het zoeken van enthousiaste leden binnen TCK voor 

competitiedeelname. 

 Op basis van het competitie aanbod van de KNLTB onderzoeken aan welke 

competitievormen nog aanvullend meegedaan kan worden (met inachtneming van de 

uitgangspunten voor de baanbezetting) en waar animo voor is onder de leden. 

 In overleg met de Jeugdcommissie en de PR-commissie met een sponsor komen tot een TCK-

kledinglijn, zowel voor de jeugd als voor de senioren, die door een schappelijke prijs en een 

modern ontwerp aantrekkelijk is voor competitieteams om aan te schaffen (dan wel een 

sponsor voor te zoeken) om zo tijdens de competities (maar ook bij andere evenementen) 

TCK te promoten. 

 Opstellen van een competitie-reglement dat transparant en eenduidig beschrijft welke regels 

en uitgangspunten er gelden rondom inschrijving en deelname aan de competitie. 

 

4. Padel 
 

Missie 

 Het padelbeleid binnen TCK zorgt ervoor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de kansen 

die padel biedt zonder dat daarbij de belangen van de leden geschaad worden. 

Visie 

 Door padel actief te promoten binnen en buiten TCK, door middel van onder andere 

marketing, het organiseren van events en het faciliteren van padel voor leden en 

introducées, worden nieuwe leden aangetrokken waardoor ultimo 2023 het ledenaantal van 

TCK gegroeid is met ca. 150 leden. De Padelcommissie zorgt ervoor dat padel een vaste plek 

krijgt binnen TCK op de verschillende aandachtsgebieden en dat het padelbeleid is afgestemd 

met de andere beleidsgebieden binnen TCK. 
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Uitgangspunten 

 Padel heeft in het bestuur van TCK een adequate vertegenwoordiging, danwel doordat de 

voorzitter van de padelcommissie lid is van het bestuur, danwel dat padel als 

aandachtsgebied aan één van de bestuursleden is toegewezen. 

 In 2021 worden drie padelbanen gerealiseerd op het complex van TCK. Gedurende het 

zomerseizoen zijn twee banen beschikbaar voor de leden van TCK om af te hangen. 

 Alle leden hebben de mogelijkheid padel te spelen zonder onacceptabel lange wachttijden. 

 TCK zorgt voor de juiste balans tussen de benutting van de banen voor training, competitie, 

toernooien of evenementen en de mogelijkheden tot vrij spelen. 

 TCK wil zowel recreatief als prestatiegericht padel ondersteunen. 

 TCK en SIK maken gezamenlijk middelen vrij om padel te promoten en maken hierover 

afspraken met sponsoren en de tennisschool om hier een bijdrage in te leveren. 

Doelstellingen 

 Geformaliseerde padelcommissie en padel geborgd als aandachtsgebied binnen het bestuur. 

 Voldoende aanbod van mogelijkheden voor leden en niet-leden om kennis te maken met 

padel, waarbij deze mogelijkheden worden aangepast aan de doelgroep. 

 Actief promoten van padel binnen de vereniging om de sport bij niet-padelspelende leden te 

introduceren. 

 Waar mogelijk opnemen van padel in bestaande evenementen (Open dag, 

clubkampioenschappen, KOT en andere evenementen). 

 Organiseren van specifieke evenementen om padel te promoten. 

 Pachter actief betrekken bij het organiseren van padel en de padel-evenementen. 

Actiepunten 

 Zorgen dat padellessen worden opgenomen in het contract met en in het aanbod van 

TennisNed afgestemd op de behoefte van de leden. 

 Ondersteunen van de andere commissies om padel te integreren binnen hun 

aandachtsgebied. 

 Het opdoen van kennis omtrent het organiseren van padel-evenementen en wedstrijden. 

 In samenspraak met de Evenementencommissie en de Technische Commissie zorgen dat er 

zowel prestatiegerichte als recreatieve evenementen worden georganiseerd voor leden en 

niet-leden. 

 

5. Communicatie 
 

Missie 

De commissie heeft, net als alle andere commissies van een club, de taak om bij te dragen aan het 

bereiken van de doelstellingen. Zowel door de eigen activiteiten als door ondersteuning van 

activiteiten van andere disciplines binnen de club. 
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Visie 

Door op een proactieve en professionele manier de in- en externe communicatie vorm te geven, 

moet de club goed en transparant bestuurd kunnen worden. Door het inzetten van moderne 

communicatiemiddelen zal de club zichtbaar moeten zijn voor leden, sponsoren en externe 

omgeving. 

Uitgangspunten 

 Transparantie 

 Herkenbaarheid 

 Eenduidigheid 

Doelstellingen 

 Het creëren van een goede communicatie structuur, die de besturen van de vereniging 

bevordert en vergemakkelijkt. 

 Het creëren van betrokkenheid en interactie tussen leden, sponsororen en vrijwilligers 

binnen de club en die zo groot mogelijk maken en houden. 

 Het vergroten van de naamsbekendheid van de club en haar positieve uitstraling naar haar 

directe omgeving. 

Activiteiten 

Intern: 

 Periodiek evalueren van het communicatiebeleid. 

 Verbeteren van de communicatie van hoofdbestuur naar commissies, tussen commissies 

onderling, van commissies naar vrijwilligers en leden, en van hoofdbestuur naar alle leden 

van de club en overige belanghebbenden. 

 Adviseren en ondersteunen van bestuur en commissieleden over communicatie met leden 

en externen. 

 Ontwikkelen en behouden van de huisstijl. 

 Ontwikkelen van een ‘communicatiegids’ waarin wordt omschreven op welke wijze en 

wanneer de afzonderlijke communicatiemiddelen worden ingezet, waarbij de huisstijl wordt 

gehanteerd. 

 (Productie)begeleiding van interne communicatiemiddelen (digitale nieuwsbrief, website, 

KNLTB Clubapp, Facebook, Opkikker). 

Extern: 

 (Productie)begeleiding van externe communicatiemiddelen. 

 Advisering/ondersteunen van presentatie- en representatiebeleid. 

 Onderhouden van contacten met journalisten van regionale week- en eventueel dagbladen 

(passief/actief). 

 Ondersteunen en adviseren in communicatie met de toekomstige leden. 

Middelen van communicatie 
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 Clubblad De Opkikker verscheen voorheen nog in een frequentie van 4-5 keer per jaar. 

Aangezien dit middel aanzienlijke kosten met zich meebrengt en we ons meer en meer 

begeven in een digitaal tijdperk, zal de inzet van dit middel jaarlijks geëvalueerd moeten 

worden. 

 De website van TCK is net (eind 2020) vernieuwd naar een KNLTB based website. Hier dienen 

nog veranderingen/verbeteringen in structuur plaats te vinden. 

 Nieuwsbrief per email zal steeds meer de functie van leden informeren op zich nemen i.p.v. 

de Opkikker. Gedacht wordt aan een frequentie van 6-10 keer jaar. 

 Facebook voor actuele promotie van de vereniging bij leden en niet-leden inclusief interactie. 

 KNLTB Clubapp voor actuele informatie voor leden op de eigen smartphone of tablet. 

Doelstellingen van de afzonderlijke middelen 

 De Opkikker: 

o Informatie overbrengen 

o Sponsoren adverteren en presenteren 

 Website (passief middel intern en extern): 

o Werven van nieuwe leden 

o Informeren over gebeurtenissen 

o Archiefdeel over historie vereniging 

o Opgeven voor evenementen en lessen 

o Banen huren 

o Sponsoren adverteren en presenteren 

 Emailnieuwsbrief (actief middel intern): 

o Leden informeren over gebeurtenissen 

o Sponsoren adverteren en presenteren 

o Interactief inzetten en leden aansporen actie te ondernemen, zoals inschrijven 

evenementen 

 Facebook (actief middel zoals intern als extern); 

o Digitaal beeldmateriaal plaatsen van gebeurtenissen/evenementen 

o Ondersteuning voor aankondigingen van evenementen 

o Sponsoruitingen, advertorials 

 Presentatiegids (actief middel voor intern en extern): wellicht kan de Opkikker veranderen in 

een jaarlijkse presentatiegids, uitgeven bij aanvang seizoen, met daarin de 

verenigingsinformatie, sponsormogelijkheden, etc.  

 

6. Financieel 
 

Beleidsuitgangspunten 

 Het begrote exploitatieresultaat is voor elk van de komende beleidsjaren tenminste nihil. 

 De financiële positie is en blijft gezond. 

 Financiële risico's worden continu onderkend, beheerst en waar mogelijk gemitigeerd. 
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 Elk verenigingsjaar worden het totaal van de exploitatiekosten en financieringslasten van de 

vereniging geheel en al gedekt uit de inkomsten van het betreffende jaar. Naast de 

contributie- en inschrijfgelden vormen subsidies, sponsorgelden en pachtgelden belangrijke 

bronnen van inkomsten. 

 TCK bouwt voldoende financiële buffers op om ook op langere termijn aan haar 

verplichtingen te kunnen voldoen; onder meer door de reserve voor groot onderhoud (voor 

onderhoud aan met name de gravelbanen, maar ook vervanging van de mat van de all-

weather banen) op peil te houden. 

 De leden van de vereniging betalen in de basis de diensten die ze feitelijk afnemen. De 

contributie biedt daarom een basispakket aan voorzieningen (waaronder het gebruik van de 

faciliteiten en het lidmaatschap van de KNLTB). De kosten die verband houden met 

additionele voorzieningen worden daarom omgeslagen over de respectievelijke deelnemers 

(leden). De hoogte van deze bijdrage is mede afhankelijk van eventueel vanuit de vereniging 

beschikbaar gestelde sponsorbijdragen, subsidies en overige inkomstenbronnen. De 

belangrijkste additionele voorzieningen zien toe op: 

o Tennisonderricht (in- en outdoor) aan leden, waarvoor afzonderlijk betaald moet 

worden (voor de jeugd onderdeel van de Alles-in-1 pakketten); 

o Deelname aan competities waarbij inschrijfgeld per team moet worden betaald door 

het team; 

o Deelname aan toernooien en evenementen waarvoor inschrijfgeld verschuldigd is. 

Doelstellingen  

Ultimo 2020 is de vereniging vrij van externe financiering en beschikt over adequate reserves voor 

met name groot onderhoud. Wel staat TCK garant voor de externe financiering aangetrokken door 

SIK ten behoeve van de investeringen in het tenniscomplex, waaronder de kantine- en 

indoorfaciliteiten, all-weatherbanen alsmede de padelbanen.  

Het in de afgelopen jaren gevoerde financieel beleid zal zonder wezenlijke concessies de komende 

jaren worden gecontinueerd. Dit betekent onder meer: 

 het jaarlijks exploitatieresultaat, zijnde het verschil tussen de ontvangen contributiegelden 

en de direct toerekenbare exploitatiekosten, is tenminste budgettair neutraal; 

 jaarlijkse indexatie van de contributiegelden ter compensatie van gestegen 

exploitatiekosten; 

 een stringente beheersing van de direct toerekenbare exploitatiekosten; 

 de financiële bijdrage voor het faciliteren van het jeugdbeleid ten aanzien tennisonderricht 

(inclusief basistraining en huur faciliteiten) is mede afhankelijk van de omvang van de 

beschikbare middelen uit sponsoring, subsidies en pacht; 

 externe financiering wordt slechts opgenomen ten behoeve van duurzame investeringen in 

faciliteiten; 

 externe financiering wordt slechts opgenomen indien gemeentegarantie beschikbaar is; 

 aflossing van externe financiering zal plaatshebben overeenkomstig de periode van 

gemeentegarantie; 

 overtollige liquiditeiten zullen worden aangewend ten behoeve van een vervroegde aflossing 

van opgenomen externe financiering; 
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 jaarlijkse dotatie ten laste van het exploitatieresultaat aan een reservering voor groot 

onderhoud op basis van een meerjarige investerings- en onderhoudsbegroting; 

 alle kostensoorten zijn toegewezen aan een budgethouder; 

 iedere budgethouder is vertegenwoordigd in het bestuur; 

 exploitatiebegroting per evenement is tenminste budgettair neutraal. 

Indien het ledenaantal van TCK structureel daalt onder de 1.000 leden, zal als eerste bezuinigd 

worden op de kosten die als “extraatjes” worden gezien, zoals het schrappen van de Opkikker, het 

verminderen of stoppen met het subsidiëren van de jeugd(lessen) en het verminderen van de 

openingstijden van het park en/of clubhuis. 

Het bestuur bewaakt middels een voortschrijdende investerings- en onderhoudsbegroting de 

noodzakelijke investeringen in de faciliteiten. 

Ten slotte bewaakt het bestuur de financiële risico's welke de vereniging loopt, onder andere door 

veranderende wet- en regelgeving, bijv. exploitatie kantine (belastingen toegevoegde waarde en 

arbeidsverhoudingen). Als blijkt dat de vereniging inderdaad financiële risico's loopt zullen passende 

maatregelen worden genomen om deze risico's te mitigeren en, waar mogelijk, te elimineren. 

 

7. Ledenbeleid 
 

Missie / visie 

 Landelijk is een tendens te bespeuren van een ledenafname bij tennisverenigingen, zo ook bij 

TCK. Ledenbehoud en ledenwerving zijn daarmee een van de belangrijkste speerpunten van 

beleid voor de komende 5 jaar. 

 Omdat ledenbehoud en ledenwerving ook een landelijk KNLTB-probleem is, zullen wij met 

ons beleid / inspanningen / activiteiten zoveel mogelijk aansluiten op wat door de KNLTB 

wordt voorgesteld / aangeboden (niet het wiel opnieuw willen uitvinden). 

 In het ledenbeleid moet niet alleen gekeken worden naar het aantal leden van TCK, maar ook 

de niet-leden die de SIK aan zich weet te binden, middels contracten, lidmaatschappen en 

losse baanhuur. Als mensen de komende jaren minder behoefte blijken te hebben om 

onderdeel te zijn van een vereniging, maar wel willen blijven tennissen of padellen, dan moet 

en kan hierop worden ingespeeld. 

 Het genormeerde aantal senior (incl. senior overdag) leden is gesteld op 85 leden per 

buitenbaan. 

 Indien het aandeel van de juniorleden in ons ledenbestand te groot wordt ten opzichte van 

het aantal seniorleden, zal de bijdrage van de vereniging aan de kosten van jeugdtraining 

heroverwogen dienen te worden. 

 Leden die hun lidmaatschap opzeggen zal gevraagd worden wat de reden(en) van opzegging 

is (zijn), zodat hier lering uit getrokken kan worden. 

Doelstelling 
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 Streven is een ledenontwikkeling die niet slechter is dan het landelijk KNLTB-gemiddelde en 

hoger dan het regionaal KNLTB-gemiddelde, gegeven dat TC De Kikkers een mooi 

tenniscomplex heeft met ruime voorzieningen en (nog altijd) de goede reputatie van een 

gezelligheidsvereniging heeft. 

 Nieuwe leden moeten in de eerste 3 jaar van het lidmaatschap beter begeleid worden, zodat 

ze beter landen / integreren en daardoor langer behouden blijven voor de vereniging. 

 Om nieuwe leden te werven zal – meer dan voorheen - gezocht worden naar 

samenwerkingen met andere sportverenigingen.  

 

8. Sponsorbeleid 
 

Missie: 

Het genereren van extra financiële middelen ten bate van extra activiteiten, die niet vanuit de 

contributie betaald worden. 

Visie: 

Door in te zetten op een hoge mate van betrokkenheid tussen sponsor en TCK, moet een langdurige 

en stabiele sponsor inkomstenstroom gerealiseerd worden. Daarbij moet gestreefd worden naar het 

zichtbaar maken van de prestatie van sponsor en TCK.  

Uitgangspunten: 

 In 2012 is bij de overgang naar het huidige park een nieuw sponsorplan opgesteld. Dit plan 

vormt het uitgangspunt waarin de huidige sponsoren, waarvan vele al jarenlang loyaal aan 

TCK zijn, een plaats kunnen vinden.  

 In gevallen dat er meer sponsoren zijn die hun naam aan TC De Kikkers (TCK) willen 

verbinden verdienen lokale sponsoren - bij gelijke hoogte bedrag c.q. overeenkomstige 

waarde van sponsoring - voorrang boven sponsoren van buiten Nieuw Vennep. 

 Sponsoren die binding met de club hebben, zoals lid zijn, of ouder van een jeugdlid hebben 

voorrang op gelijksoortige sponsoren die geen/minder binding met de club hebben. 

 De club blijft te allen tijde “baas in eigen huis”. 

 Sponsorinkomsten zijn bij voorkeur van geldelijke aard of via natura in geldelijke aard 

kwantificeerbaar. 

 Per saldo dient iedere sponsor (in financiële zin) een positieve bijdrage – na aftrek 

sponsordoeken/kosten enz. - aan TCK te leveren. 

Doelstellingen: 

 Komende jaren de sponsorinkomsten met jaarlijks 3% vergroten (mede door indexatie) 

 Nieuwe sponsoren aantrekken 

 Bestaande sponsoren behouden 

 Uitbreiding van de commissie en het verder uitwerken van en invulling geven aan taken en 

verantwoordelijkheden binnen de commissie en die kenbaar maken naar de rest van de 

vereniging. 
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Activiteiten: 

Dit wil de sponsorcommissie realiseren met onder andere de volgende activiteiten c.q. middelen, 

waarbij de kosten binnen de gestelde financiële kaders blijven: 

 Vanaf 2021 een uitgave maken van het digitale sponsorboekje; 

 Voor sponsoren minimaal 2 keer per jaar een evenement organiseren; 

 Uitbreiding van aantal sponsordoeken (mede rondom padelbanen); 

 Continue shirtsponsoring voor de jeugd; 

 Beschikbaar stellen van het sportcomplex aan sponsoren voor activiteiten; 

 Sponsoren mogelijkheden geven acties te houden onder de leden, voor zover dit de belangen 

van de vereniging, stichting en/of de andere sponsoren niet schaadt; 

 Verder uitnutten van de digitale mogelijkheden van sponsoring. 

 

9. Vrijwilligersbeleid 
 

Missie /visie 

 De doelstellingen in dit beleidsplan kunnen niet worden gerealiseerd zonder de inzet van 

vrijwilligers. TCK en SIK beschikken over een aantal gemotiveerde en deskundige vrijwilligers, 

maar het bestand vergrijst en dunt geleidelijk uit. Het is in deze tijd moeilijk om nieuwe 

vrijwilligers te krijgen. Terwijl vrijwilligerswerk voor de vereniging juist de betrokkenheid én 

het verenigingsgevoel van de leden bij de vereniging vergroot.  

 Het werk dat voor TCK wordt verzet is vrijwillig, maar mag niet vrijblijvend zijn. Het is dan ook 

van belang dat vrijwilligers niet alleen deskundig zijn of worden in de activiteiten die zij voor 

de vereniging uitvoeren, maar ook loyaal en betrouwbaar zijn. Daarmee wordt bedoeld dat 

afspraken worden nagekomen en de inzet die is toegezegd daadwerkelijk wordt geleverd. En 

dat zorgvuldig met de belangen en eigendommen van de vereniging wordt omgegaan. Op 

deze wijze kan aan onze leden die dienstverlening worden geboden die de vereniging 

ambieert. 

 Uitgangspunt is dat vrijwilligers onbezoldigd werkzaamheden verrichten. 

 Om meer vrijwilligers te vinden kan gewerkt worden met elk systeem dat uitgaat van 

“belonen”, niet met “straffen”.  

Doelstelling 

 Het streven is te komen tot een zo breed mogelijke groep van vrijwilligers die een bijdrage 

wil leveren aan de vereniging. Voor bestuur en commissies is het een voortdurend punt van 

aandacht om de kennis, vaardigheden en talenten van onze leden te mobiliseren. De bij de 

leden aanwezige kennis en vaardigheden worden in kaart gebracht. 

 Het bestuur zal continu aandacht moeten hebben voor de werving en het behoud van 

vrijwilligers, en ook bij de leden aandacht hiervoor moeten vragen (zonder vrijwilligers geen 

tennis). Enerzijds door het onderhouden van persoonlijke netwerken. Anderzijds door de 

technische mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld de dienstenplanner in de KNLTB Clubapp) 

optimaal te gebruiken. 
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 De vereniging wil vrijwilligers aan zich binden door het respect van de leden voor de 

vrijwilligers te stimuleren. 

 Het is van belang het verloop onder vrijwilligers tijdig te signaleren en tijdig in de opvolging 

van vertrekkende bestuurs- en commissieleden te voorzien. 

 Juniorleden en jongere seniorleden stimuleren zich actief voor de vereniging in te zetten. 

Activiteiten 

 Het een keer in de drie jaar organiseren en houden van een vrijwilligers feestavond en het 

uitwisselen van onderlinge kennis en vaardigheden. 

 Bij aanmelding als lid wordt gevraagd naar beroep, werkgever en of eigen bedrijf om in geval 

van benodigde assistentie uit ons eigen ledenbestand informatie te kunnen putten. 

 De functie- en taakomschrijvingen actueel houden. 

 Om vrijwilligers te werven zal daar in de communicatie en enquêtes expliciet naar worden 

gevraagd. 

 

10. Stichting Indoortennis De Kikkers 
 

Stichting Indoortennis De Kikkers (SIK) is juridisch en economisch eigenaar van de 

indoortennisfaciliteiten, de all-weatherbanen en de padelbanen alsmede de vergader-, kantine- en 

sanitaire faciliteiten en is primair belast met de commerciële exploitatie van deze faciliteiten. De 

exploitatie geschiedt onder verantwoordelijkheid van een zelfstandig bestuur. Het bestuur van TCK 

heeft een toezichthoudende verantwoordelijkheid gericht op het waarborgen van de belangen van 

haar leden op langere termijn. Met de KNLTB zijn afspraken gemaakt om de gravel- en all-

weatherbanen periodiek door deskundigen te laten schouwen. Daarnaast heeft de TCK het beheer 

van de gravelbanen en aangrenzende (groen)voorzieningen uitbesteed aan SIK. 

De belangrijkste beheertaken bestaan uit:  

 Het aanstellen van een pachter belast met de exploitatie van de kantinefaciliteiten en het 

houden van toezicht op de uitvoering;  

 Het beheer en toezicht op het sportcomplex, het uitvoeren van groot en klein onderhoud 

daaronder begrepen; 

 Het zorgdragen voor de bespeelbaarheid van de binnen- en buitenbanen alsmede het 

verzorgen van periodiek onderhoud; 

 Het verzorgen van periodiek onderhoud aan onder meer groenvoorziening, 

waterfilteringsinstallatie, (baan)verlichting en hekwerken; 

 Het beheer van de baancapaciteit voor zover niet uitbesteed aan TCK; 

 De beveiliging en veiligheid voor zover rechtstreeks verband houdend met het sportcomplex; 

 Het beschikbaar stellen van veegmateriaal, netten, umpirestoelen, scoreborden en andere 

hulpmiddelen die voor de tennis- of padelsport onontbeerlijk zijn; 

 Het onderhoud en schoonmaken van de kantine, douches, en kleedruimten; 

 Het zorgdragen van goede belijningen van de tennis- en padelbanen; 

 Zorgdragen voor de continue levering van gas, water en elektriciteit. 
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Beleidsuitgangspunten  

 Het zodanig uitvoeren van de beheertaken dat de kwalitatieve hoogwaardige uitstraling van 

het sportcomplex behouden blijft; 

 Het aangaan van een meerjarige huurovereenkomst met TCK voor de padel- en all-

weatherbanen gedurende het zomerseizoen; 

 Het verhogen van de bezettingsgraad van de faciliteiten d.m.v. het verhuren van de 

binnenbanen in de zomer, al dan niet aan bedrijven of particulieren; 

 Eén padelbaan gedurende het gehele zomerseizoen ook exploiteren voor niet-leden, in de 

periode 1 oktober t/m 31 maart geldt dit voor alle drie de banen; 

 In samenspraak met de pachter en de tennis-/padelleraren mogelijkheden bieden aan 

bedrijven voor het gebruiken van de totale exploitatie, passend binnen de voorwaarden die 

door de gemeente zijn gesteld; 

 Er moet onderzoek gedaan worden om vanuit de hal naar de toiletten te gaan komen zonder 

dat de kantine moet worden betreden.  

 Uniformiteit van de verschillende systemen doorvoeren waardoor het makkelijker wordt om 

verschillende reserveringen van producten gelijk te krijgen;  

 Bijdrage aan de energietransitie door investering in (financieel) rendabele alternatieven. 

 Realiseren van schaalvoordelen door een krachtenbundeling met TCK middels een effectief 

programma voor het beheer van het sportcomplex.  

Om de accommodatie in stand te houden en steeds een centrum van de activiteiten van Tennisclub 

De Kikkers (TCK) te laten zijn, is een goede staat van het complex en effectief onderhoud geboden. 

Hierbij wordt onderscheiden dagelijks en periodiek onderhoud als ook preventief onderhoud. Het 

periodiek en preventief onderhoud is planmatig en wordt met behulp van een meerjarenplanning 

nauwgezet uitgevoerd en geëvalueerd waardoor het dagelijks onderhoud niet te zwaar wordt belast. 

Voor specialistisch werk is het inschakelen van de daartoe geëigende bedrijven geboden en voor het 

niet specialistisch onderhoud wordt veel gebruik gemaakt door vrijwilligers. SIK faciliteert de 

vrijwilligers daartoe met een adequate werkruimte en voldoende en deugdelijk gereedschap en 

veiligheidsartikelen indien van toepassing. 

De focus zal in de komende periode liggen op het verder in kaart brengen van het benodigde (groot) 

onderhoud in de volle breedte van het complex en de daarmee samenhangende financiële 

consequenties.  

In het verlengde hiervan is er ook de wens om te verduurzamen en een bijdrage te leveren aan de 

energietransitie. De technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan snel, de financiële 

consequenties niet altijd onbelangrijk en het aanbod aan subsidieregeling groot. Een inventarisatie 

van de (on)mogelijkheden om aan deze transitie een bijdrage te leveren en de daaraan gerelateerde 

terugverdientijd is noodzakelijk.  

Naast bovenstaande ontwikkelingen is de uitbreiding van het aanbod met padel tevens een 

uitgelezen moment om te komen tot het herdefiniëren van het aanbod aan soorten contracten en de 

prijsstelling van zowel contracten als losse verhuur. Uitgangspunt hierbij is dat prijsstelling gebaseerd 

dient te zijn op commerciële grondslagen en dat ook in de prijsafspraken met TCK deze grondslagen 

het fundament zijn. De afgelopen jaren zijn de bezettingsgraden van de indoorfaciliteiten 
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teruggelopen en de COVID-19 pandemie betekent een forse aderlating voor de financiële reserves. 

De primaire focus de komende beleidsperiode is op een verbetering van de bezettingsgraden op 

basis van proposities (prijsstelling) die tevens een bijdrage leveren aan het op peil brengen van de 

financiële reserves die nodig zijn om op verantwoorde wijze het beheer van het complex te kunnen 

uitvoeren zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van en de beleving op het park. 
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