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I N T R O
D U C T I E

Op de Algemene Ledenvergadering van 2022 is gebleken dat het moeilijk 
is om nieuwe bestuursleden te werven. Gezien de huidige situatie is er ook 
op dezelfde ALV geopperd om misschien eens te kijken naar een nieuwe 
vorm van het aansturen van de vereniging op strategisch en operationeel 
vlak. In dit eerste concept doen we als bestuur en adviescommissie een 
aanzet om een nieuwe manier van verenigen op te zetten.

Op dinsdag 10 mei jl. is het bestuur samen met de adviescommissie, 
vertegenwoordigers van onze commissie en de accountmanager van de 
KNLTB bij elkaar gekomen om over dit plan te discussiëren. De uitkomst 
was duidelijk, een goede eerste opzet en na overleg zijn er enkele punten 
aangepast. Dit heeft tot het hierop volgende fi nale concept geleid. 

We presenteren dit concept op de bijzondere algemene leden vergadering 
op 24 mei, we willen benadrukken dat dit een levend concept / try out is 
waarbij er grove lijnen worden uitgezet, de details en uitwerking van dit 
idee zullen na goedkeuring verder ontwikkeld worden.
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HUIDIGE SITUATIE
In de huidige situatie krijgt de vereniging sturing vanuit het bestuur met daaronder 
de verschillende commissies. Boven het bestuur staat de algemene leden vergadering 
waarin de gedane uitvoering en het uit te voeren beleid van het bestuur verantwoord en 
goedgekeurd worden.

Zoals eerder omschreven bestaan er naast het bestuur diverse commissies, momenteel 
bestaan zijn dit:

• Jeugd- en selectiecommissie
• Accommodatiecommissie (technische zaken, parkonderhoud & groenvoorziening,  
 klusteam, inkoop etc)
• Baancommissie
• Barcommissie
• PR & Communicatie
• Toernooien & Competitie ( Jumbo open, LJT, Clubkampioenschappen, Laddercom 
 petitie, Voor & Najaarscompetitie)
• Tosscommissie

In deze huidige situatie hebben we te maken met een top-down structuur, een strategie 
wordt uitgezet door het bestuur welke uitgevoerd wordt door commissie. Maar inmiddels 
zijn commissies vrij zelfstandig en is de structuur daarom ook wazig.

MISIE & VISIE

BEELD & BELEVING

Het beeld in de huidige situatie:
‘’Mensen komen alleen maar om te tennissen’’
‘’Niemand heeft tijd om iets te doen’’
‘’Niemand reageert op vacatures’’
‘’Mensen vinden een bardienst al te veel moeite’’
‘’Het zijn altijd dezelfde die wat doen’’

De beleving:
‘’Ik wist helemaal niet dat er een probleem was’’
‘’Ik ben bang dat het veel tijd kost’’
‘’Ik ben nog nooit persoonlijk benaderd’’
‘’Ik doe liever iets dat beter bij mij past’’
‘’Kom ik er wel tussen bij die harde kern’’

Vanuit het eerder gemaakte visiedocument komt de volgende tekst:
T.C. ‘t Nijlân is een tennisvereniging voor alle leeftijden, waar zowel op recreatief als prestatief niveau 
gesport kan worden. T.C. Nijlân biedt een solide en gezonde verenigingsstructuur waar naast plezier, 
respect, sportiviteit en passie voor de tennissport ook de samenhang met de samenleving niet wordt ver-
geten. De vereniging wordt zo veel mogelijk gerund door vrijwilligers. Betrokkenheid van de leden vormt 
de belangrijkste pijler voor een financieel gezonde vereniging en de zo geroemde gezellige sfeer bij T.C. 

‘t Nijlân. T.C. ‘t Nijlân is een tennisvereniging voor alle leeftijden waar op elk gewenst niveau gespeeld 
kan worden onder de noemer “voor elk wat wils”. Fair-play en gezelligheid staan hoog in het vaandel. Het 
is de ambitie om in alle opzichten een sterke verenigingen te blijven. De tennissport vormt hierbij het 
uitgangspunt zowel buiten als overdekt. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de uitrol van aan het tennis 
gerelateerde sporten.
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De vraag is dus; hebben we leden en voeren we gezamenlijk 
en vrijwillig taken uit of verplichten we om leden ‘vrijwillig’ 
taken uit te voeren (wellicht op basis van afkoop). Of hebben 
we klanten waarbij we taken gaan uitbesteden en we 
omschakelen naar een zakelijk model volgens commercieel 
belang, welke inherent staat aan een hogere contributie 
omdat dit nou eenmaal meer kosten met zich meebrengt.

Dit laatste lijkt gezien de visie en missie van onze vereniging 
niet op zijn plaats en daarom zouden we graag willen 
kijken naar een vernieuwde cultuur, structuur en strategie 
van onze vereniging. 

Zijn we een vereniging met leden, of gaan we meer een kant 
op waarbij we klanten hebben (commerciële instelling). Dit 
laatste is iets wat niet in het beeld past van onze tennisv-
ereniging, maar de huidige maatschappij en instelling van 
de mens laat nou eenmaal zien dat het niet meer zo mak-
kelijk is. Het woord vereniging staat volgende De Dikke van 
Dale voor: ‘’vrijwillige organisatie van een aantal personen 
met een bestuur aan het hoofd en met een bepaald doel: 
sportvereniging, studentenvereniging’’ 

We zijn niet een instelling zoals een sportschool waarbij je 
je abonnement betaald en komt en gaat wanneer je wilt en 
verder geen bijdrage levert. Bij een vereniging hoort het er 
nou eenmaal bij dat, waar je kunt je als lid een steentje bij-
draagt, verenigd en samen er iets van maakt. 

DNA VAN T.C. ’T NIJLÂN
Wat is het huidige DNA van onze vereniging?
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De basis van het nieuwe Nijlân zit hem voornamelijk in 
een omgekeerde structuur, de input komt van de leden, 
commissies en themagroepen (zelf opgezet door de leden), 
dit noemen we een down-top structuur.

Het welbekende +/- 7 koppige bestuur zal naar de 
achtergrond verwijden en de focus zal gaan liggen op 
een nieuw te vormen kernteam, de huidige commissies 
en themagroepen. Een dagelijks bestuur van 3 personen 
zal zoveel mogelijk onzichtbaar en op de achtergrond 
functioneren maar zit wel verwoven in de kerngroep. 

Succesfactoren liggen voornamelijk in het beschikbaar 
maken van themagroepen met een tijdelijke insteek, het 
inbrengen van eigen ideeën door de leden en daarmee ook 
successen behalen. Samen iets doen met gelijkgestemden 
en de andere vorm en benaming zorgt voor een frisse 
vernieuwende blik.

Kernteam
Het kernteam heeft een staande borrel-meet up om de 
12 weken (per twee maanden, dus 6 keer per jaar), hier 
worden lopende zaken besproken en kunnen nieuwe 
plannen worden ontwikkeld welke zijn aangedragen 
door themagroepen of leden. Het kernteam heeft een 
coachende rol naar de commissies & themagroepen maar 
laat daarbij hun zelf zoveel mogelijk beslissingen nemen. 
Hierdoor ontstaat er minder hiërarchie omdat ideeën 
en uitvoering van onderop aangedragen worden en er 
gezamenlijk beter gecommuniceerd wordt. Zo onstaat er 
minder eilandvorming. 
Daarnaast zorgt het kernteam voor continuïteit.
(In de opstartfase zal de frequentie van bij elkaar komen 
hoger liggen.)

Commissies
Iets wat al jaren bestaat en gelukkig heeft onze vereniging 
aan aantal zeer sterke commissies. Na overleg is gebleken 
dat deze commissies willen blijven bestaan in de vorm 
zoals ze deze nu kennen, maar de commissies zien zeker 
een meerwaarde van het kernteam wat voor een plattere 
organisatie en betere communicatie kan zorgen. 
Daarnaast kunnen de commissies zo ook van elkaar leren.
(Vanuit de commissies zullen er enkele mensen 
vertegenwoordigen in de kerngroep.)

Themagroepen
Themagroepen zijn niet structureel en hier kan ieder lid 
zich dus bij aansluiten, eigenaarschap staat hierbij voorop.
Je eigen ideeën als lid kunnen uitvoeren in het geen wat hij 
/ haar of zij leuk vinden. Ieder lid heeft wel een bepaalde 
kennis/expertise in huis waar hij of zij wel graag iets mee 
zou willen doen. 

Onderwerpen worden aangedragen door de leden zelf of 
kunnen worden uitgekozen in de taakie app.
(Voor begeleiding kunnen themagroepen zich melden bij de 
kerngroep)

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur treedt op de achtergrond bewaakt 
de strategie en werkt alleen aan grote zaken of diepte-
investeringen, gezamenlijk met het kernteam heeft zij een 
coachende en sturende rol naar de commissies & thema 
groepen. Als er grote projecten zijn waarbij expertise nodig 
is kan er tijdelijk gevraagd worden naar ondersteuning 
zowel in als extern.

Het bestuur heeft om de 12 weken een aparte vergadering, 
naast de vergadering met het kernteam, wat neerkomt op 
een vergadercyclus van om de 6 weken.

(Daarnaast heeft het dagelijks bestuur zoals de naam het 
omschrijft of regelmatige/dagelijkse basis contact.)
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Zodra het concept is voorgelegd aan de leden die aanwezig zijn op de bijzondere leden vergadering, en er geen noemenswaardige opmerkingen naar voren gekomen 
zullen de commissies zo spoedig mogelijk wederom worden uitgenodigd voor de vervolgstappen. Gezamenlijk zal er een plan van aanpak worden gemaakt en zal ook 
de procesbegeleiding starten.

Middelen
& Uitvoering

Het concept wat nu is geschreven is 
slechts een opzet, hier kan nog van alles 
over gevonden en bij bedacht worden. De 
structuur en het doel is duidelijk, leden 
met hun ideeën aan de slag laten gaan, 
waarbij onze vereniging zelfsturend wordt. 
Daar zijn wel enkele middelen voor nodig 
om dit op te starten en in goede banen 
te lijden.

Kaders & Verantwoordelijkheden
In het concept wat nu geschreven is zijn voor het kernteam, de commissies en themagroepen nog geen kaders 
en verantwoordlijkheden vastgesteld. Omdat het plan een try-out is en we dit gezamenlijk willen bespreken zal 
er tijdens de vorming van het kernteam als eerste gekeken moeten worden naar dit onderwerp. Dit zal gebeuren 
in overleg met het bestuur en de adviescommissie., met in achtneming van de gepresenteerde begroting op de 
ALV van 29 maart 2022.

Ideeën & takenbord
Om zichtbaar te maken waar leden 
tegen aan lopen en wat er speelt op 
de club kunnen we een ideeën en 
takenbord maken, hier kunnen leden 
hun idee inleveren en misschien lot-
genoten vinden om gezamenlijk iets 
op te pakken. Daarnaast kun je ook 
zien, welke taken zijn er, wat speelt er, 
kan ik ergens nog helpen, en wat is er 
al afgerond….

Taakie app
Om taken te verdelen zouden we 
gebruik kunnen maken van de taakie 
app.

Je doet wat je leuk vindt en wat bij je 
past omdat er een taak wordt gezocht 
die bij je profiel past, het zit technisch 
goed in elkaar waardoor het makkelijk 
werkt. En leden worden geactiveerd 
en worden actieve vrijwilligers. Meer 
info: www.taakie.nl

Coaching & Training
Voor het bestuur en de 
kerngroep wordt er coaching 
& training aangeboden vanuit 
de KNLTB en de vereniging, Zo 
kan er een goede start worden 
gemaakt met het nieuwe 
plan, indien gewenst kan dit 
uitgebreid en verlengd worden. 
Daarnaast willen we ruimte 
maken voor (half)jaarlijkse 
terugkerende trainingen.
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S A M E N  V O O R U I T
Welkom in een nieuwe ti jd

Door middel van een korte presentatie zullen we op 24 mei alles kort doorlopen en is er ruimte voor vragen. Tevens zal Birgitta 
Knol van de Vliegende Bal uit Sneek ook kort komen vertellen over hoe zij in Sneek het een en ander hebben veranderd en 
opgezet.

We willen benadrukken dat dit concept een try-out is en ook voortvloeit uit input vanuit de KNLTB, we moeten dit zien als 
een levend project. We kunnen als vereniging onze eigen draai hier aan geven om het zo goed mogelijk bij ons te laten passen.


