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Hoofdstuk 1 - Inleiding  

 
Dit beleidsplan is bestemd voor alle leden van tennisvereniging L.T.C. de Schenge in 
Arnemuiden en andere geïnteresseerden. De inhoud is afgestemd met het bestuur en 
gepresenteerd aan en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit 
beleidsplan zal 5-jaarlijks worden bijgewerkt. 
 
Waarom wordt er een beleidsplan geschreven voor L.T.C. de Schenge? Het beleidsplan biedt 
handvatten op basis waarvan het beleid van onze vereniging voor de komende jaren vorm en 
inhoud kan worden gegeven. Het is daarmee als het ware een document waarmee de te varen 
koers van de vereniging nader wordt bepaald. Het plan moet worden gezien als een stuk op 
basis waarvan in de Algemene Ledenvergadering de discussie over de koers voor de komende 
jaren kan worden gevoerd. Verder heeft het bestuur de behoefte om een kwaliteitsslag te 
maken in beleidsmatige en organisatorische zin. In verschillende gevallen worden voorzetten 
gegeven, die vragen om nader en diepgaander studie.  
 

 
   Figuur 1.1  Clubgebouw van L.T.C. de Schenge aan de Veerseweg te Arnemuiden 
 
In dit beleidsplan wordt eerst een algemeen beeld en een karakterschets van tennisvereniging 
L.T.C. de Schenge in Arnemuiden vastgelegd. Vervolgens worden een aantal 
beleidsdoelstellingen beschreven die als houvast en koers van de tennisvereniging voor de 
komende jaren zullen dienen. In hoofdstuk 2 van dit document wordt “De Vereniging” 
behandeld. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op het “Financieel Beleid” en gaat in op het 
investeringsplan voor de lange termijn. Daarna wordt in hoofdstuk 4 het te voeren “Wedstrijd 
beleid” van de wedstrijdcommissie beschreven. Uitermate belangrijk zijn de vrijwilligers binnen 
onze vereniging. Zij vormen als het ware het hart van de vereniging. In hoofdstuk 5 komt 
daarom het “Leden- en Vrijwilligersbeleid” aan bod. Hoofdstuk 6 handelt over het “Jeugdbeleid” 
en hoofdstuk 7 over “PR en Communicatie”. Hoofdstuk 8 tot slot geeft een samenvatting van 
alle beleidsdoelstellingen.  
 
Het bestuur wenst een ieder veel leesplezier en rekent op constructieve bijdragen van de kant 
van de leden en vanuit de Algemene Ledenvergadering. Door samen met elkaar actief na te 
denken over en in te spelen op de in dit plan aan de orde gestelde punten zal L.T.C. de 
Schenge vol vertrouwen de toekomst in kunnen gaan. L.T.C. de Schenge is momenteel 30 
jaren jong: op naar de volgende 30 jaar.  
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Hoofdstuk 2 - De Vereniging 
 

2.1 Karakterschets 
 
L.T.C. de Schenge is een jonge tennisvereniging in de plaats Arnemuiden. Arnemuiden is een 
Nederlandse stad in de gemeente Middelburg in de provincie Zeeland en ligt op het voormalig 
eiland Walcheren. De plaats heeft 5365 inwoners (januari 2010). Arnemuiden staat bekend als 
een wat gesloten, overwegend christelijke, gemeenschap en heeft vanouds de visserij als 
voornaamste bron van inkomsten, al noodzaakten de Deltawerken en verscheidene polders de 
vissersvloot om eerst naar Veere en later naar Vlissingen uit te wijken (bron: wikipedia). 
Aangrenzend aan Arnemuiden ligt het dorp Nieuw- en Sint Joosland. 
 
Tennisvereniging L.T.C. de Schenge in Arnemuiden is opgericht in 1979. De vereniging is in 
1993 geprivatiseerd en heeft een mooie accommodatie met vier gravelbanen, verlichting en een 
fraai clubgebouw. In de regio staat de tennisvereniging bekend als een gezellige vereniging, 
van waaruit volop activiteiten worden ontplooid zoals een jaarlijks open toernooi (het 
zogenaamde “ATT toernooi”) en een jaarlijks open jeugdtoernooi (het “JTA toernooi”).  
 
Nieuwe leden zijn bij L.T.C. de Schenge van harte welkom. Er bestaat geen wachtlijst bij 
aanmelding en de vereniging is aangesloten bij de landelijke tennisbond (KNLTB) onder 
nummer 84657. Eind december 2010 had de vereniging 110 actieve leden waarvan 35 
jeugdleden. De meeste leden zijn afkomstig uit Arnemuiden en uit het aangrenzende Nieuw- en 
Sint Joosland. 
 

 
   Figuur 2.1  Toegang tot de accommodatie van L.T.C. de Schenge in Arnemuiden 
 
L.T.C. de Schenge wil een moderne vereniging zijn waar alle leden zich thuis voelen. Een 
vereniging die zowel de recreatieve als de meer prestatiegerichte tennisser goede 
voorzieningen biedt. Binnen de tennisvereniging zien we helaas een (fors) dalende trend in het 
ledenaantal. Tien jaar geleden had de vereniging nog meer dan 200 leden. In 2010 is dit aantal 
nog slechts 110. De concurrentie met andere (grotere) sportverenigingen binnen Arnemuiden 
zoals de voetbal- en de korfbalvereniging is groot. Voor nieuwe en actieve leden biedt dit lage 
ledenaantal van de tennisvereniging uiteraard voordelen, zoals bijvoorbeeld geen wachtlijsten 
voor inschrijving van nieuwe leden, nauwelijks wachttijden op de tennisbanen en dus veelal vrij 
tennissen wanneer men wenst zonder overbezetting van de baancapaciteit. 
Vanuit het clubbelang is echter deze trend van een dalend ledenaantal veel minder gunstig. De 
totale contributie-inkomsten dalen, de begrotingen van de afgelopen jaren waren nog maar 
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nauwelijks sluitend, er kunnen geen reserves worden opgebouwd voor toekomstige 
vervangingsinvesteringen en het aantal inschrijvingen voor vrijwilligersactiviteiten, voor 
wedstrijden en gezelligheidstoernooien is te laag. Dit gebrek aan animo voor clubactiviteiten 
had verder ook weer een negatieve uitwerking op de kantine-inkomsten. Kortom, in het 
algemeen een ongunstige trend waar het bestuur actief maatregelen tegen wil treffen.  
 
In vergelijking met andere tennisverenigingen wordt de contributie bij L.T.C. de Schenge laag 
gehouden door de inzet van vrijwilligers voor baanonderhoud, voor schoonmaak van de 
accommodatie en voor beheer van de kantine. Een positieve ontwikkeling die in dit verband 
vermeldenswaardig is, is de renovatie van de oefenmuur in 2009, welke volledig tot stand is 
gekomen door inzet van enthousiaste leden en vrijwilligers. Hieronder is een foto van het 
resultaat van de renovatie opgenomen. 
 

 
       Figuur 2.2  De oefenmuur die in 2009 door de leden is gerenoveerd. 
 
Ondanks dit positieve resultaat met vrijwilligers binnen de vereniging, is een duidelijk 
herkenbare trend over de afgelopen jaren dat het aantal enthousiaste vrijwilligers geringer 
wordt. Nieuwe leden die zich inschrijven voor de vereniging hebben met name interesse om te 
tennissen. Zij wensen meer te consumeren dan te participeren in het verenigingsleven en 
wensen over het algemeen vrijwilligerstaken af te kopen. Deze trend is binnen onze vereniging 
niet uniek doch landelijk herkenbaar volgens bronnen van de KNLTB. Meer detail hierover is 
beschreven in hoofdstuk 5 van dit beleidsplan. 
 
Tot slot is het van belang in deze karakterschets nog een positief aspect van L.T.C. de Schenge 
te omschrijven, namelijk het hoge aantal jeugdleden. In vergelijking met andere 
tennisverenigingen (zowel op landelijk als regionaal niveau) overtreft onze vereniging hier de 
norm. De jeugd heeft de toekomst dus dit belooft wat voor de ledenontwikkeling op de lange 
termijn. Hier zien we een uitstekend voorbeeld van actief verenigingsbeleid wat zijn uitwerking 
niet heeft gemist. De jeugdcommissie van de tennisvereniging is bijzonder actief en dankzij de 
positieve instelling van deze commissieleden over een reeks van jaren is de opkomst van de 
jeugd tijdens de georganiseerde evenementen hoog en schrijven vele jongeren zich vervolgens 
in als lid van de tennisvereniging. Een hoogtepunt van 2009 was het schooltennis, waar 
honderden enthousiaste kinderen een week lang aan hebben deelgenomen. Meer informatie 
daarover is beschreven in hoofdstuk 6 van dit beleidsplan.  
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2.2 Statistieken 
 
In onderstaande tabel is de opbouw van het ledenbestand van L.T.C. de Schenge afgezet 
tegen de bevolkingsaantallen op zowel landelijk als regionaal niveau. Bovendien zijn hieronder 
de ledenopbouw van enkele andere vergelijkbare verenigingen in de omgeving opgenomen. 
 

Aantal tennissers t.o.v. landelijke/regionale bevolking (2008/2009)

Totaal aantal Totaal Aantal Aantal %Tennissers Percentage
Inwoners Tennisse rs Junioren op Bevolking Jeugdleden

Ne derland 16,400,000 693 ,024 155,707 4.23% 22.47%

Zeeland 381,369 16 ,417 3,862 4.30% 23.52%

Arnemuiden 5,358 120 30 2.24% 25.00%
TV Dauwenda ele 200 35

TV ML TC 800 165

Middelburg 38,954 1 ,000 200 2.57% 20.00%
He inkenszand 5,430 325 5.99%
Koudekerke 3,462 325 64 9.39% 19.69%
Souburg 10,544 465 80 4.41% 17.20%

110

 
                       Bronnen: Jaarverslag KNLTB 2 008, wikipedia en websites van tennisverenigingen i n de omgeving.  

 
Het ledenaantal van L.T.C. de Schenge (110) is in verhouding tot het aantal inwoners van 
Arnemuiden met 2.24% beduidend te laag, wanneer we dit vergelijken met het landelijke, 
provinciale en regionale gemiddelde. Positief punt uit bovenstaande tabel is echter dat het 
aantal jeugdleden van L.T.C. de Schenge beduidend hoger is dan het landelijk en provinciaal 
gemiddelde. Indien we deze jeugdleden op de lange termijn weten te behouden binnen de 
tennisvereniging biedt dat dus kansen voor de toekomst. 
 
Doelstelling van het bestuur is te streven naar 151 leden van de tennisvereniging in het jaar 
2016. In het verleden hebben we een dergelijk ledental eerder gehad, dus dit moet een 
realistische doelstelling zijn voor de toekomst. In hoofdstuk 4 worden onder de noemer van 
“Leden- & Vrijwilligersbeleid” een aantal suggesties beschreven hoe we deze doelstelling in de 
komende jaren kunnen realiseren. Gerelateerde doelstelling hiervan is dat 25% van het 
ledenbestand in 2016 nog steeds uit jeugdleden zal bestaan. 
 
De leeftijdsopbouw van de leden van L.T.C. de Schenge is evenwichtig verdeeld (zie tabel 
hieronder). De meeste leden vallen in de categorie 31 t/m 40 jaar, op de voet gevolgd door de 
jeugdleden in de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar. Het is te betreuren dat we slechts een 
beperkte groep leden ouder dan 50 jaar hebben, aangezien deze categorie over het algemeen 
gesproken meer vrije tijd ter beschikking heeft voor allerlei verenigingsinitiatieven en 
vrijwilligerswerkzaamheden. Een initiatief tot seniorentennis zou deze trend kunnen breken. 
 

10

25

19

28

21

17

0

5

10

15

20

25

30

<12 Jaar 12-18 Jaar 18-30 Jaar 31-40 Jaar 41-50 Jaar > 50 Jaar

Leeftijdsopbouw

 
            Figuur 2.3  Aantal leden van L.T.C. de Schenge per leeftijdcategorie. 
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2.3 Bestuurlijke organisatie 
 
Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle 
leden van de vereniging hebben toegang tot de ALV en zullen jaarlijks tijdig worden opgeroepen 
door het bestuur om de ALV bij te wonen.    
 
Het bestuur legt vervolgens middels de ALV haar 
verantwoording af aan de leden, conform de statuten en het 
huishoudelijk reglement. De ALV kan een bestuurslid ten 
allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap 
eindigt ook wanneer een bestuurslid zijn/haar lidmaatschap 
van de vereniging beëindigt en wanneer een bestuurslid zijn 
functie wenst neer te leggen. 
 
De algemene doelstelling van de vereniging is verwoord in 
artikel 3 van de statuten: “De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van 
de tennissport”. De vereniging tracht dit onder andere te bereiken door: 

• het bieden van gelegenheid tot het beoefenen van de tennissport. 
• het nemen van maatregelen welke kunnen leiden tot verhoging van het spelpeil. 
• het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, waaronder de door de KNLTB 

georganiseerde competities. 
• het vertegenwoordigen van zijn leden tegenover de KNLTB. 
• het creëren van een goede sociale band onder de leden door activiteiten te bevorderen. 

 
L.T.C. de Schenge kan worden gekenschetst als een vereniging waar kernbegrippen als 
recreatief, sociaal, gezelligheid en sportief prevaleren boven prestatie-gerichte activiteiten. In de 
statuten is ook aangegeven wat de taken en bevoegdheden van de bestuursleden zijn. In 
sommige gevallen is het bestuur in haar besluitvorming afhankelijk van de uitdrukkelijke 
toestemming van de ALV. 
 
Er is een huishoudelijk reglement opgesteld dat de rechten en verplichtingen van alle leden 
uiteenzet. Hierin wordt transparantie in informatie-verstrekking nagestreefd ten aanzien van 
bestuurlijke besluitvorming alsmede van de financiële middelen en -verplichtingen van de 
vereniging. Het huishoudelijk reglement beschrijft onder meer het stemrecht van alle leden van 
de vereniging en de verplichtingen van het bestuur. Er is verder een baanreglement opgesteld, 
waarin onder meer een aantal praktische zaken zijn uiteengezet omtrent gebruikmaking van de 
tennisbanen en het reserveren van deze banen door de leden.  
 
De statuten, het huishoudelijk reglement en het baanreglement zijn gepubliceerd op de website 
van de tennisvereniging (www.ltcdeschenge.nl) en zijn dus voor alle leden inzichtelijk.  
 

     
   Figuur 2.4  De vier gravel tennisbanen welke door de leden worden onderhouden. 
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2.4  Organisatie structuur 
 
De organisatiestructuur van de vereniging is in onderstaand diagram weergeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de top van het organisatiediagram staat de Algemene Ledenvergadering. Daaronder volgt 
het bestuur, dat momenteel uit vier personen bestaat met eigen aandachtsvelden: de voorzitter, 
de vice voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Verder zijn er een aantal commissies en 
ondersteunende diensten in het leven geroepen met gemandateerde bevoegdheden. De 
vereniging kenmerkt zich door een bestuur dat vrijheid laat aan de commissies. Het bestuur 
heeft dan ook in principe geen zitting in de verschillende commissies, maar geeft wel richting 
aan de commissies middels het uitvaardigen van doelstellingen en beleidsgrondslagen. Het 
bestuur oefent verder controle uit op de commissies, teneinde te waarborgen dat het handelen 
van deze commissies consistent is met het verenigingsbeleid en teneinde de samenhang 
tussen de commissies onderling te realiseren.  Er bestaan op dit moment geen duidelijke taak- 
of functie-omschrijvingen voor de verschillende commissies. Mogelijk is dit een kans tot verdere 
professionalisering van de vereniging, aangezien het een betere basis zou bieden tot controle 
en bijsturing van de prestaties van de commissies. 
 
De clubtrainer is een zelfstandig ondernemer, welke door het bestuur is aangesteld tennis 
opleidingen te verzorgen binnen L.T.C. de Schenge. Deze trainer kan door het bestuur ook uit 
deze functie worden ontheven. Er bestaat geen financiële relatie tussen bestuur en clubtrainer. 
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2.5 Sterkten – Zwakten – Kansen – Bedreigingen 
 
In deze sectie is de zogenaamde SWOT-analyse opgenomen, met daarin sterkten, zwakten, 
kansen en bedreigingen van L.T.C. de Schenge. 
 

Sterkten 
• Goede organisatiestructuur waarin aan de 

commissies voldoende ruimte wordt geboden. 
• Accommodatie & tennisbanen volledig in 

eigendom (de grond is in pacht van de 
gemeente).  

• Gedegen sportcomplex met 4 verlichte banen. 
• Gezellige en uitnodigende accommodatie, 

gescheiden van de dorpskern en van andere 
sportverenigingen. 

• Actief jeugdbeleid waardoor de vereniging 
aantrekkelijk is voor de jeugd uit de eigen 
woonplaats en de regio. 

• Goede sfeer binnen de vereniging. 
• Lage contributie. 
• Kerngroep van enthousiaste en energieke 

vrijwilligers in bestuur & commissies. 
• Bovengemiddeld aantal jeugdleden. 
• Geen wachtlijsten voor nieuwe leden. 
• Ruim voldoende baancapaciteit met 

gelegenheid te tennissen zonder wachttijden. 
• L.T.C. de Schenge staat in de wijde omtrek 

bekend als gezellige & gastvrije vereniging. 
• Oefenmuur recentelijk gerenoveerd. 
• Lesmogelijkheden onder begeleiding van een 

gediplomeerd trainer. 
• Diverse lidmaatschappen 
 

Zwakten  
• Daling van het ledenaantal sinds 2005 (NB: Deze 

trend is volgens jaarverslagen van de KNLTB landelijk 
herkenbaar, echter de percentuele daling in het 
ledenaantal van L.T.C. de Schenge is forser dan het 
landelijk gemiddelde). 

• De financiële positie is sinds 2006 zwak. Ondanks dat 
we jaarlijks geen al te grote verliezen hoeven te 
rapporteren, zijn de resultaten onvoldoende voor 
toekomstige vervangingsinvesteringen. 

• Beperkte interesse van de leden in het reilen & zeilen 
van de verenging, hetgeen zich bijvoorbeeld uit in lage 
opkomst tijdens de Algemene leden vergadering 
(ALV). 

• Lastige invulling van ontstane vacatures in de 
verschillende commissies. 

• Opkomst tijdens verenigingsactiviteiten en 
gezelligheidstoernooien laag. 

• Opvang en introductie van nieuwe leden is niet goed. 
Daardoor haken veel nieuwe leden af. 

• Gerichte ledenwervingsactie in 2009 heeft nauwelijks 
resultaat opgeleverd. 

• Gravelbanen en hekwerk zijn zo goed als versleten en 
de drainage functioneert niet meer. 

 

Kansen  
• Herenavonden zijn veelal een aanzienlijk 

succes, nadat de wedstrijdcommissie actief 
contact opneemt met de leden. Het kan dus 
wel, maar vereist actie van de 
wedstrijdcommissie. 

• Komende jaren nog uitbreidingsplannen voor 
de stad Arnemuiden (lees: extra inwoners). 

• Mogelijkheid tot het opbouwen van een 
kwalitatief sterk jeugdteam, door de 
aanwezigheid van een grote groep 
jeugdleden. 

• Momenteel geen mogelijkheden tot 
wintertennis. 

• Nieuwe leden worden afgeschrikt door 
vrijwilligerstaken zoals baanonderhoud. 
Vervanging van de gravelbanen in de 
toekomst door onderhoudsvriendelijke banen 
kan de vrijwilligerstaken beperken en 
daardoor nieuwe leden aantrekken. 

• Wekelijkse Toss-avond. 
• Een reeks van suggesties is opgenomen in dit 

beleidsplan, welke door een enthousiaste 
groep leden kunnen worden opgepakt en 
nader worden uitgewerkt. 

 
 

Bedreigingen  
• Binnen 3 jaar dient groot onderhoud te starten aan 

banen en accommodatie, waarbij alle banen 
vervangen zullen moeten worden, hetgeen een 
aanzienlijke investering zal zijn. 

• Hekwerk & drainage dienen vervangen te worden. 
• Momenteel nauwelijks financiële reserves. 
• Risico op verdere daling van belangstelling voor 

verenigingsactiviteiten. 
• Onvoldoende vrijwilligers die interesse hebben voor 

verenigingstaken en een actieve bijdrage willen 
leveren aan commissies. Het fenomeen van de 
“tennis-consumenten” maakt het steeds moeilijker om 
vrijwilligers te vinden voor verenigingstaken en kan 
bovendien ondermijnend werken voor de motivatie 
van leden die wel hun steentje bijdragen. 

• Risico afhankelijk te zijn van enkele individuen die 
zeer actief zijn in bestuur en commissies.  

• Kleine geprivatiseerde vereniging met beperkt budget 
stelt hoge eisen aan de inzet van vrijwilligers. 

• Hevige concurrentie met voetbal- en korfbal- 
verenigingen in Arnemuiden v.w.b. ledenwerving. 

• Afhaken van jeugd na het bereiken van de 18-jarige 
leeftijd (studeren, beroeps onderwijs, etc). 
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Hoofdstuk 3 – Financieel Beleid 
 

3.1 Huidige financiële situatie 
 
L.T.C. de Schenge is sinds 1993 een geprivatiseerde vereniging. De tennisbanen en het 
clubgebouw zijn eigendom van de vereniging, de grond is in pacht van de gemeente. Het beleid 
zal erop gericht zijn om op de lange termijn een financieel gezonde vereniging te worden. Dit 
houdt in dat er een aantal regels zijn waar we ons aan binden, zoals daar zijn: 
 

• Bij het opstellen van de begroting is het uitgangspunt dat de vaste lasten van de 
vereniging betaald kunnen worden uit de contributieopbrengsten en sponsorgelden. 

• De toernooien draaien in principe budgettair neutraal. Dit betekent dat uit de 
binnenkomende middelen zoals inschrijfgelden en sponsoring de kosten gedekt moeten 
worden. Een te verwachten tekort dient aan het bestuur voorgelegd te worden. 

• De lesgelden van de clubtrainer worden volledig door de leden zelf betaald. In het 
verleden was er een (geringe) financiële bijdrage van de vereniging aan de lessen van 
de jeugdleden, echter dit is heden niet meer het geval. 

• Behoudens hetgeen in begrotingen aan de penningmeester en bestuur is voorgelegd en 
geaccordeerd, dient voor een investering vooraf goedkeuring verkregen te worden van 
de penningmeester dan wel het bestuur. 

• De onderhoudscommissie en de kantinecommissie zijn gerechtigd noodzakelijke kleine 
uitgaven (bijv. voor reparaties & voorraadbeheer) te doen zonder vooroverleg. Dergelijke 
uitgaven moeten wel zo spoedig mogelijk gemeld worden aan het bestuur. 

• De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester en jaarlijks 
gecontroleerd door twee onafhankelijke leden, daartoe benoemd tijdens de ALV. 

 
De vereniging is dus financieel grotendeels afhankelijk van de inbreng van haar leden. 
Contributie en zelfwerkzaamheid zijn hierbij de belangrijkste aspecten. Met een beleid gericht 
op het behoud van de goede sfeer en het bewerkstelligen van een ambitieus elan dient het 
huidige ledenbestand dan ook uitgebreid te worden. De vereniging beschikt over onderstaande 
opbrengsten categorieën: 

• Contributie. 
• Kantine opbrengsten. 
• Baanverhuur. 
• Sponsoring. 
• Rente op spaarrekening. 
• Ad hoc inkomsten. 

In tegenstelling tot vele andere tennisverenigingen in Nederland en andere sportverenigingen in 
de omgeving, vormt gemeentelijke subsidie dus op dit moment geen bron van inkomsten van de 
vereniging. 
 
De huidige insteek – maximaal genieten bij L.T.C. de Schenge tegen een aanvaardbare prijs – 
dient overeind te blijven. Ter voorkoming van forse verhogingen verdient het aanbeveling om de 
jaarlijkse contributie maximaal te verhogen met een percentage gelijk aan de inflatie. Forse 
contributieverhogingen dienen beperkt te blijven.  
 
De basis van het financiële beleid wordt vastgelegd in de jaarlijkse begroting van de 
penningmeester. De begroting geeft een gedetailleerd en transparant beeld van de verwachte 
inkomsten en uitgaven van de vereniging. De leden dienen de opgemaakte begroting, door het 
bestuur gedragen, bijtijds te kunnen inzien om tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
goedkeuring te kunnen verlenen. Ieder jaar wordt de begroting op financiële haalbaarheid 
getoetst en zal toestemming voor de investeringen een agendapunt zijn van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV).  
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Het bestuur draagt mede zorg voor goede contacten bij het gemeentelijk apparaat. Met jaarlijks 
een gepaste uitwisseling van zaken moet het mogelijk zijn toereikende financiële steun van de 
gemeente te verkrijgen voor verbeteringen aan onze infrastructuur en voor ondersteunende 
activiteiten ten gunste van onze jeugdleden. Sport is immers een fenomeen waar de lokale 
overheid niet omheen kan. 
 

3.2 Sponsoring 
 
L.T.C. de Schenge is een tennisvereniging waar kernbegrippen als recreatief, selectief 
prestatiegericht, sociaal, kwaliteit en sportief voorop staan. Structureel wordt geïnvesteerd in de 
begeleiding van de jeugd, het organiseren van toernooien en het op peil houden en zo nodig 
verbeteren van eigentijdse voorzieningen. 
 
Sponsoring in de vorm van bijdragen en middelen is van groot belang om de doelstellingen van 
de vereniging duurzaam te realiseren. Niet onderschat mag worden, dat de sponsorgelden 
mede van invloed zijn op de hoogte van de contributiebijdragen van onze leden. De 
jeugdcontributie kan op een aanvaardbaar peil worden gehouden dankzij de inkomsten van 
sponsoring, waardoor de instroom van jeugdspelers positief wordt beïnvloed. De huidige 
sponsorinkomsten bedragen bijna 5% van de totaal inkomsten van de vereniging. Gelet op de 
regelmatig stijgende lasten, zou dit bij voorkeur stelselmatig dienen te worden verhoogd. 
Echter, een aantal sponsoren is recentelijk afgehaakt door de economische recessie en het 
werven van nieuwe sponsoren wordt steeds lastiger.   
 
Onze huidige sponsoren, waar wij overigens dik tevreden over zijn, spreken met bijdragen en 
middelen hun waardering uit over de wijze waarop onze vereniging zich manifesteert in de 
samenleving van Arnemuiden. Zij vullen met daadkracht een stuk medeverantwoordelijkheid in 
ten gunste van de locale samenleving. Een fenomeen waar wij met z’n allen trots op kunnen 
zijn. Nog altijd is sport in zijn algemeenheid een ideaal middel voor sponsoren om zich te 
kunnen onderscheiden. Een goede uitstraling en presentatie van de vereniging zijn voor 
sponsoring van groot belang. Voortdurend dient onze vereniging stil te staan bij vragen zoals: 
“wie zijn wij, wat doen wij en hoe willen wij dat anderen tegen ons aankijken”. 
 
Welke middelen kan de tennisvereniging de sponsoren aanreiken? De basissponsoring bestaat 
uit het plaatsen van advertenties in het infoboekje, reclameborden langs de tennisbanen, 
reclamevoering op de website van de vereniging op alle pagina’s of deelpagina’s en een 
reclame-uiting op de scorepaal. Andere belangrijke vormen van sponsoring zijn: 
toernooisponsoring (prijzensponsoring / postersponsoring / vlagsponsoring / 
materiaalsponsoring / terrasaankleding), reclame-uiting op de mailbriefings, sponsoring ten 
behoeve van een selectieve groep competitie(jeugd)teams (trainingspak / shirt / tennistas) en 
sponsoring van promotieartikelen bij jeugdtoernooien. 
 
Het is een goed gebruik sponsoren op een aantal manieren een blijk van waardering te tonen. 
Het spreekt vanzelf om bij communicatie-uitingen in de pers de naam te noemen van de bij het 
evenement betrokken sponsor. Als bevestiging van het goede contact met de sponsoren dient 
de tennisvereniging verder 1 maal per jaar een sponsormiddag/avond te organiseren. Een 
gelegenheid voor sponsoren om met het bestuur en commissieleden van de vereniging op een 
informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen. Hierbij is het van belang een thema te 
stellen, bijvoorbeeld een spreker met een aansprekend of spraakmakend onderwerp danwel 
een demonstratiewedstrijd tussen de beste spelers van onze vereniging, teneinde toereikende 
belangstelling voor het evenement te verkrijgen. Een dergelijk evenement is tevens een 
gelegenheid bij uitstek om sponsoren te informeren over bijzondere ontwikkelingen en plannen 
van en binnen de vereniging. 
 
Waar mogelijk dient rekening te worden gehouden met het belang van onze bestaande 
sponsoren. Het sponsorschap is immers veelal ook een partnerschap. Wat mogen sponsoren 
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van ons verwachten op het organisatorische vlak? Een vast aanspreekpunt uit de 
sponsorcommissie, welke op haar/zijn beurt regelmatig afstemming pleegt met een daartoe 
aangewezen lid van het dagelijks bestuur van de vereniging. Voorafgaand aan plaatsing van 
sponsormateriaal tijdens toernooien dient het sponsorcommissielid te overleggen met de op dit 
terrein aangewezen commissielid (wedstrijdcommissie of het bestuur), teneinde het 
sponsormateriaal te plaatsen of te bevestigen binnen de daartoe afgesproken kaders van de 
vereniging. 
 

3.3 Investeringsplan Lange Termijn 
 
Binnen 2 jaar zal groot onderhoud aan de tennisbanen en het complex moeten worden verricht. 
De banen, het hekwerk en de drainage dienen dan volledig te worden vervangen, hetgeen 
aanzienlijke investeringen met zich mee zal brengen. Teneinde dit te 
kunnen financieren zullen we geldverlenende instanties en sponsoren 
dienen te werven en dienen te overtuigen van de ambities van het 
bestuur, alsmede van de lange termijn levensvatbaarheid van de 
vereniging.  
 
Op de wensenlijst voor verbeteringen aan de voorzieningen van de 
tennisvereniging staan verder een extra berging, een toegangscontrole 
systeem tot het park en (op termijn) een aparte vergaderruimte voor het bestuur. Afhankelijk 
van de realisering van beleidsdoelstellingen in de komende jaren valt te bezien wanneer dit 
ingepland kan worden.  
 
De conclusie van dit financieel meerjarenplan (zie bijlage 1) is dat de vereniging op eigen 
kracht, d.w.z. middels de bestaande inkomstenbronnen zoals in paragraaf 3.1 omschreven, de 
noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de toekomst niet zal kunnen realiseren. Ondanks de 
ambities van de vereniging zoals verwoord in dit beleidsplan, zijn de extra inkomsten die in de 
toekomst kunnen worden gegenereerd onvoldoende voor financiering van de geplande 
investeringen. 
 
Binnenkort zal hierover contact worden opgenomen met de gemeente Middelburg en op basis 
van het verloop van deze gesprekken zal het meerjarenplan worden bijgewerkt. 
 
Wensenlijst Prioriteit Geraamde 

kosten * 
Gewenste 
realisering 

Renovatie gravelbanen naar All weather banen 
+ vernieuwing drainage 

1 €160.000 2012/2013 

Vernieuwing hekwerk rond banen 1 €11.000 2012/2013 
Onderhoud verlichting (masten) 2 €3.500 2012 
Vernieuwing dak clubgebouw 1 €6.500 2011 
Berging 3 €10.000 2013 
Toegangscontrole 4 €2.500 2014 
Vergaderruimte 5 €8.000 2015 
* bedragen zijn inclusief btw 
 
Zoals het financieel meerjarenplan (bijlage 1) laat zien is de benodigde investeringen niet  te 
financieren door de huidige leden.  
Tot op heden heeft de vereniging nog nooit een beroep op de gemeente gedaan maar zonder 
gemeentelijke steun is voortbestaan vereniging in gevaar omdat de noodzakelijke investeringen 
in vernieuwing banen niet lang (2012/2013) op zich kan laten wachten. 
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Hoofdstuk 4 – Wedstrijdbeleid & Wedstrijdcommissie 
 
Het imago van een recreatieve vereniging als L.T.C. de Schenge wordt met name bepaald door 
de sfeer en gezelligheid tijdens allerlei verenigings-evenementen, competities en toernooien. 
Het is daarom essentieel dat deze evenementen goed bezocht worden door de leden en dat er 
na afloop nog lang over nagepraat wordt.  
 
Het wedstrijdbeleid is erop gericht dat de recreatieve speler volledig aan zijn of haar trekken 
kan komen. Daarnaast is het niet onbelangrijk het spelpeil van de prestatief ingestelde spelers 
te bevorderen. Binnen onze vereniging is de aandacht voor prestatietennis in eerste instantie 
van toepassing op de jeugd. Bij de senioren is het eerste team voorbehouden voor de beste 
tennissers van de vereniging, echter dit is geen vereiste en recreatie blijft het hoofddoel. Mocht 
een jeugdspeler het in potentie in zich hebben om snel in het eerste team te kunnen uitkomen, 
dan zal de mogelijkheid moeten worden geboden voor een vroegtijdige inpassing/plaatsing in 
dit team.  Dit vormt dus een uitzondering op de bestaande regeling dat indeling van 
competitieteams plaats vindt op basis van vriendenteams.  
 
De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van toernooien en van 
evenementen bij L.T.C. de Schenge, zoals clubkampioenschappen, toss-avonden, barbecues, 
mosseltoernooien, etc. Het is evident dat de sleutel naar een hoger ledenaantal met name ligt 
bij deze commissie. Tennis is een sociaal gebeuren en wanneer de leden het gevoel hebben 
dat er te weinig activiteiten worden georganiseerd zullen ze afhaken. Ondanks een uitgebreid 
programma van activiteiten van de wedstrijdcommissie dat gepland stond in de afgelopen jaren, 
waren er helaas te weinig evenementen die ook daadwerkelijk doorgang vonden. Meestal was 
het aantal aanmeldingen te gering en werd het evenement afgelast. Aangezien we in 2011 met 
een volledig nieuwe bezetting van deze wedstrijdcommissie gaan starten, is dit een 
uitgesproken gelegenheid voor een nieuwe start. Goede planning en organisatie van toernooien 
en evenementen zal een essentiële rol spelen in ledenwerving en ledenretentie. Enkele 
speerpunten van beleid hierbij zijn: 
 

• Heldere communicatie over de verenigingsactiviteiten en -evenementen, zowel op de 
website als per email te publiceren. 

• Actief nabellen van en actief e-mailen naar de leden met het verzoek of ze willen 
deelnemen aan deze georganiseerde evenementen. In het verleden is gebleken dat het 
helpt hierbij de leden te vermelden die zich reeds aangemeld hebben (“als .. meedoet 
doe ik ook mee”). 

• Begrijpen waarom niet wordt ingeschreven voor evenementen zodat hierop bij 
toekomstige evenementen kan worden ingespeeld. 

• Helder programma aanbieden voor nieuwe leden. Nieuwe leden moeten de gelegenheid 
hebben andere leden te leren kennen en met hen te tennissen, anders zullen ze na 1 
seizoen het lidmaatschap in veel gevallen niet voortzetten. 

• Nieuw leven inblazen in de wekelijkse tossavond. Ondanks dat deze tossavonden in het 
afgelopen seizoen gepland stonden voor de donderdagavond, is dit nimmer duidelijk 
gecommuniceerd naar de leden, is er niet gedocumenteerd wat de bedoeling was en 
wat de taken van de barvrijwilliger nu precies waren. Kunnen we enkele leden vinden 
die deze tossavonden vooruit willen drijven en regelmatig aanwezig zijn om de rest op 
sleeptouw te nemen? Kort geschreven verslagje van een tossavond kunnen op de 
website gepubliceerd worden zodat het enthousiasme van enkele leden aanstekelijk 
gaat werken op anderen en mensen het idee krijgen hier bij te willen horen. Door het 
verzamelen van punten voor gewonnen wedstrijdjes, welke overdraagbaar zijn naar de 
volgende tossavond, is hier een competitief element aan toe te voegen en wordt een 
“cliffhanger” geboden waardoor mensen wekelijks willen terugkomen. 

• Lage drempel opwerpen voor inschrijven aan evenementen, bijvoorbeeld “deelname is 
al mogelijk door antwoord te sturen op deze email”. 
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Deelname van de leden aan open toernooien zal worden gestimuleerd en ondersteund door de 
vereniging. 
 
Het belangrijkste evenement (naast de toernooien van de 
wedstrijdcommissie) betreft het jaarlijkse ATT-Toerrnooi. ATT is het 
open toernooi dat L.T.C. de Schenge ruim 20 jaar lang organiseert 
tijdens de zomerperiode. Dit toernooi heeft een uitstekende reputatie 
opgebouwd en spelers uit de wijde omgeving weten dit toernooi te 
vinden.  
 
Alle leden van L.T.C. de Schenge worden in de gelegenheid gesteld 
training te volgen op zijn of haar niveau. Het bestuur heeft hiertoe een 
clubtrainer geselecteerd, welke de doelstellingen van de vereniging 
begrijpt en ondersteunt. De recreatieve tennissers worden trainingen 
aangeboden waarbij behalve techniek ook het plezier in het spel nadrukkelijk op de voorgrond 
treedt. Hetzelfde recreatieve aspect geldt voor de jeugdleden, al speelt bij de jeugd een zekere 
mate van prestatiegerichtheid een rol tijdens de trainingen. 
 
Tot slot: de uit het wedstrijdbeleid voortvloeiende beleidsdoelstellingen zijn met name recreatief 
van aard. Voor de periode 2011-2016 zal het bestuur ernaar streven dat minimaal 50% van het 
ledenbestand actief deelneemt aan de competitie, gezelligheidstoernooien dan wel aan de 
clubkampioenschappen. 
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Hoofdstuk 5 – Leden- & Vrijwilligers Beleid 
 

5.1 Ledenontwikkeling 
 
Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven zijn er drie beleidsdoelstellingen geformuleerd ten aanzien 
van de ontwikkeling in het ledenbestand: 
 

1. Groei van het aantal leden naar een totaal van 151 leden in het jaar 2016. 
2. Retentie van het hoge percentage jeugdleden t.w. 25% van het ledenbestand. 
3. Actief leden trachten te rekruteren in de leeftijdscategorie ouder dan 50 jaar. 

 
Een concrete maatregel waartoe in de laatste bestuursvergadering van 2009 is besloten is het 
creëren van een nieuwe lidmaatschapsvorm genaamd het “Zomerlidmaatschap”, waarbij 
geïnteresseerden van medio mei t/m eind juli onbeperkt gebruik kunnen maken van de 
tennisbanen tegen een gereduceerd lidmaatschapstarief. De doelgroep voor deze vorm van 
lidmaatschap betreft sporters van andere verenigingen (m.n. voetbal & korfbal), welke per 
medio mei niet meer deelnemen aan de competitie van die andere sportvereniging, maar toch 
actief willen blijven sporten gedurende de zomermaanden. 
Wat ongetwijfeld ook een positief effect zal hebben op de ledenontwikkeling is het bieden van 
gelegenheden tot wintertennis. Op dit moment sluiten de tennisbanen in november en worden 
deze banen pas weer in april door de onderhoudscommissie vrij gegeven voor het nieuwe 
seizoen. Binnen andere verenigingen in de omgeving zijn reeds met financiële steun van de 
diverse gemeentes “all weather” banen aangelegd, hetgeen de mogelijkheid biedt tijdens de 
winter gewoon door te tennissen. Deze banen zijn bovendien een stuk minder 
onderhoudsgevoelig, hetgeen een positieve uitwerking zal hebben op het vrijwilligersbeleid 
(namelijk een gereduceerde noodzaak tot de inzet van vrijwilligers voor baanonderhoud). 
 
Een aantal andere suggesties hoe we deze doelstellingen kunnen realiseren zijn hieronder 
opgenomen. Deze suggesties zullen verder moeten worden uitgedacht en uitgewerkt voordat 
we tot implementatie kunnen overgaan. 
 

• Animo opwekken voor gezelligheidstoernooien & competities binnen de vereniging. Hoe 
gezelliger de clubdagen, hoe breder de interesse zal worden binnen en buiten de 
vereniging om erbij te horen en zich hierbij aan te sluiten. 

• Belangstelling voor de vereniging in de winter niet loslaten, bijvoorbeeld door enkele 
zaterdagavonden een tennishal te reserveren voor een gezelligheidstoernooitje. 

• “Exit”-gesprekken voeren met leden die zich in de afgelopen jaren hebben afgemeld: 
“Waarom hebben ze afgemeld, wat hebben ze gemist in de vereniging en wat zou er 
moeten gebeuren willen ze zich weer aanmelden?” 

• Voortzetten van actieve ledenwerving binnen Arnemuiden en Nieuw- en St.Joosland 
(folders, flyers, promotie, etc.). Een jaarlijkse ledenwervingsactie met heldere brochures 
die huis-aan-huis worden verspreid, zou toch een positieve uitwerking op het ledental 
kunnen hebben. Helaas was het resultaat van een dergelijke goed georganiseerde 
ledenwervingsactie in 2009 zeer gering.  

• Actieve ledenwerving onder bestaande leden � bijvoorbeeld: een nieuw tennisracket 
verloten onder alle bestaande leden die een nieuw lid vanuit vrienden- of familiekring 
hebben aangemeld. 

• Aparte commissie in het leven roepen voor ledenwerving, -begeleiding en –retentie. 
Hierbij meer aandacht besteden aan nieuwe leden, deze nieuwe leden meer 
betrokkenheid laten voelen met de club en hen beter wegwijs maken binnen de 
vereniging (zoals: uitgebreide informatieverstrekking waar we voor staan, wat men van 
de club mag verwachten en wat er van de leden wordt verwacht).  
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We spreken hier boven steeds over spelende leden. We kunnen verder aandacht besteden aan 
de niet-spelende leden en onderzoeken hoe we hen aan de vereniging kunnen (blijven) binden. 
Sommige leden kunnen door blessure niet meer actief tennissen maar willen nog wel betrokken 
blijven bij de vereniging.  
 

5.2 Lidmaatschapsvormen 
 
Binnen L.T.C. de Schenge onderscheiden we een aantal verschillende vormen van 
lidmaatschap. In het overzicht hieronder worden deze vormen weergegeven. Voor alle vormen 
van lidmaatschap geldt dat het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december tenzij anders 
vermeld en afmelden moet uiterlijk 31 december gedaan worden.  
 
Lidmaatschap  Omschrijving  
Senior 
Lidmaatschap 

Deze vorm van lidmaatschap is het reguliere lidmaatschap. Een senior lid 
wordt ingeschreven bij de KNLTB, mag vrij tennissen op ons tennispark 
(volgens de regels beschreven in het baanreglement) en kan aan alle 
toernooien en activiteiten van de vereniging deelnemen. Bovendien kan een 
senior lid deelnemen aan de KNLTB competitie en aan KNLTB toernooien. 
Teneinde de contributie voor alle leden op een acceptabel niveau te houden, 
zijn alle senior leden verplicht een vrijwilligerstaak binnen de vereniging op 
zich te nemen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch (stilzwijgend) 
voortgezet, tenzij men zich voor 31/12 schriftelijk heeft afgemeld.  

Junior 
Lidmaatschap 

Een junior lid (jeugdlid) is een lid van de vereniging jonger dan 18 jaar. 
Evenals senior leden worden de jeugdleden ingeschreven bij de KNLTB, 
krijgen een pasje met foto en mogen aan de KNLTB competitie of aan KNLTB 
toernooien deelnemen.  Een jeugdlid wordt senior lid in het jaar dat hij/zij 18 
jaar wordt (maakt niet uit of de verjaardag aan het begin of einde van het jaar 
is). Junioren hebben beperkte rechten om ’s avonds vrij te spelen (zie details 
in het baanreglement). Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch 
(stilzwijgend) voortgezet, tenzij men zich voor 31/12 schriftelijk heeft 
afgemeld. 

Donateur Donateurs zijn leden die niet (meer) actief tennissen maar de vereniging een 
warm hart toedragen en bij de club betrokken willen blijven. Donateurs 
worden uitgenodigd voor evenementen (niet-spelend) en feestavonden. 
Bovendien wordt alle informatie welke aan actief tennissende leden wordt 
verstrekt ook aan donateurs verstrekt. Te denken valt hierbij aan informatie 
van het bestuur, informatie vanuit de verschillende commissies, 
nieuwsbrieven, e-mails aan alle leden, uitnodigingen voor evenementen, etc. 

Zomer 
Lidmaatschap 
(Alleen voor 
Senior leden) 

Het zomer lidmaatschap geeft recht vrij te tennissen op ons tennispark van 15 
mei t/m 31 juli. Belangrijkste doelgroep voor deze vorm van lidmaatschap zijn 
mensen die een andere sport beoefenen (zoals voetbal of korfbal) en er nog 
iets bij zoeken voor in de zomermaanden. Zomerleden worden niet 
ingeschreven bij de KNLTB en kunnen dus niet deelnemen aan officiële 
toernooien of aan de KNLTB competitie. Zomerleden mogen wel deelnemen 
aan interne activiteiten binnen de vereniging en worden uitgenodigd voor club 
evenementen (binnen de periode 15 mei t/m 31 juli). Het lidmaatschap wordt 
jaarlijks automatisch (stilzwijgend) voortgezet, tenzij voor 31/12 schriftelijk is 
afgemeld. Een zomerlidmaatschap kan uiteraard ook worden omgezet in een 
regulier senior lidmaatschap. Zomerleden gaan de verplichting aan eens per 
seizoen een keer te helpen met baanonderhoud of schoonmaak. 

Kennismakings
- Lidmaatschap 
(Jeugd) 

Het kennismakingslidmaatschap is bedoeld voor jeugdleden (jonger dan 18 
jaar) die willen kennismaken met de tennissport en/of een aantal tennislessen 
willen nemen. Het kennismakingslid kan dus tegen een gereduceerd tarief 
een seizoen uitproberen of de tennissport goed bevalt. Kennismakingsleden 
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worden niet ingeschreven bij de KNLTB en kunnen dus niet deelnemen aan 
officiële toernooien of aan de jeugdcompetitie. Kennismakingsleden mogen 
wel deelnemen aan interne activiteiten binnen de vereniging en aan de jeugd 
instuif. Het kennismakingslidmaatschap geldt voor maximaal 1 jaar. Indien het 
lidmaatschap niet schriftelijk wordt opgezegd vóór 1 januari, wordt dit na 1 
jaar automatisch omgezet in een regulier junior lidmaatschap en gelden alle 
rechten en verplichtingen zoals hierboven weergegeven. Leden die eenmaal 
kennismakingslid van onze vereniging zijn geweest, kunnen zich in een 
daaropvolgend jaar niet nogmaals hiervoor aanmelden. Ze zijn uiteraard 
welkom als regulier junior lid van de vereniging (zie de beschrijving hier 
boven). 

Competitie 
Lidmaatschap 

Een competitielid is iemand die reeds lid is van een andere tennisvereniging 
en door het bestuur van L.T.C. de Schenge is uitgenodigd ook lid te worden 
van L.T.C. de Schenge, teneinde namens onze vereniging aan de KNLTB 
competitie deel te nemen. Een competitielid heeft verder geen rechten of 
verplichtingen binnen de club. Vrij spelen op ons tennispark is dus niet 
toegestaan. 

Studenten 
Lidmaatschap 
 

Voor een studentenlidmaatschap komen in aanmerking degenen die: 
- (dag)onderwijs volgen aan een instelling WO/HBO of ander 
dagonderwijsinstelling volgend op het middelbaar onderwijs 
- gedurende het cursusjaar op kamers wonen buiten de provincie 
Zeeland 
- lid geweest zijn van L.T.C. de Schenge of familieleden hebben die lid 
zijn van de vereniging. 
Studenten-leden kunnen van de tennisbaan gebruik maken 
- alleen op vrijdag, zaterdag en zondag 
- alle dagen in de maanden juli en augustus 
Hij/zij dient 1x bardienst te draaien per jaar of kan deze afkopen voor 
€15,-. 
Dit lidmaatschap wil dus niet zeggen een korting op grond van het feit 
dat men student is maar korting op grond van een beperking in tennis 
activiteiten c.q. dagen. 

 

5.3 Vrijwilligersbeleid 
 
Onze tennisvereniging draait op haar vrijwilligers. Deze ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
Wel worden zij één keer per jaar uitgenodigd voor een vrijwilligersavond. In de tennissport is in 
algemene zin een trend aanwezig naar een meer individuelere benadering van de sport. Niet 
langer is het “samen sporten” interessant maar in plaats daarvan komt het “sporten wanneer ik 
dat wil” meer en meer voorop te staan.  
 
Hieronder enkele citaten van de KNLTB website over maatschappelijke trends die gevolgen 
hebben voor vrijwilligerswerk binnen tennisverenigingen: 
 

• Grote groepen mensen hebben minder vrije tijd gekregen (denk maar aan 
tweeverdieners met kinderen). Ze hebben dus minder tijd om te sporten en helemaal om 
daarbij dan ook nog kaderfuncties te bekleden. Ze zijn minder te porren voor langdurige 
en tijdsintensieve bestuursklussen. 

• Door wisselende werktijden is het lastiger vaste afspraken te maken voor trainingstijden, 
voor wedstrijden en voor vergaderingen. 

• Als mensen wel hun tijd inzetten, zijn ze kritischer in wat ze wél en niet doen. 
• Een groter gedeelte van de achterban komt alleen om te sporten en beschouwt zichzelf 

meer als klant dan als lid van de vereniging. Het is daardoor lastiger mensen te 
betrekken bij het reilen en zeilen van de vereniging. 
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• Er is meer geld. In de afgelopen periode hebben we bijna allemaal meer geld te 
besteden gekregen. Stijgende welvaart betekent hogere kwaliteitseisen, ook voor 
vrijwilligerswerk. We betalen liever iets meer, dan genoegen te moeten nemen met iets 
dat niet perfect in orde is. 

• Met dat geld kunnen we niet alleen kwaliteit kopen, maar ook tijd winnen. We kopen vrije 
tijd, bijvoorbeeld door niet zelf te koken op een familiefeest, maar de cateraar te laten 
komen. Dat kopen van vrije tijd doen we niet alleen privé, maar ook bij de activiteiten 
buiten de deur. Geld geeft de mogelijkheid om verplichtingen af te kopen 

• Als je naar een commerciële sportschool gaat, hoef je doorgaans geen bardienst te 
draaien, geen accommodatie schoon te maken en geen bestuurswerk te doen. Daar 
betaal je voor met je lesgeld. Voor veel mensen is dat een aantrekkelijk alternatief, zeker 
als tijd schaarser is dan geld. 

• Bij veel sportverenigingen was het inderdaad gebruikelijk dat je als lid ook meehielp met 
de organisatie. Nu zijn er leden die daar niet meer voor voelen. Door de wel actieven 
worden die 'consumenten' vaak een beetje met de nek aangekeken. De druk op de niet-
actieven om ook hun aandeel te leveren is vaak groot. Mensen gaan zich schuldig 
voelen, haken uiteindelijk af. Dat is jammer, want als sporter zijn ze voor de vereniging 
wel van belang. 

• Tip van de KNLTB: Flexibel omgaan met contributies kan soms een oplossing bieden. 
Een plustarief voor de 'consumenten' en een basistarief voor diegenen die ook hun tijd 
beschikbaar stellen. De actieven hebben dan minder het gevoel dat zij zich opofferen. 
Diegenen die geen tijd hebben en wel graag sporten, voelen zich niet meer bezwaard. 
Ze bieden de vereniging bovendien meer financiële armslag. Letterlijk: tijd voor geld of 
andersom. 

• De tijd en tijdsbesteding van mensen is veranderd doordat de verdeling van betaald en 
onbetaald werk veranderd is. Er is een groep mensen die veel minder tijd heeft dan 20 
jaar geleden (met name studenten en tweeverdieners met jonge kinderen) en er is een 
groep die veel meer tijd heeft (de VUT-ters bijvoorbeeld). Die twee groepen stellen zich 
heel verschillend op tegenover het vrijwilligerswerk en de vrije tijdsbesteding. 

 
Ook binnen onze tennisvereniging is een groep te onderkennen van volwassenen die uitsluitend 
lid van de vereniging zijn om te kunnen tennissen en niet om deel te nemen aan 
verenigingsactiviteiten als competitie, toernooien, etc. Deze groep is ook niet of beperkt 
aanspreekbaar op het verrichten van vrijwilligerswerk, echter deze groep claimt wel baan-uren 
en wenst daarin niet door verenigingsactiviteiten te worden gehinderd. 
 
Daarnaast bevindt zich de groep van recreanten en de traditionele verenigingssporters. Zij zien 
een vereniging vooral als een ontmoetingsplaats van gelijkgestemden. Hun eigen sportieve 
prestaties staan hierbij niet (meer) voorop. Uit deze groep komen de meest enthousiaste 
vrijwilligers alsmede de bestuur- en commissieleden voort. Een aantal van hen zijn met grote 
regelmaat actief binnen de vereniging en vormen de kurk waarop de vereniging drijft. 
 
L.T.C. de Schenge heeft gelukkig nog steeds een aantal van deze 
enthousiastelingen beschikbaar voor de diverse commissies. Het kost 
echter meer moeite dan in het verleden om ontstane vacatures ingevuld 
te krijgen. In de periode 2007-2009 heeft L.T.C. de Schenge een strak 
vrijwilligersbeleid gevoerd met als motto: “Iedereen verricht 
vrijwilligerstaken”. Afkoop van vrijwilligerstaken was gedurende die 
periode dus niet mogelijk en “consumenten” werden (vriendelijk) 
verzocht een vrijwilligerstaak uit te kiezen of men dat leuk vond of niet. 
 
Dit strakke vrijwilligersbeleid heeft in de afgelopen jaren echter absoluut tot een daling van het 
ledenaantal geleid. De oproepen van de vrijwilligerscoördinator aan minder actieve leden om 
ook hun steentje bij te dragen aan vrijwilligerstaken heeft ertoe geleid dat een aantal leden het 
lidmaatschap heeft opgezegd. Daarom zal het bestuur beleidsaanpassingen voorstellen aan de 
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ALV, teneinde de juiste balans te vinden in dit spanningsveld tussen vrijwilligersbeleid enerzijds 
en ledenaanwas anderzijds.  
 
Vaststaand feit blijft dat het voortbestaan van onze tennisvereniging gebaseerd is op de inzet 
van vrijwilligers. Zonder de inbreng van deze vrijwilligers is de vereniging op lange termijn 
simpelweg niet meer levensvatbaar. Indien we ons willen blijven profileren als een actieve  
gezelligheidsvereniging waarbij de leden centraal staan, dan is het essentieel dat deze leden 
ook actief hun steentje bijdragen aan het vrijwilligerswerk dat gedaan moet worden binnen de 
club. Gezien het dalende ledenaantal en het feit dat vrijwilligersbeleid nieuwe leden afschrikt, 
zal in 2011 weer de optie worden geboden om vrijwilligerstaken af te kopen. Hier zal echter een 
forse betaling tegenover staan, teneinde te ontmoedigen dat hiervan massaal gebruik zal 
worden gemaakt. Het voorstel naar de ALV van 2011 is een bedrag van 50 euro per jaar. 
 
Beleid van het bestuur is er dus naar de toekomst toe op gericht vrijwilligerswerk onder de 
leden aan te moedigen en te waarderen (zichtbaarheid & erkenning). Dit impliceert dus ook een 
duidelijk ontmoedigingsbeleid van het afkopen van verplichtingen. In het verleden (vòòr 2007) 
mochten de leden tegen het geringe bedrag van 20 euro per jaar de vrijwilligerstaken afkopen.  
Het bestuur erkent de verworven rechten van een tiental nog steeds bestaande “20 Euro leden” 
en zal deze leden de gelegenheid geven deze afkoop in de toekomst voort te zetten. De 
jaarlijkse afkoopsom zal echter geleidelijk worden verhoogd, waarbij dit na een zeker aantal 
jaren op een gelijk niveau komt te liggen als de afkoopsom voor nieuwe leden.  
 

5.4 Indeling van vrijwilligerstaken 
 
In de maanden januari en februari wordt elk jaar door de vrijwilligerscoördinator een aantal 
schema’s opgesteld voor de bardienst, de schoonmaakdienst en de baanonderhoudsdienst. Het 
principe bij deze schema’s is dat uitsluitend senior leden worden ingedeeld voor 
vrijwilligerstaken.  
 

• Senior leden worden ongeveer 3 keer per jaar ingedeeld voor baanonderhoud, 
kantinedienst of schoonmaakdienst.  

• Ieder nieuw "regulier" senior lid wordt vriendelijke verzocht vrijwilligerstaken uit te voeren 
en mag kiezen in welke dienst hij/zij wil worden opgenomen. 

• Competitiedeelnemers maken een (veel) hoger gebruik van de voorzieningen van de 
vereniging dan leden die niet aan de competitie deelnemen. Daarom wordt van hen een 
stukje extra inzet vereist en zullen zij vaker worden ingedeeld voor werkzaamheden.  

• Leden zullen worden aangemoedigd om meer dan 3 keer per jaar iets voor de 
vereniging te doen. Het wordt dan ook erg op prijs gesteld als leden zich bijvoorbeeld 
zowel voor kantinediensten als voor schoonmaak/baanonderhoud beschikbaar stellen. 

• Degenen die in het verleden de vrijwilligerstaken met 20 euro mochten afkopen mogen 
dat in de toekomst blijven doen. Het bedrag van 20 euro zal geleidelijk worden 
verhoogd. Dit zijn verworven rechten uit het verleden waar we niet te veel aan willen 
veranderen, teneinde het risico uit te sluiten dat deze leden onmiddellijk hun 
lidmaatschap zullen beëindigen. 

• Nieuwe of bestaande leden die vrijwilligerstaken willen afkopen kunnen dit doen met 
ingang van 2010 voor een forse jaarlijkse vergoeding (vast te stellen tijdens de ALV). 

• Deelnemers aan de competitie kunnen vrijwilligerstaken niet afkopen. 
• Met leden die ver buiten Arnemuiden wonen zal coulant worden omgegaan in het 

indelen van vrijwilligerstaken. 
• Van degenen die niet komen opdagen tijdens vrijwilligerstaken wordt aan het eind van 

het jaar een boete afgeschreven ter hoogte van hetzelfde bedrag dat door de ALV wordt 
bepaald als jaarlijkse afkoopsom. De vrijwilligerscoördinator zal deze personen eerst 
aanschrijven en nog proberen in te delen voor andere data. Lukt dat niet dan geldt de 
boete regeling. 
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Wat betekent dit allemaal voor de vereniging en voor de commissies? 

• Kantinevrijwilligers voor achter de bar worden ingedeeld op door-de-weekse avonden 
(19.00-22.30 uur) of op zaterdagmiddag (13.00-17.00uur) tijdens de competitie of op 1 
van de avonden tijdens ATT en jeugdtoernooi (JTA).  

• Voor Baanonderhoud zal de vrijwilligerscoördinator een aantal keer per jaar op 
zaterdagmorgen of op een doordeweekse avond een team van 4 vrijwilligers indelen. 
Verder worden de captains van competitieteams gevraagd 1 maal een ploeg van 4 
vrijwilligers aan te leveren voor baanonderhoud (avond of zaterdagmorgen). 

• Nieuwe aanmeldingen voor het "zomerlidmaatschap" verplichten zich 1 keer ingedeeld 
te worden voor baanonderhoud of voor de schoonmaak. 

• Schoonmaak van het clubgebouw wordt grondig gedaan in de maand maart (3 avonden 
“grote schoonmaak” van 3-5 vrijwilligers per avond). Daarna wordt de schoonmaak 
gedaan door de competitieteams en ongeveer eens per 2-4 weken door een tweetal 
vrijwilligers uit de schoonmaakdienst. 

• Indeling van de vrijwilligers zal reeds aan begin van het jaar plaatsvinden, zodat 
iedereen ruimschoots op tijd geinformeerd is en met anderen kan ruilen als de 
ingedeelde datum niet goed uitkomt. Dit betekent dus dat de commissies uiterlijk medio 
januari reeds doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator wanneer teams van vrijwilligers 
ingedeeld dienen te worden. 

• Dit alles resulteert in een duidelijke boodschap voor nieuwe senior leden die zich willen 
aanmelden: "als je je aanmeldt als lid moet je circa 3 keer per jaar een vrijwilligerstaak 
uitvoeren". Voor het zomerlidmaatschap is dit maar 1 keer per jaar. Competitiespelers 
maken meer gebruik van de voorzieningen dus daarvoor geldt een hogere belasting. 
Indien leden dit absoluut niet willen dan mogen ze de vrijwilligerstaken afkopen tegen 
een fors bedrag. 

 
Groenvoorziening wordt op dit moment door de leden zelf gedaan. Ondanks dat dit een positief 
aspect is, kost dit veel tijd en zien we regelmatig gevaarlijke situaties. Zo komt het regelmatig 
voor dat goedbedoelende leden van de tennisvereniging 15 meter hoge bomen omzagen. Dit 
vindt het bestuur geen acceptabele en geen veilige praktijk en zal met de gemeente Middelburg 
dienen te worden besproken, teneinde professionele ondersteuning voor dit soort van groot 
onderhoud te verkrijgen. 
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Hoofdstuk 6 – Jeugd Beleid 
 
Reeds vele jaren heeft L.T.C. de Schenge een actieve en enthousiaste jeugdcommissie. Dit 
heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, in de vorm van een bovengemiddeld aantal jeugdleden 
en een hoge opkomst voor georganiseerde activiteiten en evenementen.  
 
Intensief contact tussen de jeugdcommissie en de clubtrainer is 
essentieel. Het is dan ook een genoegen te constateren dat de 
clubtrainer veelvuldig aanwezig blijkt te zijn bij jeugdevenementen 
zoals de instuif in sporthal de Blikken en andere jeugdactiviteiten. 
 
Sinds 2008 wordt een open jeugdtoernooi georganiseerd in 
Arnemuiden (JTA, “Harrie Verkaik jeugd tennis toernooi”), hetgeen 
vorig jaar goed bezocht werd door de eigen leden van L.T.C. de 
Schenge en door jeugdleden van omliggende steden en dorpen. 
 
Enkele jeugdleden spelen op een betrekkelijk hoog niveau en het is 
de ambitie van de vereniging deze leden in hun prestaties te 
bevorderen en ondersteunen. 
 
Eind mei 2009 zijn de kinderen van verschillende basisscholen in Arnemuiden uitgenodigd om 
kennis te maken met de tennissport. De jeugdcommissie van L.T.C. de Schenge heeft hier 
intensief samengewerkt met de clubtrainer om alle kinderen wat basisvaardigheden van het 
tennissen aan te bieden. De opkomst was massaal en honderden kinderen hebben in die week 
genoten van een aantal leuke dagen op de tennisbaan. In de stadsgemeenschap en op de 
scholen van Arnemuiden is daar nog lang over nagepraat. 
 
Uitgangspunt van beleid voor de komende jaren is met name gericht op retentie van het hoge 
percentage jeugdleden, t.w. 25% van het ledenbestand. Hieronder zijn enkele suggesties 
opgenomen hoe we deze doelstelling kunnen realiseren: 
 

• Continueren van bestaande jeugdbeleid, waarvan met name de instuif op de 
vrijdagmiddag bijzonder gewaardeerd wordt en waardoor veel nieuwe jeugdleden zijn 
bijgeschreven. 

• Jeugdleden uit Nieuw- en St.Joosland interesseren voor activiteiten van de vereniging. 
• Kloof tussen de jeugd en de rest van de vereniging verkleinen, d.w.z. de jeugd nog meer 

bij de vereniging betrekken.  
• Stimuleren van prestaties van individuele jeugdleden (creëeren van “role models”). 
• Schooltennis in de toekomst herhalen. 

 

 
    Figuur 6.1  Een aantal van de winnende deelnemers van het JTA. 
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Hoofdstuk 7 – Communicatie Beleid 
 
L.T.C. de Schenge wordt door de meeste leden beoordeeld als een gezellige vereniging, waarin 
het tennissen, uitgezonderd in toernooiverband en training, doorgaans plaatsvindt in vrienden 
en/of bekendenkring. Het doel van de interne communicatie moet vooral zijn het optimaal 
informeren van de huidige leden, het mobiliseren van de leden en vrijwilligers en het 
communiceren met de leden en door de leden onderling.  
 
Het doel is tevens het optimaliseren van inspraakmogelijkheden van een 
ieder, waardoor de leden zich nog beter thuis voelen binnen onze 
vereniging. Hiervoor zijn een aantal instrumenten beschikbaar, waarbij 
met name te noemen zijn de email verzendlijsten, de website (te vinden 
op URL: www.ltcdeschenge.nl) en de Algemene Ledenvergadering. 
 

7.1 Electronische communcatie  
 
Internet is een niet meer weg te denken medium. Zowel voor de eigen leden als externen is 
internet van grote betekenis. Slechts een zeer beperkt aantal tennisleden is niet bereikbaar per 
email en is niet in staat van huis uit de ontwikkelingen van de club via het digitale circuit te 
volgen. Als vereniging kunnen we echter nog meer gebruik maken van internetmogelijkheden. 
Onze website is thans in vergelijking met sites van andere clubs op niveau. Echter, de 
actualiteit toont aan dat verbetering mogelijk is. Beleidsdoelstelling naar de toekomst toe is dan 
ook het beheer van de website actiever op te volgen en de site up-to-date te houden. 
 
Aanpassingen, verruiming van de mogelijkheden en functionaliteit op het gewenste niveau te 
houden spelen dagelijks een rol bij het in de lucht houden van een website. Het bijtijds opleuken 
en nog meer interactief maken van onze website zijn herkenbare wensen. De leden en 
jeugdleden kunnen verzocht worden praktische ideeën uit te werken om de interactiviteit van de 
site op een creatieve wijze te verhogen. De betrokkenheid zal daardoor nog meer toe kunnen 
nemen. Een voorbeeld zou kunnen zijn een digitale lijst (pool) samen te stellen van leden, die 
graag op daartoe aangewezen tijden een bal willen slaan met tennisleden, die zich hiervoor 
aanmelden (een vorm van “speeddaten”). Of een pool van vrijwilligers in beeld te brengen met 
gerichte vaardigheden, die op projectmatige basis tijdelijk beschikbaar zijn voor de 
tennisvereniging.  
 

7.2 Algemene Ledenvergadering  
 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (doorgaans in februari of maart aan de orde) wordt 
helaas slechts matig bezocht door de leden. Dit belangrijkste orgaan van de vereniging (hier 
worden in grote lijnen de besluiten definitief genomen) vraagt om gepaste aandacht. Creatief 
zullen tennisleden bijtijds via de website of mailings moeten worden geïnformeerd over nieuws 
en ontwikkelingen, welke op de Algemene Ledenvergadering aan de orde komen. Een 
ingehuurde spreker van buitenaf over een aansprekend onderwerp zou de belangstelling voor 
deze avond aanmerkelijk kunnen vergroten. 
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7.3 Externe communicatie 
 
Met de externe communicatie wordt de omgeving goed geïnformeerd over ontwikkelingen en 
activiteiten van de tennisvereniging. Het draagt positief bij aan goodwill en het prikkelt de 
belangstelling van leden, toekomstige leden, verantwoordelijken van de gemeente Middelburg 
en sponsoren. 
 
De lokale dagbladen als PZC en De Stem kunnen worden gebruikt om aandacht te besteden 
aan de vereniging. Het zou goed zijn als artikelen over onze vereniging ook op de website zijn 
terug te vinden. De regel moet zijn dat we bij elk open toernooi (ATT of JTA) de krant willen 
halen. Desnoods zelf een stukje tekst aanleveren met foto’s. 
 
PR richting sponsoren dient blijvend maximale aandacht te krijgen. 
 
Voor nieuwe leden dient een professionele introductiemap en voor nieuwe sponsoren een 
professionele informatiemap met algemene informatie beschikbaar te zijn. Nu krijgen nieuwe 
leden een setje informatie in de vorm van een uitgebreide email met links naar onze website.  
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Hoofdstuk 8 – Samenvatting beleidsdoelstellingen 
 
Hieronder is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van 
L.T.C. de Schenge. 
 
Categorie  Beleidsdoelstelling  
Ledenontwikkeling Groei van het aantal leden naar een totaal van 151 leden in het jaar 

2016 
 Retentie van het hoge percentage jeugdleden t.w. 25% van het 

ledenbestand. 
 Actief leden trachten te rekruteren in de leeftijdscategorie ouder dan 

50 jaar. Het concept van “seniorentennis” zou nader kunnen worden 
uitgewerkt in onze vereniging. 

 Afkoopsom van vrijwilligerstaken introduceren, teneinde potentieel 
nieuwe leden niet af te schrikken met vrijwilligerstaken. 

Wedstrijdcommissie Heldere communicatie over verenigingsactiviteiten en evenementen. 
 Actief nabellen naar de leden deel te nemen aan evenementen. 
 Indien belangstelling te gering is, contact opnemen met de leden om 

te begrijpen waarom en daarop vervolgens inspelen met nieuwe 
activiteiten. 

 Helder programma van activiteiten aanbieden voor nieuwe leden. 
 Nieuw leven inblazen in de wekelijkse tossavond: duidelijke 

communicatie, documentatie en goede organisatie. 
 Minimaal 50% van het ledenbestand gaat actief meedoen aan 

competitie, gezelligheidstoernooien dan wel aan de 
clubkampioenschappen. 

Baanonderhoud en 
accommodatie 

Binnen 3 jaar “all weather” banen aanleggen is een absolute must 
voor toekomstige levensvatbaarheid van de vereniging. 

 Onderzoek uitbreiden tennismogelijkheden gedurende de winter. 
 Gedetailleerde plannen uitwerken voor uitbreiding- en 

vervangingsinvesteringen (banen, hekwerk, drainage & nieuwe 
berging). 

Prestatiegerichtheid Talentvolle oudere jeugdleden moeten kunnen doorstromen naar de 
hogere senior competitieteams. 

Financieel beleid & 
sponsoring 

Jaarlijks organiseren van sponsormiddag/-avond. 

 Samenstellen van een professionele informatiemap met algemene 
informatie voor sponsoren. 

 Contacten intensiveren tussen het bestuur en de gemeente 
Middelburg, teneinde een heldere boodschap over te brengen dat 
forse investeringen in de toekomst noodzakelijk zijn, welke niet 
uitsluitend door de leden kunnen worden gefinancierd. 

 Na contacten met de gemeente het financieel meerjarenplan 
bijwerken. 

Communicatie & PR Actief beheer (frequent bijwerken) van de website. 
 Enthousiasme verhogen voor de Algemene Ledenvergadering 
 Groep leden aanzoeken, die in overleg met de beheerder van de 

website ideeën uitwerken om de interactiviteit van de internetsite op 
een creatieve wijze te verhogen. 

Ledenbeleid Zomerlidmaatschap uitwerken en actief nieuwe leden hiervoor 
rekruteren. 

 Opzetten professionele introductiemap voor nieuwe leden. 
Jeugdbeleid Continuering van het huidige succesvolle jeugdbeleid. 
 
 



     

Beleidsplan LTC de Schenge Arnemuiden                                        april 2011                 Pagina 25 van 25 

Bijlage 1 Financieel meerjarenplan 
 
Financieel Meerjarenplan - Tennisvereniging L.T.C. de Schenge Arnemuiden 
         

Inkomsten   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Contributies € 10.002  € 10.250  € 11.000  € 11.500  € 12.000  € 12.500  € 13.000  

Baanhuur introducees € 382  € 400  € 400  € 450  € 450  € 450  € 500  

Sponsoring, advertenties & reclame € 1.510  € 1.600  € 1.700  € 1.800  € 1.900  € 2.000  € 2.100  

Kantine € 10.442  € 11.000  € 11.250  € 11.500  € 11.750  € 12.000  € 12.250  

Rente € 136  € 125  € 125  € 125  € 125  € 125  € 125  

TOTAAL INKOMSTEN  € 22.472  € 23.375  € 24.475  € 25.375  € 26.225  € 27.075  € 27.975  

        

Uitgaven  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Jeugdcommissie € 471  € 600  € 600  € 600  € 600  € 600  € 600  

Subsidie lesgeld jeugd € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  

Wedstrijdcommissie € 65  € 200  € 200  € 200  € 200  € 200  € 200  

Clubkrant / website € 43  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  

Onderhoud  € 1.271  € 3.500  € 4.500  € 2.000  € 2.025  € 2.050  € 2.075  

Energie en water € 3.114  € 3.200  € 3.296  € 3.395  € 3.497  € 3.602  € 3.710  

Telefoon € 432  € 350  € 361  € 371  € 382  € 394  € 406  

Rentelasten/kosten bank € 88  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  

Afschrijvingen ketel € 359  € 359  € 359  € 359  € 359  € 359  € 359  

Reserveringen/voorzieningen € 2.000  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  

Vaste lasten clubhuis € 1.748  € 1.850  € 1.906  € 1.963  € 2.022  € 2.082  € 2.145  

Kantinekosten € 7.622  € 8.250  € 8.438  € 8.625  € 8.813  € 9.000  € 9.188  

KNLTB € 2.181  € 1.850  € 1.950  € 2.000  € 2.050  € 2.100  € 2.150  

Reclameborden / sponsoring € 0  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  

Representatie/bestuur/vrijwill.avond € 465  € 515  € 530  € 546  € 563  € 580  € 597  

Aansprakelijkheidsverzekering € 1.551  € 1.575  € 1.599  € 1.623  € 1.647  € 1.672  € 1.697  

Diversen/onvoorzien € 630  € 750  € 750  € 750  € 750  € 750  € 750  

TOTAAL UITGAVEN  € 22.039  € 23.199  € 24.688  € 22.632  € 23.107  € 23.588  € 24.075  

Resultaat  € 433  € 176  -€ 213  € 2.743  € 3.118  € 3.487  € 3.900  

        

Activa  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Clubhuis € 7.500  € 7.500  € 7.500  € 7.500  € 7.500  € 7.500  € 7.500  

Nefit HR Ketel (10 jr afschr) € 2.514  € 2.156  € 1.797  € 1.438  € 1.079  € 720  € 361  

Voorraden € 635  € 750  € 750  € 750  € 750  € 750  € 750  

Debiteuren € 2.887  € 2.000  € 2.000  € 2.000  € 2.000  € 2.000  € 2.000  

Kas € 624  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500  

Rekening-courant € 1.485  € 2.124  € 2.270  € 5.372  € 8.849  € 12.695  € 16.954  

Spaarrekening € 5.913  € 3.000  € 3.000  € 3.000  € 3.000  € 3.000  € 3.000  

Nettowinst € 433  € 279  -€ 213  € 2.743  € 3.118  € 3.487  € 3.900  

TOTAAL ACTIVA  € 21.992  € 18.309  € 17.604  € 23.303  € 26.796  € 30.652  € 34.964  

        

Passiva  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

KAPITAAL  € 21.992  € 18.309  € 17.604  € 23.303  € 26.796  € 30.652  € 34.964  

        

Leden aantal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Senioren 77 82 88 96 99 102 105 

Junioren 24 31 35 40 42 44 46 

Totaal 101 113 123 136 141 146 151 

 


