
                                  

 

 

 

Beleidsplan TVIlpendam 2019+ 

 

 

Algemeen 

TV Ilpendam is een sportvereniging die in 1977 is opgericht. De tennisclub speelt zijn 

wedstrijden aan de Lepelaarstraat in Ilpendam en is sociaal maatschappelijk gezien een 

belangrijke factor in de Ilpendamse gemeenschap. Naast de tennisactiviteiten is de club een 

ontmoetingsplek en maken ook de scholen in Ilpendam geregeld gebruik van de 

accommodatie van TV Ilpendam. 

De club kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van de leden en onderling respect 

tussen de leden. Alle taken binnen de vereniging worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Met 

gepaste trots kan worden vastgesteld dat de vereniging op deze wijze al ruim 40 jaar zijn 

bestaansrecht heeft bewezen. 

 

De accommodatie van TV Ilpendam 

TV Ilpendam heeft een clubgebouw dat in het begin van de jaren 80 in eigen beheer is 

gebouwd. In het clubgebouw zijn twee kleedkamers, een bar, een keuken en toiletten 

aanwezig. Het gebouw is -door regelmatig onderhoud- in goede staat. De wedstrijden 

worden gespeeld op 3 banen die ongeveer 10 jaar geleden zijn aangelegd en voorzien zijn 

van een ‘gravellaag’.  

 

Veel leden zijn vrijwillig actief bij TV Ilpendam  



 

 

Sportieve ambities 

De sportieve ambities gaan bij TV Ilpendam ‘hand-in-hand’ met als streven om het voor 

iedereen mogelijk te maken om de tennissport op zijn of haar niveau te beoefenen. Zo is er 

veel aandacht voor de jeugd, maar ook voor senioren. Er worden voor de jeugd veel 

activiteiten georganiseerd. Zowel senioren als junioren zijn in competitieverband actief, er 

wordt deelgenomen aan de competities die door de KNLTB worden georganiseerd. 

De organisatie van de tennislessen wordt begeleid door Tennisschool Fast Forward waar al 

jaren op een fijne wijze mee wordt samengewerkt.  

 

Voor de jeugd worden diverse activiteiten georganiseerdDoelstellingen 2019+ 

 

Organisatorisch 

Het bestuur van TV Ilpendam bestaat op dit moment uit 7 personen. De commissies 

clubhuis, groen, baanonderhoud, competitieleider en website zijn ondersteunend voor het 

bestuur. Deze commissies worden grotendeels door bestuursleden gevuld.  

Gezocht wordt naar een aanspreekpunt accommodatie en  een aanspreekpunt jeugd. 

Daarnaast wordt getracht meer leden te bewegen om ‘actief’ te worden. Dit betreft leden die 

nu ‘alleen’ hun taak doen. Doelstelling is om deze groep te vergroten van ongeveer 20 leden 

naar 35 leden. 

 

Ledental 

Per 1 januari 2019 heeft de club 187 leden, waarvan 119 seniorleden en 63 jeugdleden. Dit 

is qua peildatum jaarlijks een soort ‘dieptepunt’, aangezien leden gedurende het jaar in de 

regel niet opzeggen. 

Het is de ambitie van de club om op 1 januari 2021 boven de 200 leden uit te komen. Dit is 

een stijging van 7% ten opzichte van 2019. Om deze stijging te bewerkstelligen zullen clinics 

en toernooien voor potentiële leden worden gehouden. Met een communicatie op maat 

dienen deze te worden bereikt. 



 

Accommodatie 

Het clubhuis is gebouwd in 1977 en op dit moment in redelijk tot goede staat. Wel zijn een 

aantal ruimtes aan onderhoud onderhevig. Het is de ambitie van het bestuur om de douches 

en toiletten uiterlijk in 2020 te renoveren.  

 

De banen 

TVI heeft Tennisforce banen aangelegd in 2005. Het is de ambitie om uiterlijk in 2020 te 

onderzoeken wat een goed moment is om de banen te vervangen. Hiervoor zal contact 

opgenomen moeten worden met leveranciers. 

Voor de financiering van de banen wordt onder andere contact gezocht met de gemeente 

Waterland. 

 

Sportpark 

Het sportpark wordt door de vrijwilligers goed onderhouden. Toch zijn op den duur een 

aantal zaken aan vervanging toe. Het is de ambitie van het bestuur om voor 2022 het terras 

op te knappen of de overkapping te vernieuwen en de entree te renoveren. 

In 2019 wil het bestuur graag een tafeltennistafel aanschaffen voor de jeugd. 

 

Evenementen/ competitie 

Uit onderzoek van de KNLTB blijkt dat competitiespelers langer lid blijven van een 

vereniging. Op dit moment komen 5 senioren teams uit in competitieverband en 4 

jeugdteams. 

De afgelopen jaren zijn er diverse evenementen georganiseerd voor de leden. Deze 

evenementen zijn belangrijk voor de club, omdat ze binding tussen de leden creëren en de 

kantine omzet vergroten.  Toernooien als Girls Only, Opening, Lest er op en 

clubkampioenschappen zijn vaak ‘vast’ op de agenda.  

Ambities van het bestuur is om het huidige aantal teams minimaal in competitieverband 

actief te hebben en structureel een aanbod van toernooien te hebben voor verschillende 

categorieën. Het streven is -zowel qua competitie als toernooien- om meer samen te werken 

met andere tennisverenigingen. 

Ook is er de ambitie om de laddercompetitie te organiseren.  

 

Sponsoring 

De sponsoropbrengsten van TV Ilpendam zijn met ongeveer 2.000 euro per jaar in 

vergelijking met andere tennisverenigingen van deze omvang laag te noemen. Daarnaast 

zijn er ook geen sponsoren in natura of die specifiek toernooien sponsoren. Substantiële 

inkomsten uit sponsoring zijn van belang om onder andere de ambities op het gebied van de 

accommodatie te realiseren. 



Het is de ambities van het bestuur om de sponsoropbrengsten de komende jaren te 

vergroten. Geambieerd wordt om deze opbrengsten jaarlijks met 500 euro te vergroten, 

zodat op termijn structureel 5.000 euro per jaar aan inkomsten binnen komt. 

 

Groter bereik 

Op dit moment is er binnen de vereniging relatief weinig aandacht om grotere betekenis te 

zijn voor de gemeenschap. Er valt daarbij te denken aan een frequenter gebruik van het 

sportpark door andere gebruikers dan de huidige tennissers. Gebruikers zouden activiteiten 

voor ouderen (bridgen), jeugd (muziek), dorpsraden, andere verenigingen etc. kunnen zijn.  

Een tennisaanbod voor nieuwe doelgroepen als ouderen en/of mindervaliden. Afgelopen jaar 

is er gestart met de wijnroute, waarin veel dorpsgenoten een bezoek hebben gebracht aan 

het clubhuis. 

De ambitie is om maatschappelijker meer te betekenen voor de gemeenschap, waardoor de 

tennisclub (nog) meer impact krijgt in de Waterlandse samenleving. In 2021 willen we 

minimaal 2 van dit type evenementen op ons sportpark houden. 

 

 


