
         

 

Informatieblad voor agendapunt ALV op 10 mei 2019 van Tennisvereniging Veenendaal West  

Beste leden, 

Dit informatieblad is bedoeld om u meer informatie te verstrekken over het voorgenomen besluit om 

onze tennisvereniging aan te gaan sluiten bij de Nederlandse Tennisbond, de KNLTB. 

Op de Algemene ledenvergadering zal er een presentatie gegeven worden waarin de plannen 

worden toegelicht. Het bestuur zal de vergadering akkoord vragen om aan te sluiten bij de KNLTB. 

Na een akkoord van de vergadering zullen de statuten hierop aangepast moeten gaan worden.  

Opdracht aan de werkgroep in het kort 

Het onderzoeksdoel voor de werkgroep was er op gericht om tot een voorstel te komen die door het 

bestuur aan de ALV voorgelegd kan worden. Het was vooral een onderzoek naar haalbaarheid, 

rekening houdend met diverse aspecten zoals financiële gevolgen, de baanbeschikbaarheid voor de 

leden, het behouden van onze eigen identiteit en de organisatorische gevolgen. Door de werkgroep 

zijn snel na de opdracht informatiebijeenkomsten gehouden om leden te informeren en input van bij 

de leden op te halen over dit onderwerp.  

Terugkoppeling ALV van november 2018 en april 2019 

November 2018: Door de werkgroep is er een eerste presentatie gegeven van de uitkomsten van het 

hierboven vermelde onderzoek. De ALV was positief en heeft toestemming verleend om verder te 

gaan met de uitwerking. 

April 2019: In de ALV is verder gesproken over het al of niet aansluiten bij de KNLTB. De leden 

hebben hierbij het bestuur gevraagd om het uitwerken van o.a. randvoorwaarden en ijkpunten. Dit 

ligt komende ALV voor. 

Doelstelling, waarom komen wij met dit voorstel? 

- Ons ledenaantal daalt jaarlijks, wij hopen met deze stap een extra toegevoegde waarde voor ons 

leden te kunnen bieden, niet in de minste plaats voor de jeugdleden. Deze maken veelal de overstap 

naar een vereniging met competitiemogelijkheden. 

- Om de verdere daling van het ledenaantal het hoofd te bieden hopen we hiermee ook nieuwe 

leden aan te trekken. De combinatie van onze ongedwongen sfeer, gezelligheid, het mooie clubhuis 

en dan ook competitie mogelijkheid zal meerdere mensen over de streep kunnen trekken. 

- Veel leden van onze vereniging zijn nu “pasjeslid” bij een andere vereniging zodat ze kunnen 

meespelen in het regionale toernooicircuit en/of competitie. 

- Er is een toenemende vraag van diverse leden om namens TVVW competitie te kunnen gaan 

spelen. 

 



 

Baanbeschikbaarheid recreatief tennis 

Vrij tennissen is uiteraard belangrijk binnen onze vereniging en daar moet voldoende ruimte voor 

blijven. Daarom zullen we qua aanbod en indeling van competitietijden rekening houden met de 

huidige baanbezetting door de week heen. We richten ons op competitievormen op vrijdagavond, 

het weekend en overdag op doordeweekse dagen. Dit wordt in het baanreglement vastgelegd. 

Looptijd 

TVVW wordt lid van de KNLTB maar we evalueren na twee jaar. Mocht het niet aan onze 

verwachtingen voldoen dan behouden wij het recht om te stoppen met het lidmaatschap. Voor het 

aansluiten bij de KNLTB zullen onze statuten moeten worden aangepast en vastgesteld door de ALV.  

Financiële gevolgen voor de leden 

Gedurende de eerste twee jaar zal de afdracht aan de bond niet in de contributie worden doorbelast. 

Wij zullen er alles aan doen om deze verplichting, indien we na twee jaar besluiten om lid te blijven, 

zo min mogelijk aan onze leden door te belasten in de vorm van contributieverhoging. Extra 

inkomsten door bijvoorbeeld sponsoring of omzet van de horeca zullen wij hieraan ten goede laten 

komen. Uiteraard wordt jaarlijks door het bestuur de hoogte van de contributie bepaald en 

voorgelegd aan de ALV van november. Reguliere indexaties blijven dus wel mogelijk. 

 

 

 

 

  


