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Hoe gaan wij om met veranderingen in de samenleving Hoe gaan wij om met veranderingen in de samenleving Hoe gaan wij om met veranderingen in de samenleving Hoe gaan wij om met veranderingen in de samenleving 
die de tennissport raken?die de tennissport raken?die de tennissport raken?die de tennissport raken?



ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma

� Inleiding

� Hoe zijn we hier gekomen?

� Samenvatting advies werkgroep

� Toelichting van het advies

� Hoe verder? Tijdpad heden tot 2017



InleidingInleidingInleidingInleiding

• Teruglopend ledenaantal

• Bij (alle) tennisverenigingen (en ook bij VLTC en de Hogt)

• Afnemend enthousiasme voor deelname aan (bepaalde) activiteiten

• Actuele ledenaantallen:

• VLTC: 680 actieve leden, waarvan 569 senioren en 111 junioren (en 51 non-actieve 
leden

• De Hogt: 335 actieve leden, allen senioren (circa 15 non-actieve leden)



Hoe zijn we hier gekomen?Hoe zijn we hier gekomen?Hoe zijn we hier gekomen?Hoe zijn we hier gekomen?

• Overleg tussen besturen in 2014

• Ledenbijeenkomsten in januari 2015

• Algemene ledenvergadering in februari/maart 2015

• Installatie werkgroep in april/mei 2015:

• De Hogt: Bram Hoogendorp, Wim Kunen en Tessa van Iersel

• VLTC: Koen Steffens, Anne Schmeink en Roland Mol

• Advies van werkgroep in juni 2015 aan beide besturen



Uitkomst ledenbijeenkomsten en ALVUitkomst ledenbijeenkomsten en ALVUitkomst ledenbijeenkomsten en ALVUitkomst ledenbijeenkomsten en ALV

Gezamenlijke conclusies uit de ledenbijeenkomsten van VLTC en de Hogt

• Speelgarantie competitieteams houdt de leden van beide verenigingen het meest bezig

• Stellingen worden nagenoeg eensluidend beantwoord

• Cultuur lijkt geen struikelblok voor een eventueel samengaan

• Korte termijn urgentie bij de Hogt hoger dan bij VLTC

• Gemeenschappelijk gevoel overheerst “hoe meer zielen hoe meer vreugd”

Stemming op ALV

“Zijn de leden van mening dat wij moeten onderzoeken om samen verder te gaan?”

Ja & Ja



Samenvatting advies werkgroepSamenvatting advies werkgroepSamenvatting advies werkgroepSamenvatting advies werkgroep

• De werkgroep heeft op verzoek van de besturen van VLTC en de Hogt onderzocht hoe een 
mogelijke samenwerking tussen beide verenigingen kan worden vormgegeven.

• Kern van het advies: 
Vooruitlopend op een mogelijk samengaan, in 2016 eerst een aantal activiteiten 
gezamenlijk organiseren

• Met als doel: ervaring opdoen met elkaar, knelpunten opsporen, bereidheid/draagvlak 
onder de leden vaststellen. 

Op de volgende pagina’s wordt dit nader uitgewerkt …. 



Toelichting advies (I)Toelichting advies (I)Toelichting advies (I)Toelichting advies (I)

Doel: vervolgstappen bepalen 

• Vrijwilligers en activiteiten: de verschillende commissies en vrijwilligersteams werken zoveel 
als mogelijk samen in 2016

• KNLTB competitie: Het advies was om in 2016 zoveel mogelijk op één park te tennissen. 
Tijdens de bijeenkomst bleek daar wat weerstand tegen te zijn. Besloten is dat de 
competitieleiders met elkaar en met de captains in gesprek gaan om te bespreken welke 
invulling hieraan het beste gegeven kan worden. Uitgangspunt is dat de huidige teams ook 
in 2016 mee kunnen doen aan de voorjaarscompetitie. Wel is er een mogelijkheid tot 
uitwisseling van competitiespelers van beide verenigingen. Hiervoor is toegezegd dat de 
kosten voor een zogenaamd competitielidmaatschap door de vereniging zal worden 
overgenomen.

• Interne (winter)competitie: de herfst- en wintercompetities 2015/2016 zijn voor elkaars 
leden opengesteld



Toelichting advies (II)Toelichting advies (II)Toelichting advies (II)Toelichting advies (II)

� Open Toernooi De Hogt en VLTC: diverse scenario’s zijn denkbaar. In najaar van 2015 zullen 
beide toernooicommissies de scenario’s inventariseren en komen (indien mogelijk) met een 
gezamenlijk voorstel voor toekomstige opzet hiervan 

� Tennistraining: de Hogt heeft geen eigen training. Vanaf 2016 kunnen alle leden van de 
Hogt ook inschrijven op trainingen van Sportivity Service bij VLTC. Omgekeerd kunnen leden 
van VLTC uiteraard ook bij Tennisschool Joep Caers zich aanmelden (hetgeen sowieso al 
kan)

� Financieel: in 2016 bestaan er (uiteraard) nog twee verenigingen en daarmee twee 
gescheiden administraties

� Exploitatie van het paviljoen: de huidige exploitatie van het paviljoen van VLTC wordt de 
leidraad voor een eventuele gezamenlijke vereniging



Hoe verder? Tijdpad vanaf hedenHoe verder? Tijdpad vanaf hedenHoe verder? Tijdpad vanaf hedenHoe verder? Tijdpad vanaf heden

2015: Verdere uitwerking van de samenwerkingsmogelijkheden vanaf 2016, in eerste 
instantie te denken aan:

− Interne Wintercompetitie 2015/2016

− Overige interne competities

− KNLTB Voorjaarscompetitie 2016

− Clubkampioenschappen 2016

− Overleg in aanloop naar Open Toernooi

− Overige 1-dagstoernooien

2016: Uitvoering gekozen gezamenlijke activiteiten.

Uitwerking van de details van een mogelijke samenwerking, de nieuwe 
verenigingsstructuur, statuten, gezamenlijke balans, etc.

Najaar 2016: evaluatie en besluitvorming door de leden via buitengewone ALV

2017: Uiteraard afhankelijk van de besluitvorming tijden de buitengewone ALV



RondvraagRondvraagRondvraagRondvraag

• V: Is het streven om een volwaardige fusie te krijgen, of schuift de Hogt aan bij VLTC?
A: Technisch wordt onderzocht wat nodig is om tot een fusie te komen. Mocht het komen tot een fusie dan ligt het voor de hand dat we 
gaan tennissen op het park van VLTC. 

• V: Eerder is er sprake geweest van een nieuw tennispark in de nieuwe wijk Zilverakkers, waar zowel VLTC als de Hogt beide naar toe zouden 
verhuizen. Is dit nog in de planning?
A: Het zou de ideale start zijn, maar dit voorstel  is door de gemeente van tafel geveegd.  

• V: Hoe is de toegankelijkheid van het park van VLTC voor Hogt leden, als zij vrij komen tennissen. Toegankelijkheid is bij VLTC middels de 
ledenpas.        
A: Dit kan worden geregeld met het beveiligingsbedrijf en dit wordt in gang gezet. Voor deelname aan interne competities en trainingen zijn 
geen problemen.     
Recreatief tennissen is ook mogelijk op ‘elkaars’ park. Houd wel rekening met drukte op prime time (19.30 – 21.00 uur). Dit is echter geen 
nieuw fenomeen, maar van alle tijd. Dit kan worden opgelost als leden zich flexibeler kunnen opstellen om eerder of later te gaan tennissen.

• V: Gaan leden van de Hogt in 2016 ook al meedraaien in de bardiensten als zij ook competitie spelen op het VLTC park? 
A: Dit is voor 2016 niet verplicht. In het kader van samenwerking worden de Hogt leden geadviseerd om zich vrijwillig te melden om 
bardienst te draaien. Zij zullen dan worden ingepland samen met een VLTC lid een bardienst te draaien. Zo kan men proeven hoe gezellig dit 
kan zijn, en men leert de vereniging en haar leden beter kennen.

• V: Kunnen we vrij blijven tennissen bij de Hogt in 2016?
A: Vrij tennissen blijft mogelijk in 2016.

• V: Hoe staat de gemeente hierin? Kan De Hogt nog banen teruggeven aan de gemeente? 
A: “Onze” banen zijn particuliere banen. 3 jaar geleden heeft de gemeente een contract met de Heiberg afgesloten voor de huur van 7 
banen voor een periode van 8 jaar. De Hogt is dit jaar met de gemeente in gesprek gegaan over de terugloop van het ledenaantal en over het 
terug geven van 1 baan. De ambtenaar heeft al akkoord gegeven voor het terug geven van 2 banen, mits wij met VLTC samen gaan zitten om 
te onderzoeken voor een gezamenlijke toekomst.

• V: Krijgen we nu 1 bestuur en gezamenlijke commissies?
A: Er zal veel overleg zijn tussen besturen en commissies in 2016. Mocht het tot een samengaan komen (2017) dan zal er één bestuur 
komen. Medio september 2016 zullen we de leden weer uitnodigen om te kijken wat zij zullen beslissen.

• V: Wat is de meerwaarde om de voorjaarscompetitie 2016 zoveel mogelijk te spelen vanaf het VLTC park? Is dit een advies van de 
werkgroep? Kunnen de teams kiezen om ofwe op het Hogt- of VLTC park te tennissen?
A: Het kan over 1 jaar wel helpen om een gefundeerd besluit te nemen of een samengaan wel of niet wenselijk is. 

• V: Hoe kan ik iemand vinden van de andere vereniging voor aanvulling van het team?
A: Dit kun je melden bij je competitie leider, (voor de Hogt Anne Bekkers en voor VLTC is dat Ton Vermelis). Zij zullen dan met elkaar in 
overleg gaan.



RondvraagRondvraagRondvraagRondvraag

• V: Als de volledige competitie bij VLTC zou worden gespeeld, loopt de Hogt inkomsten mis uit bar omzet. Is hier aan gedacht?
A: De Hogt heeft geen eigen kantine en loopt daarom geen baromzet mis.

• V: Als er één open toernooi komt, wie wordt dan de hoofdsponsor? Intersport Van de Broek of Sporthuis Olympia (Verhagen)? 
A: Dit zal in de komende periode met de sponsoren moeten worden besproken. Dit geldt ook voor de overige verenigingssponsoren.

• V: Gaan we spelen met Tretorn (VLTC) of Dunlop (Hogt)?
A: Dit zal door de technische commissie worden bepaald.

• V: Hoe lang loopt het tennisseizoen bij de Hogt?
A: Tot 2 jaar terug gingen we in oktober binnen tennissen. Nu kan de Hogt ook 12 maanden per jaar buiten tennissen, net als bij VLTC. Bij 
sneeuw of dooi kan er niet getennist worden. Banen 1-2-3-4- en 5 zijn gewone gravelbanen, banen 6-7-8 en 9 zijn Gravel Premium Plus (GPP) 
banen. Zij liggen onder afschot en zijn seizoen verlengend.

• V: De KNLTB wintercompetitie start 11 november. Op welk park wordt die gespeeld? 
A: VLTC heeft 5 teams, deze zullen bij VLTC spelen. De Hogt heeft 2 teams, zij spelen bij de Hogt. Dit is in overleg met de competitie leiders 
bepaald. 

• V: Er wordt gezegd dat we de voorjaarscompetitie in 2016 al bij VLTC moeten spelen. Dit is zo plotseling op zo’n korte termijn en overvalt 
haar. Kan er niet aan de teams gevraagd op welk park ze willen spelen?
A: De competitieleiders zullen hierover in overleg gaan en beslissen. Het is mogelijk dat de voorkeur aan de teams wordt gevraagd.

• V: Hoe zit het met het tossen, of toss reglementen?
A: Bij VLTC is geen toss reglement. Daar wordt 2 avonden per maand getost en 4 ochtenden per week. Bij de Hogt wordt 3 ochtenden per 
week getost en 1 avond per week.

• V: Wat doen de besturen om de samenwerking levend te houden?
A: Een werkgroep missie zal bij de diverse commissie toetsen op de voortgang van de samenwerking. De besturen zorgen voor een 
gezamenlijke communicatie, hetzelfde bericht op ongeveer dezelfde momenten. 

• Algemeen: Om over een jaar een gefundeerd besluit te kunnen nemen over het wel of niet samengaan per 2017 zijn alle leden uitgenodigd
om zoveel mogelijk eigen initiatief te nemen om de samenwerking op te zoeken. De besturen en commissies kunnen dit uiteraard faciliteren, 
maar de leden moeten hier energie in steken. 


