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Informatie bijeenkomst

TV Wierden 
Dinsdag 22 maart 2022

1) Opening.
2) Aanleiding voor deze informatieavond.
3) Adviescommissie.
4) Verslag afstemming met Approach.
5) Vragen. 
6) Vervolg.
7) Sluiting.

2) Aanleiding voor deze informatieavond.

In de ALV op 4 oktober j.l. is “De toekomst van TV Wierden” besproken 
naar aanleiding van de volgende constateringen binnen TVW:

• Geringe opkomst bij activiteiten

• Geringe deelname KNLTB competities

• Afzegging sponsoren

• Opzeggingen lidmaatschap

• Weinig animo voor bestuursfuncties

Nu info over de stand van zaken

3) Adviescommissie

• Diverse overleggen samen met bestuur

• Adviezen aan het bestuur bestaande uit o.a. de volgende punten

– De vereniging moet blijven bestaan met een eigen identiteit

– De vereniging moet zich onderscheiden

– Er moet meer worden ingezet op gezelligheid en activiteiten binnen 
de vereniging

– Een samenwerking met Approach (eigenaar van de sporthal) is 
wenselijk om deze doelstellingen te behalen.

– Er dient een oproep te worden gedaan aan de leden om zich te 
melden voor bestuurstaken en ondersteunende werkzaamheden.
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4) Verslag afstemming met Approach

In diverse overleggen zijn de volgende punten besproken:

• Approach wil TVW ontzorgen op de volgende gebieden:

– Ledenadministratie en contributie inning

– Financiële administratie

– Actief ondersteunen bestuurstaken en beleid

– Actief ondersteunen commissies

– Actief werven nieuwe leden

• Hiertoe wordt een verenigingsmanager aangesteld door Approach.

Financiële Administratie.

Approach verzorgt de complete financiële administratie en

• Doet dit vanuit de bankrekening van TVW

• Maakt de begroting en de financiële jaarstukken i.s.m. TVW

• Alle betalingen geschieden pas na goedkeuring penningmeester 

• Betalingen komen t.l.v. onderling vastgestelde budgetten

• Begroting, financiële jaarstukken en budgetten worden ter 
goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

• TVW opent een separate rekening voor de reservering van de 
afschrijving van de banen.
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Wat stelt Approach hier tegenover?:

• Voor het jaar 2022 geen contributie verhoging

• Jeugdleden t/m 15 jaar die tennisles nemen betalen geen contributie 

• In de periode half april – half september gratis gebruik binnenbanen

• Onderzoek haalbaarheid nieuwe ledverlichting buitenbanen, met TVW 
bijdrage van 3270,- zijnde het in mindering gebracht bedrag voor huur 
natte ruimte.

• Huur natte ruimte vervalt

• Exploitatiesaldo boekjaar vervalt aan Approach

• TVW draagt geen financiële aansprakelijkheid

Overige aandachtspunten:

• Combinatielidmaatschap mogelijk

• Padellers die KNLTB competitie willen spelen worden lid van TVW

Samenwerkingsovereenkomst:

• Duur: 5 jaar met ingang van 1 januari 2022, daarna telkens voor 3 jaar

• Opzegging: minimaal 6 maanden voor einde overeenkomst

• Ontbinding: nadat 1 der partijen niet aan de verplichtingen voldoet

• Compensatie: bij beëindiging overeenkomst is deze afhankelijk van 
aantal leden.

Waarom is deze samenwerking goed voor TVW?

• Vereniging behoudt eigen identiteit

• Eenvoudige bestuurstaken voorzitter, penningmeester en secretaris

• Geen financieel risico

• Het lukt TVW nagenoeg niet om de vereniging zelfstandig draaiende te 
houden. Zie hiervoor ook onderstaande feiten:

jaar 2020 2019 2018 2017 2016

aantal leden 213 215 216 226 244

financieel saldo € 2.990 € -1.320 € -4.347 € -930 € 1.698

5) Vragen

?????

6) Vervolg

• Juridische en fiscale toets (KNLTB heeft reeds getoetst)

• Laatste puntjes definitief maken 

• Verwerken info uit deze avond

• Opzetten definitieve samenwerkingsovereenkomst en deze voorleggen 
aan de komende ALV

• Natrekken of HR en Statuten moeten worden aangepast.


