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Voorwoord
Nederland is met meer dan 2 miljoen tennisliefhebbers en 1 miljoen actieve tennissers
een echt tennisland. Het inspireren en verbinden van deze grote groep is een uitdaging
in een samenleving die steeds meer gericht is op het individu. Tennissers delen steeds
meer hun eigen tijd in, onder hun eigen voorwaarden. De samenleving verandert en
de KNLTB verandert mee.
Als aanjager van tennis in Nederland wil de KNLTB zo veel mogelijk mensen meer laten
tennissen en er voor zorgen dat zij dat ook blijven doen. Dit doen we door alle partijen
die bij onze sport betrokken zijn te inspireren en te verbinden, door de zichtbaarheid van
en de beleving van tennis te vergroten én daarnaast goed te luisteren naar de wensen en
behoeften van onze tennissers en verenigingen.
Met grote topevenementen, als het ABN AMRO World Tennis Tournament en het Libéma
Open, vergroten we de populariteit en zichtbaarheid van de tennissport. Door de inzet
van verschillende communicatiekanalen brengen we de beleving rond het nationale en
internationale toptennis voor het voetlicht en zijn we tevens gids in tennisland. Successen
van tennishelden motiveren en inspireren, maar het werkt ook andersom: toptennis is
gebaat bij een brede basis. Hoe groter de vijver waaruit we kunnen vissen, hoe groter de
kans dat toptalent doorbreekt. Daarom trekken we het toptennis en het wedstrijd- en
recreatief tennis in onze organisatie meer dan voorheen naar elkaar toe. Aanjagen en
verbinden betekent ook open staan voor je omgeving, goed luisteren en leren van onze
tennissers en verenigingen en hier op inspelen. Deze houding hebben we nodig om de
moderne tennisser te begrijpen en te bereiken. Door elkaar op te zoeken, de verbinding
aan te gaan en elkaar te inspireren, kunnen we met zo veel mogelijk mensen samen
genieten van tennis!
Om de moderne tennisser beter te kunnen bedienen hebben we in 2018 verschillende
grote stappen gezet in de ontwikkeling van onze organisatie en de manier waarop (top)
tennis in Nederland is georganiseerd. De afschaffing van de districten, de harmonisatie
van de competitie, de implementatie van het (jeugd)opleidingsplan ‘Five Steps to the Top’
en de invoering van het Tennis-Alles-in-1 pakket voor de jeugd zijn hier voorbeelden van.
In dit jaarverslag gaan wij hier uitvoerig op in en geven we toelichting bij ontwikkelingen
binnen de verschillende aandachtsgebieden. Wij sluiten 2018 af met een positief gevoel en
kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Namens bestuur, directie en medewerkers van
de KNLTB willen we iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op enige wijze heeft
ingespannen voor de tennissport in Nederland. Met jouw hulp kunnen wij ervoor zorgen
dat tennis in Nederland ook de komende jaren blijft floreren.

Erik Poel,
Algemeen Directeur KNLTB
Roger Davids,
Voorzitter KNLTB
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Strategische Doorkijk
In de Strategische Doorkijk zijn de ambities en doelstellingen van de KNLTB voor de
komende jaren vastgelegd. De KNLTB wil zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden
en met of zonder beperkingen meer laten tennissen en ervoor zorgen dat ze dat ook
blijven doen. De KNLTB kiest hierbij een andere rol dan vroeger en richt haar blik naar
buiten.
De ambitie van de KNLTB voor de periode 2018-2023 is samen genieten van tennis, waarbij
de KNLTB zich richt op drie terreinen, de 3 T’s:
1. Tennis: vergroten van de zichtbaarheid en de beleving van de tennissport;
2. Tennissers: stimuleren van de actieve tennissers in Nederland en de jaarlijkse aanwas
van nieuwe tennissers. De KNLTB wil deze groep vasthouden door hen zoveel mogelijk
plezier te laten beleven, zodat ze zo lang mogelijk blijven tennissen;
3. Tennisclubs: versterken en toekomstbestendig maken van tennisclubs door een open
blik te stimuleren bij bestuurders, trainers, commissieleden en andere vrijwilligers.
Deze doelstellingen vragen om een daadkrachtige KNLTB, die fungeert als aanjager en
verbinder van de tennissport in Nederland.
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Communicatie
Als startpunt en aanjager van de tennissport in Nederland speelt de KNLTB een
belangrijke rol in het verbinden van tennisverenigingen, tennisleraren, individuele
leden, vrijwilligers, commerciële partijen en gemeenten. Met onze communicatie via
verschillende (online) kanalen inspireren, faciliteren en motiveren we hen en maken
we mensen enthousiast om (meer) te gaan tennissen.

Social media

Voor het promoten van tennis en het delen van het laatste tennisnieuws in Nederland
maakt de KNLTB gebruik van een aantal social media-kanalen. Op Facebook, Twitter en
Instagram wordt dagelijks relevante content gedeeld in de vorm van artikelen, foto’s,
aantrekkelijke visuals en video’s.
In 2018 maakten de social media-accounts van de KNLTB een mooie groei door. De
Facebookpagina van de KNLTB sloot 2018 af met ruim 34.350 volgers, de Tenniskids
Facebookpagina met ongeveer 9.250 volgers en de Instagrampagina eindigde het jaar
met 6.480 volgers. De social media-accounts kregen er in 2018, net als in de voorgaande
jaren, dan ook een groot aantal volgers bij.
Het online platform Tennis.nl, gericht op (potentiële) tennissers en tennisfans heeft in 2018
een sterke groei laten zien. Medio 2018 werd aan dit platform nationaal en internationaal
toptennis toegevoegd. Onderdeel van het Tennis.nl platform zijn: een Facebookpagina,
een Twitteraccount en een Instagramprofiel. Alles bij elkaar hebben deze accounts nu ruim
5000 volgers.
Ook in 2018 werd nadrukkelijk
ingezet op betaalde content. Zo
is er via advertenties op Facebook
en Instagram promotie gemaakt
voor bijvoorbeeld het spelen
van competitie, Tenniskids en de
opleiding voor tennisleraar. Met de
advertenties op social media is de
KNLTB in staat om niet alleen zijn
volgers, voornamelijk bestaande uit
leden en tennisfans, maar ook een
veel bredere doelgroep te bereiken.
Zo wordt de positie van de KNLTB
op social media steeds sterker.

Dagelijks op de hoogte blijven
van Tennis in Nederland?
Volg de KNLTB op social media!

Lees de laatste
Tweets
over tennis

Volg alle tennis
Ins & Outs
in Nederland

Twitter.com/
KNLTB

Facebook.com/
KNLTB

Bekijk de mooiste
foto’s
van de KNLTB

Bekijk actuele
video’s over
Nederlands toptennis

Instagram.com/
_KNLTB

KNLTB.nl/
tennistv

Lees al het
nieuws
van de KNLTB

KNLTB.nl

6924 KNLTB adv social media 210x275 DEF 2019.indd 1

18-03-19 11:12
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Websites KNLTB

In 2018 zijn de diverse websites van de KNLTB uitstekend bezocht. De meest bezochte
website is www.knltb.nl, in 2018 goed voor meer dan 1.500.000 miljoen unieke bezoekers.
Daarmee is het de grootste tenniswebsite van Nederland. Bezoekers vinden op www.
knltb.nl eenvoudig hun weg naar uitslagen van de verschillende KNLTB competities, het
belangrijkste Nederlandse tennisnieuws, hun eigen spelersprofiel, de verenigingszoeker
en veel meer.
Centrecourt.nl, het digitale platform voor verenigingsfunctionarissen en tennisleraren,
wordt met gemiddeld 16.500 bezoekers per maand steeds beter bezocht. Er is een sterke
combinatie met de tweewekelijks verstuurde digitale nieuwsbrief en het Centre Court
magazine dat drie keer per jaar wordt uitgegeven.
Ouders van tennissende kinderen kunnen voor nieuws, toelichting en praktische informatie
terecht op Tenniskids.nl. Zij vinden hier zaken als wedstrijddata, het wedstrijdaanbod en
uitleg over de Tenniskidskleuren. Voor ouders die nog overwegen om hun kind te laten
tennissen, is hier algemene informatie beschikbaar over Tenniskids en is ook te vinden
welke verenigingen Tenniskids aanbieden. In 2018 werd de website door gemiddeld
30.950 mensen per maand bezocht.
Via de website Tennis.nl promoot de KNLTB de tennissport onder (potentiële) fans en
tennisspelers. Door middel van mooie tennisverhalen uit heel het land, het promoten van
grote tennisevenementen en een uitgebreide verenigingszoeker wordt tennis onder de
aandacht gebracht. Halverwege 2018 is aan dit platform toptennis toegevoegd, waarbij
het nationale en internationale toptennis a.d.h.v. verhalen achter de schermen wordt
belicht. In 2018 werd de website door gemiddeld 140.000 mensen per maand bezocht.

2018
KNLTB website meer dan
1,5 miljoen unieke bezoekers
(2017 meer dan 1 miljoen)

Aantal unieke bezoekers
KNLTB website en
Centre Court website

2018
Centre Court website
198.000 unieke bezoekers
(2017 168.000)
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KNLTB.Club en de KNLTB ClubApp

KNLTB.Club maakt het administratieve leven voor verenigingsfunctionarissen een stuk
makkelijker. Zo beschikken ledenadministrateurs over een gemakkelijk te gebruiken
systeem dat op ieder (mobiel) apparaat werkt, penningmeesters besparen zeeën van tijd
bij het factureren van hun leden en voorzitters krijgen meer inzicht in de ledenopbouw van
hun vereniging. Verder kunnen verenigingen via KNLTB.Club ook een moderne clubwebsite
afnemen en voldoet de bardienstplanner aan de meeste eisen van de gebruikmakende
verenigingen. Tot slot fungeert KNLTB.Club als beheersysteem voor het KNLTB Afhangbord.
Haast onlosmakelijk verbonden met KNLTB.Club
is de KNLTB ClubApp, dé app voor tennissend
Nederland. Voor leden én verenigingen biedt de
ClubApp grote voordelen. Het stelt gebruikers
in staat om gemakkelijk op de hoogte te blijven van het clubnieuws en de clubagenda, leden
kunnen eenvoudig speelmaatjes zoeken en indien de club beschikt over het Afhangbord, kan
er vanuit de ClubApp simpel een baan worden
gereserveerd. Eind 2018 maakten 620 verenigingen en 127.000 leden gebruik van de ClubApp.
In 2018 heeft de KNLTB hard gewerkt om een
grote update voor te bereiden: KNLTB.Club
2.0. Alle gebruikservaringen, verbeterpunten
en wensen zijn in een keer in de nieuwe
versie opgeleverd. Het betreft verbeterpunten
op vrijwel alle functionaliteiten van het
systeem. Deze 2.0 versie wordt begin 2019
geïmplementeerd.

Centre Court magazine

Centre Court is het magazine van de KNLTB voor tennisbestuurders, functionarissen
en tennisleraren en wordt gerealiseerd in samenwerking met Arko Sports Media. Elke
bestuurder, functionaris en tennisleraar van een bij de KNLTB aangesloten vereniging
ontvangt drie keer per jaar het gratis magazine.
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Public Relations

We zetten ons in om de tennissport en de KNLTB bij een breder publiek onder de aandacht
te brengen. Dit doen we door de zichtbaarheid van tennis en de KNLTB in de niet-traditionele
(sport)media te vergroten. We trekken hierbij gezamenlijk op met onze commerciële en
maatschappelijke partners om ons bereik verder te vergroten. In al onze communicatie
streven we zoveel mogelijk naar persoonlijke en relevante content.
In mei verscheen een tennis special als bijlage bij het Algemeen Dagblad (AD) en de
regionale dagbladen de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, Eindhovens Dagblad, Brabants
Dagblad, BNdeStem en PZC. Een initiatief vanuit het mediapartnership tussen de Persgroep
en de KNLTB om tennis op de kaart te zetten en nog meer mensen enthousiast te maken
voor tennis. De special telde 16 pagina’s en bevatte een aantal leuke onderwerpen over
tennis zoals, de geschiedenis van tennis, de ontwikkelingen bij verenigingen en de
tenniskalender met nationale en internationale evenementen. Alle tennisverenigingen
kregen 100 exemplaren toegestuurd.
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Marketing
De KNLTB heeft een missie: zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden, met of
zonder beperkingen, laten tennissen en ervoor zorgen dat zij dit blijven doen. Door
het aantrekkelijk en passend maken van het aanbod proberen we dit te realiseren.
Hiervoor is kennis over de wensen en behoeften van onze leden noodzakelijk. Daarom
doet de KNLTB continu onderzoek. Dit levert tal van nieuwe inzichten op die de basis
vormen voor een groot aantal nieuwe initiatieven voor diensten en producten.

Onderzoek en analyse

Ook in 2018 heeft de KNLTB veel onderzoeken en analyses uitgevoerd. Hiermee krijgt
de KNLTB inzicht in ontwikkelingen van de tennissport op algemeen gebied, maar ook
specifiek in de wensen en behoeften van zijn leden en verenigingen. Dit geeft handvaten
om in te spelen op een veranderende (tennis)wereld en daarmee een passend aanbod te
geven aan zowel KNLTB leden als verenigingen. Voorbeelden van deze onderzoeken zijn
de jaarlijkse Ledenmonitor en Verenigingsmonitor. Onderzoeken rondom de competities
(zowel nieuwe als bestaande competitievormen) biedt de KNLTB de mogelijkheid het
wedstrijdaanbod continu aan te scherpen. Daarnaast vragen we diverse onderwerpen uit
onder leden in ons KNLTB Ledenpanel, zoals het onderzoek naar de KNLTB ClubApp. Tevens
evalueert de KNLTB de georganiseerde evenementen om deze te blijven verbeteren, zoals
de Tenniskids feesten, het KNLTB jaarcongres en het Nederlandse Loterij NK tennis.
Naast de genoemde onderzoeken op initiatief van de KNLTB zelf, is de KNLTB als
consortiumpartner aangesloten bij meerjarige projecten van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO), waar ook andere sportbonden bij betrokken zijn.

Tenniskids@school

Tenniskids@school is een mooi traject om jeugd op scholen kennis te laten maken met
tennis. Naast kennismaking met de tennissport, is Tenniskids@school voor verenigingen
ook een uitstekende manier om jeugd enthousiast te maken en te werven.
In 2018 zijn in totaal 630 Tenniskids@school-pakketten uitgeleend via knltb-uitleen.nl.
Daarmee zijn ruim 70.000 kinderen in aanraking gekomen met tennis. Daarnaast zijn
nog ruim 25.000 kinderen in aanraking met tennis gekomen tijdens diverse andere
tennisevenementen in het land.
Het overgrote deel (meer dan 80%) van de tennispakketten is aangevraagd door
een tennisvereniging of een basisschool. Doordat meer dan zeventig procent een
samenwerking is tussen vereniging en school, wordt Tenniskids@
Tennis jij al?
school gezien als het middel om nieuwe jeugdleden te werven in de
jongste leeftijdscategorie.
Jeugdtennis

Tennisverenigingen in de buurt met Tenniskids aanbod
4 T.V. Breekpunt
www.tvbreekpunt.nl
Teijlerstraat 126
2562 RZ ‘s-GRAVENHAGE

2 THOR De Bataaf
www.thordebataaf.nl
Ver Huëllweg 2
2585 JC ‘s-GRAVENHAGE

5 H.T.V. Hanenburg
www.hanenburg.com
Daal en Bergselaan 3
2565 AB ‘s-GRAVENHAGE

3 H.T.V. Berg en Dal
www.htvbergendal.nl
Daal en Bergselaan 11
2565 AB ‘s-GRAVENHAGE

6 L.T.C. Leeuwenbergh
www.ltcleeuwenbergh.nl
Lindelaan 7
2495 BA ‘s-GRAVENHAGE

Er is altijd een club bij jou in de buurt!

In 2018 werd het Menzis Tenniskids@school project vanuit de KNLTB
groots opgezet in de gemeente Den Haag. Meer dan 5.800 kinderen
van basisscholen in Den Haag maakten
tijdens hun gymles kennis
2
met tennis. Bij het feestelijke slotevenement waren 1.000 kinderen
aanwezig evenals premier Mark Rutte.
www.knltb.nl
10
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7 Sportvereniging Leidschenveen
www.svleidschenveen.nl
Poelpolderstraat 25
2493 VE ‘s-GRAVENHAGE

11 Never Out Houtrust
www.tennisparkhoutrust.nl
Laan van Poot 38
2566 EC ‘s-GRAVENHAGE

8 H.L.T.C. Leimonias
www.leimonias.nl
Klatteweg 103
2597 KA ‘s-GRAVENHAGE

12 Oranje T.C. (OTC)
www.oranje-tc.nl
Wassenaarseweg 208
2596 EC ‘s-GRAVENHAGE

9 HLTC Marlot
www.hltcmarlot.nl
Leidsestraatweg 75
2594 BB ‘s-GRAVENHAGE

13 T.C. De Rhijenhof
www.tcrhijenhof.nl
Noordweg 44a
2548 AC ‘s-GRAVENHAGE

10 HLTC De Metselaars
www.demetselaars.nl
Berkenbosch Blokstraat 20
2586 HG ‘s-GRAVENHAGE

www.knltb.nl/verenigingszoeker
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1 H.L.T.C. De Aeronauten
www.aeronauten.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 201
2597 GV ‘s-GRAVENHAGE
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Jeugd

Door een jarenlange sterke daling van het jeugdledenaantal, ligt vanaf 2018 de focus binnen
de KNLTB op de jeugd. Belangrijk speerpunt is het Tennis-Alles-in-1 programma, waarbij
lidmaatschap en competitie spelen in een keer is geregeld. Het uitgangspunt hierbij is dat
kinderen op tennis zitten en niet alleen op tennisles. Het spelen van competitie draagt
bij aan meer betrokkenheid, waardoor kinderen minder snel zullen afhaken. Het concept
Tennis-Alles-in-1 is op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Zo stond het
onderwerp Jeugd centraal tijdens het Jaar- en Trainerscongres, zijn er tal van workshops
voor jeugdcommissies en trainers georganiseerd en is er qua promotie gewerkt aan
promotievideo’s, flyers en verschillende tipdocumenten op centrecourt.nl. Tevens delen de
accountmanagers in iedere ‘kringbijeenkomst’ de inzichten en succesverhalen van Tennis
Alles-in-1. Ruim 100 verenigingen hebben in 2018 Tennis-Alles-in-1 geïmplementeerd.
Als aanvulling op de competitie voor Tenniskids Rood, Oranje en Groen is de Tenniskids
Tour georganiseerd. Op 20 plekken in het land konden kinderen een programma volgen
met veel tennis & fun activiteiten. Zo’n 1200 kinderen hebben hier aan deelgenomen.
Het Menzis Tenniskids Feest werd voor de derde keer georganiseerd. Ruim 1500 kinderen
bezochten het afsluitende slotfeest van de Tenniskids competitie.
In het najaar zijn diverse wijzigingen in het jeugdtennis voorbereid. De wijzigingen hebben
betrekking op het verbeteren en versimpelen van het wedstrijdaanbod en worden vanaf 1
januari 2019 ingevoerd. Alle wijzigingen zijn te vinden op deze website:
https://www.knltb.nl/wijzigingenjeugd.

Albert Heijn Sportactie

In september heeft de KNLTB wederom meegedaan aan de landelijke Albert Heijn
Sportactie in samenwerking met NOC*NSF. Klanten van Albert Heijn kregen vouchers. Op
deze vouchers stond een unieke actiecode, waarmee mensen twee keer gratis konden
sporten. Dit was een unieke kans om tennisverenigingen lokaal te promoten en om
nieuwe leden te werven. Het aanbod in de sportactie is bedoeld als eerste kennismaking
met tennis. Het aanbod varieerde enorm: van gratis een uur tennissen voor 4 personen tot
tennis clinics en toss- of husselavonden.
•
•
•
•
•

Landelijk zijn er 23.000 boekingen gedaan door 8.204 unieke sportprofielen
Landelijk zijn 2.091 reviews achter gelaten, met een gemiddelde rating van 8.8
Bij meest gezochte sporten staat tennis op nr. 8 en meest geboekte sporten op nr. 7
Er waren 155 tennis aanbieders, waarvan 123 KNLTB verenigingen
1500 tennis boekingen, waarvan 30% David Lloyd (geen sportbond / multisport) en
797 (53%) boekingen bij een KNTLB vereniging

Alle leden van de deelnemende verenigingen hebben gratis voucher(codes) weg kunnen
geven aan vrienden of familie met de code tennismaatje. Ook is een Facebook campagne
gestart en een email verzonden. Hiermee zijn ongeveer 9.000 personen bereikt. 52
mensen hebben gebruik gemaakt van de actie. Daarnaast is een vervolgaanbod gedaan
vanuit de KNLTB. Iedereen die deelnam aan de AH sportactie en lid werd vóór 15 december
kreeg een Tennis Direct bon t.w.v. €100. Ongeveer 20 mensen hebben gebruik gemaakt
van het opvolg aanbod.
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Beachtennis

In 2018 heeft de groei van beachtennis in Nederland doorgezet. Meer dan 80 officiële
beachtennis toernooien werden georganiseerd en gepromoot via de KNLTB kalender. Deze
toernooien hebben plaatsgevonden op meer dan 45 verschillende locaties. Daarnaast was
de KNLTB organisator van de 15e editie van het NK beachtennis in Den Haag. Dit jaar werd
het toernooi voor het eerst gedurende een hele week gehouden en was er een primeur
voor de dames- en herenenkel categorie plus de toevoeging van jeugd. De sport is goed
gepromoot, o.a. door tv-uitzendingen op Z@ppsport en tal van lokale media publicaties.
Tevens is de sport onder de aandacht gebracht tijdens het Libéma Open.
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Padel

De groei van padel heeft in 2018 fors doorgezet. Het aantal aanbieders van padel is gestegen
naar 110. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de tennisverenigingen (87).
Het totaal aantal padelbanen groeide daardoor in een jaar van 109 naar 180. Padel is
een aantrekkelijke aanvulling op het aanbod van tennisverenigingen voor hun bestaande
leden en het brengt potentiële nieuwe leden naar de vereniging.
Met de groei van het aantal spelers (nu zo’n 20.000) neemt ook de deelname aan
activiteiten toe. Deelname aan de competitie stijgt explosief en ook de interesse in clinics,
proeflessen en open dagen laat zien dat deze groei nog wel even doorzet. De KNLTB zet
daarbij in op volledige ondersteuning van zijn verenigingen in het zich eigen maken van
padel. We haken daarbij aan bij de bestaande structuren van NOC*NSF die de kwaliteit
van de sport ook op lange termijn bewaken. Het normeren en keuren van padelbanen
en het aanbieden van een opleiding tot padelinstructeur onder de geldende regelgeving
zijn daarvan belangrijke onderdelen. In totaal zijn er nu zo’n 150 tennisleraren zodanig
bijgeschoold dat zij de beginnende speler van padel vertrouwd kunnen maken met deze
sport.
Het invullen van bovengemelde structuur, gericht op kwaliteit, is een belangrijke
voorwaarde voor een verantwoorde groei in de toekomst. Nu deze zaken zijn ingevuld
zullen we ons richten op uitbreiding van onze dienstverlening, waarbij inzet van nieuwe
ICT middelen de volgende boost aan padel kan geven.
Tijdens het Libéma Open in Rosmalen werden dit jaar voor het eerst de Nederlandse
Kampioenschappen Padel georganiseerd. Ruim 60.000 mensen kwamen zo in aanraking
met padel. Ook buiten de tennisgemeenschap hebben we ons laten zien. Tijdens de Padel
Nations Cup in Nijmegen, waaraan zeven Europese landen deelnamen, heeft de KNLTB een
padelbaan aangelegd in het centrum van Nijmegen. De hele week werden hier wedstrijden
en clinics georganiseerd.

Sterke groei padel

Aantal verenigingen
dat Padel aanbiedt:
Jaar

Aantal
verenigingen

Aantal teams in
Padelcompetitie:
Jaar

Voorjaarscompetitie

Najaarscompetitie

2015

23

2016

47

2017

28

58

2017

65

2018

86

109

2018

110

2019

308
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Tennis Fit

Tennis Fit

Bijna de helft van alle tennisleden bij de
KNLTB is ouder dan 45 jaar. De uitstroom
in deze groep is relatief groot, dit komt
onder meer door blessures. Daarom heeft
de KNLTB speciaal voor deze doelgroep
het programma Tennis Fit ontwikkeld. Bij
dit tennisprogramma ligt de nadruk op
gezondheid en blessurepreventie, waardoor
leden zo lang mogelijk plezier kunnen
beleven aan de tennissport. Daarnaast is het
voor deze groep belangrijk om de groep van
tennismaatjes te vergroten, waardoor uitval
gemakkelijker opgevangen kan worden.

Uniek programma voor 45+

Tennis Fit bestaat uit drie hoofdelementen:
• De Tennis Fit Training:
Tennis Fit Training • Trainers Toss • Expert Meeting
een verkorte lescyclus van ongeveer
acht lessen
• De Trainers Toss:
tossen onder begeleiding van een
tennisleraar
• Expert Meetings:
een specialist geeft onder meer tips over gezondheid en blessurepreventie
Jeugd partner

6766 KNLTB flyer A5 Tennis Fit.indd 1

Official supplier

Media partner

Partner

25-01-18 11:48

Open dag

Met het concept ‘Tennis Love the Game’ werden potentiële leden aangemoedigd om
kennis te maken met tennis en de verenigingen. Een open dag is een belangrijk middel
in de ledenwerving van een vereniging en het is daarnaast ook goed voor de promotie
van de vereniging in brede zin. Op tennis.nl konden (potentiële) tennissers zoeken naar
een open dag bij hen in de buurt. De campagne is zowel in het voor- als najaar ingezet. In
totaal hebben ruim 200 verenigingen in 2018 een open dag georganiseerd.

Zomer Challenge

De Zomer Challenge is een flexibel lidmaatschap van drie of vier maanden, bestaande
uit drie onderdelen: vrij spelen, een aantal lessen/clinics en een eindtoernooi. Met de
Zomer Challenge dagen we teamsporters in de zomerstop en mensen die lid zijn bij een
sportschool uit om hun tennisniveau te verhogen en in de zomermaanden buiten te
sporten. In totaal hebben ongeveer 80 verenigingen de Zomer Challenge aangeboden
en hebben ongeveer 1000 mensen hieraan deelgenomen. Van deze mensen is ruim 30%
uiteindelijk lid geworden van een KNLTB vereniging.
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G-tennis

G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis
en is met name bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel
belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere tennis activiteiten op een
vereniging. G-tennis kan op elk niveau gespeeld worden.
In 2018 zijn 16 verenigingen een samenwerking gestart of gecontinueerd met Special
Heroes. Door deze samenwerking kunnen verenigingen tennislessen verzorgen op
instellingen voor speciaal onderwijs en kunnen kinderen met een verstandelijke beperking
en/of gedragsstoornis (proef)trainingen worden aangeboden op de vereniging.
In het kader van de aanloop naar de Special Olympics 2020 in Den Haag, werd in juli de
tweede G-tennis clinic tijdens het ATP toernooi van The Hague Open 2018 georganiseerd.
Ruim 30 enthousiaste G-tennissers uit de omgeving Den Haag beleefden een geweldige
dag.

Rolstoeltennis

Rolstoeltennis is voor spelers die als gevolg van een beperking of een blessure niet
meer in staat zijn om staand te tennissen. Rolstoeltennis kan op elk niveau gespeeld
worden. In 2018 boden 70 verenigingen en 9 tenniscentra rolstoeltennis aan in de vorm
van een training en/of een rolstoeltennisevent. In totaal maakten 380 rolstoeltennissers,
waarvan 66 jeugdspelers, als lid van een KNLTB-vereniging gebruik van dit aanbod. Acht
verenigingen hebben een rolstoelranglijsttoernooi georganiseerd. Aan deze toernooien
hebben in totaal 146 spelers meegedaan.
In 2018 werden twee grote internationale rolstoeltennistoernooien georganiseerd in
Nederland; de World Team Cup in Apeldoorn en de Uniqlo Wheelchair Doubles Masters in
Bemmel. Tijdens en in aanloop naar deze evenementen was er een scholenprogramma,
waaraan zo’n 500 scholieren deelnamen, waaronder kinderen met een beperking. Naast
de wedstrijden van wereldtoppers werd er van alles georganiseerd op de parken. Tevens
werd er bij deze evenementen een speciale Kidsday gehouden en waren er diverse
bijeenkomsten voor sponsoren en toernooi organisatoren.
In samenwerking met de Esther Vergeer Foundation zijn naast het programma ‘Join the
Club’ op totaal 21 KNLTB-verenigingen rolstoeltennisactiviteiten georganiseerd tijdens
diverse KNLTB-events, waaronder het Libéma Open in Rosmalen. Ook waren we samen
met de Esther Vergeer Foundation wederom van de partij bij de jaarlijkse open dag van de
Johan Cruyff Foundation, waarbij ruim 500 kinderen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking een balletje konden slaan.
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Verenigingsondersteuning
De KNLTB biedt vanuit de afdeling Verenigingsondersteuning een breed aanbod
aan diensten aan voor tennisverenigingen, die bij de KNLTB zijn aangesloten. Deze
diensten zijn er om verenigingen te kunnen adviseren en helpen.
In 2018 heeft deze afdeling de verenigingen ondersteund met o.a. de implementatie van
KNLTB Club, de ClubApp, het Afhangbord, de invoering van het Tennis-Alles-In-1 pakket, het
aanbieden van de Zomer Challenge en de vernieuwde samenwerking van verenigingen in
Kringen. Deze Kringen zijn lokale samenwerkingsverbanden van 10 tot 15 verenigingen
waar kennisdeling en belangenbehartiging richting de gemeente plaatsvindt. Naast
bovengenoemde uitdagingen was de vraag naar advies groot bij de groei van padel, de
invoering van de privacywetgeving en de toenemende vraag naar verdere verduurzaming
van verenigingen.

Accountmanager

De accountmanagers vallen onder de manager verenigingsondersteuning en hebben als
taak de verenigingen zo efficiënt en effectief mogelijk te ondersteunen. Hierbij wordt
gestreefd naar face to face contact. Een goed voorbeeld hiervan is ‘In Gesprek Met …’
waarbij bestuurders de mogelijkheid kregen om tijdens het Libéma Open met hun
accountmanager van gedachten te wisselen en/of advies te vragen en tevens te genieten
van toptennis. Daarnaast bezoeken accountmanagers geregeld verenigingen in het land.
Speerpunt voor 2018 was het vergroten van de invloed en de rol van de trainer op de
vereniging.

Activiteiten accountmanagers
Aantal
banenscans:

Aantal
gemeente
bezoeken:

128

103

Aantal
overige
bezoeken

Aantal
verenigingsbezoeken:

1684

(sportraden etc.):

Aantal
themaavonden:

107

99

Al deze initiatieven dragen bij aan het verhogen en verspreiden van kennis onder
onze verenigingsbestuurders. Het houdt de tennisgemeenschap als geheel vitaal en
organisatorisch op een goed niveau.
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Gemeenten

De KNLTB streeft ernaar verenigingen met andere partijen in hun buurt te laten
samenwerken. Hierbij valt te denken aan andere sportclubs, scholen en buurtsportcoaches
van gemeenten. Verenigingen die samenwerken staan sterker dan verenigingen die alles
zelf doen. De accountmanager biedt deze partijen concrete tools en informatie om zich
zo open te stellen voor hun omgeving. Door samen te werken kunnen voordelen behaald
worden op financieel vlak, kan makkelijk kennis worden overgedragen en worden meer
verenigingen bereikt. In 2018 zijn in totaal 103 gemeenten bezocht om te bekijken of de
relatie tussen de tennis(vereniging) en de omgeving kan worden versterkt.

ICT

Tennissers stellen nieuwe eisen aan verenigingen als het gaat om flexibiliteit, snelheid
en klantvriendelijkheid. De KNLTB streeft naar één grote tennis community waarin alle
verenigingen en leden direct met elkaar in verbinding staan. Na de uitrol in 2016 van
de nieuwe ICT tools; KNLTB Afhangbord, ClubApp en KNLTB.Club hebben in 2018 weer
meer verenigingen en spelers de overstap naar deze producten gemaakt. Daarnaast zijn
er in 2018 functionaliteiten toegevoegd aan de systemen en is de gebruiksvriendelijkheid
vergroot.

Accommodatieadvies

Informeren en adviseren op het gebied van accommodatiebeleid is een belangrijk onderdeel
van de KNLTB dienstverlening. Uitgebreide informatie over de diverse baansoorten en
aanleg daarvan is één van de speerpunten. Veel aandacht gaat daarbij uit naar gravel en
gravelvarianten en het belang daarvan als ondergrond voor de tennis- en wedstrijdsport. De
laatste jaren en ook in 2018 zijn de verenigingen daarover uitgebreid geïnformeerd waarbij
het van belang was om het evenwicht tussen de informatievoorziening over gravel en de
afgeleide producten en andere baansoorten te herstellen. Gravel krijgt te weinig aandacht,
terwijl er voldoende voordelen zijn om juist ook deze baansoort te overwegen als vereniging.
Het resultaat is nu dat de teruggang van gravel inmiddels is gestopt en het percentage gravel
en gravelvarianten dat jaarlijks wordt aangelegd groeiende is. Ter illustratie: van het totaal
aantal aangelegde banen in 2018 was 50% weer gravel of een gravelvariant. De nieuwe
gravelvarianten Topclay, Matchclay en Tennisforce II vinden duidelijk de weg omhoog. Alle
drie de gravelvarianten zijn van het type gravel op verharding.
Ter ondersteuning van verenigingen op het gebied van onderhoud en beheer van
tennisbanen is met externe partijen een training baanonderhoud opgezet. De uitvoering
en verantwoordelijkheid van de trainingen baanonderhoud ligt bij het opleidingsinstituut
IPC Groene Ruimte. De training gravel/gravel op afschot is in 2018 gegeven en de training
kunstgras/roodzand kunstgras voorbereid. Beide trainingen zullen jaarlijks twee keer
worden aangeboden, in het voorjaar en het najaar.
Belangrijk werk is dit jaar ook verzet in het tot stand brengen en implementeren van een
normerings- en keuringssystematiek voor de aanleg van padelbanen binnen het NOC*NSF
kwaliteitszorgsysteem. Hierdoor zijn verenigingen beter beschermd tegen onder andere
aanbieders die te veel de grenzen van de prijs-kwaliteit-verhouding opzoeken. Hiermee
is adequate invulling gegeven aan de oproep van verenigingen voor een minimale
kwaliteitsstandaard voor de aanleg van padelbanen. In lijn met tennis en alle andere
georganiseerde sporten heeft de KNLTB het verkrijgen van een keurmerkcertificaat ook
verplicht gesteld.
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Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft een belangrijke plaats ingenomen in de accommodatie-advisering.
Ledverlichting is inmiddels de standaard. Steeds meer verenigingen verdiepen zich in het
nemen van duurzame maatregelen zoals de aanschaf van zonnepanelen. Verenigingen
maken gretig gebruik van de subsidieregeling die investeren in duurzame maatregelen
stimuleert. De KNLTB werkt samen met andere sportbonden en NOC*NSF om het
thema duurzaamheid verder vorm en inhoud te geven en verenigingen op dit gebied te
ondersteunen.
In 2018 zijn via de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) weer volop aanvragen
ingediend door tennisverenigingen voor de subsidieregeling energiebesparing en
verduurzaming sportaccommodaties. De KNLTB heeft de verenigingen hierover regelmatig
geïnformeerd en inmiddels zijn veel verenigingen bekend met deze regeling. Aan het aantal
aanvragen is af te leiden dat de subsidieregeling erg populair is bij tennisverenigingen. Na
voetbal is tennis de tweede grootste aanvrager en goed voor 275 aanvragen (op een totaal
van 912 aanvragen). Net als vorig jaar was de beschikbare subsidiepot van zes miljoen euro
al binnen een week nagenoeg overschreden. Ook zijn er 14 tennisverenigingen geweest
in 2018 die via de Stichting Waarborgfonds Sport een borgstelling van honderd procent
hebben ontvangen voor de investeringen in duurzame maatregelen.
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KNLTB congressen
KNLTB Jaarcongres

Op zaterdag 24 november vond in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein het 6e KNLTB
Jaarcongres plaats. Meer dan 800 verenigingsbestuurders namen hieraan deel. Dit jaar
stond het congres in het teken van de jeugd. Gastsprekers waren o.a. neuropsycholoog
Erik Scherder, prinses Laurentien en management-consultant Berend Rubingh. Bestuurders
konden de gehele dag kennissessies volgen. In deze sessies werden specifieke onderwerpen
als succesvol communiceren met jeugd en het betrekken van nieuwe generaties bij de
vereniging thematisch besproken en kon men met elkaar in gesprek. Het Jaarcongres is
door bezoekers gewaardeerd met een 7,7.

KNLTB Trainerscongres

Op vrijdag 9 november werd het 4e KNLTB Trainerscongres georganiseerd in het NBC
Congrescentrum in Nieuwegein. Er waren deze dag ruim 1200 tennistrainers aanwezig.
Presentaties werden gegeven door Algemeen Directeur Erik Poel en Technisch Directeur
Jacco Eltingh. Tijdens deze dag kregen trainers handvaten geboden om de rol van trainer
maximaal te kunnen blijven uitoefenen, waarbij er zowel aandacht was voor breedteals toptennis. In de diverse kennissessies werden specifieke onderwerpen als succesvol
samenwerken met verenigingen en de trainer als gastheer op de vereniging thematisch
besproken en kon men met elkaar in gesprek. Gastspreker bij een van de sessies was
Simon Wheatley. Het bijwonen van het congres was goed voor 2 PO punten. Door
bezoekers werd het Trainerscongres beoordeeld met een 7,4.

18

KNLTB Jaarverslag 2018

Wedstrijdtennis
Wedstrijden spelen maakt de tennissport aantrekkelijk. Het motiveert, biedt uitdaging,
draagt bij aan het spelplezier en bindt leden zo voor langere tijd aan de vereniging en de
tennissport. De KNLTB organiseert dan ook een veelheid aan toernooien en competities
voor verschillende doelgroepen. De Nederlandse tenniscompetitie is al decennia een groot
succes met zo’n 200.000 deelnemers.

MijnKNLTB.nl

De KNLTB heeft alle informatie over competities en toernooien gebundeld op één
website: MijnKNLTB.nl. Alle uitslagen en standen van KNLTB competities en informatie
over KNLTB (ranglijst)toernooien, zoals de toernooikalender, geplande wedstrijden,
individuele wedstrijdresultaten en toernooi-inschrijvingen zijn hier terug te vinden. Tevens
hebben tennissers via MijnKNLTB.nl toegang tot hun persoonlijke spelersprofiel met alle
individuele wedstrijdresultaten, ranglijstpunten, speelsterkte en actuele rating.
VCL’s en VTL’s kunnen via het clubdashboard hun vrijwilligerstaken uitvoeren, zoals
het opgeven van competitieteams of het publiceren van een toernooi. De website is
overzichtelijk, eenvoudig, altijd up-to-date en volledig mobile responsive, wat betekent
dat de website makkelijk te bezoeken is vanaf een mobiel apparaat.
MijnKNLTB.nl is een onderdeel van de ambitie van de KNLTB om één grote tenniscommunity te
creëren, die voorziet in alle wensen van verenigingen en spelers én klaar is voor de toekomst.

Harmonisatie KNLTB competitie

De KNLTB wil het succes van de competitie uitbreiden en ervoor zorgen dat het overgrote deel
van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. Om die reden is het volledige
competitieaanbod tegen het licht gehouden en grondig getoetst bij de verschillende
doelgroepen, waaronder competitiespelers, niet-competitiespelers, VCL’s, trainers en
verenigingsbestuurders. Het onderzoek is uitgevoerd middels online vragenlijsten en
aan de hand van bezoeken aan VCL bijeenkomsten in het hele land. Hieruit bleek dat er
behoefte is aan een beter planbare competitie en een versoepeling van de regels.
In 2018 heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/regiocompetities
geharmoniseerd. Aanleiding voor de harmonisatie was een te grote versnippering van het
aantal soorten, te grote niveauverschillen, te grote reisafstanden en het afschaffen van
de districtsgrenzen. De verschillende competitiesoorten zijn samengevoegd, waardoor
het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er
een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een
aantal regio specifieke soorten.

Toernooien

Ook voor toernooien geldt dat de KNLTB het succes ervan wil uitbreiden. Hier is tevens
gedegen onderzoek naar gedaan. Gebleken is dat weektoernooien een te grote druk
leggen op de agenda en dat er behoefte is aan toernooien die beter planbaar zijn, zoals
dagtoernooien en teamtoernooien.

Voortzetting 8&9-competitie en Zomeravondcompetitie

Na het succes van de invoering van de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie in
2017, zijn deze twee competitievormen in 2018 voortgezet. In de 8&9-competitie hebben
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in de Voorjaarscompetitie 671 teams meegedaan, in de Najaarscompetitie deden 592
teams mee. Voor de Zomeravondcompetitie hebben 1016 teams zich ingeschreven. Het
aantal deelnemende teams in 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen.

Verkort spelen

Compact spelen werd in 2017 geïntroduceerd en houdt in dat een wedstrijdtiebreak werd
gespeeld als het tot een derde set kwam en bij 40-40 volgde direct een winnend punt. In
2018 bleek uit onderzoek dat zowel verenigingscompetitieleiders als competitiespelers
compact spelen als een te rigoureuze verandering ervaarden. De KNLTB streeft naar een
competitie die uiteindelijk tegemoet komt aan de wensen van zo veel mogelijk betrokkenen
en dus is op basis van de feedback besloten om compact spelen in zijn huidige vorm los te
laten. In 2018 werd verkort spelen alleen voor alle dubbelpartijen ingevoerd. Het winnend
punt bij 40-40 kwam hierbij te vervallen, alleen de wedstrijdtiebreak bleef gehandhaafd.
In de 8&9- en Zomeravondcompetitie bleef compact spelen wel gehandhaafd.

Versoepeling invalregeling

Uit evaluatie met verenigingscompetitieleiders (VCL’s) is naar voren gekomen dat meer
dan de helft van de VCL’s problemen ondervindt met het vinden van invallers tijdens de
competitie. De KNLTB heeft daarom besloten de regels omtrent het invallen te versoepelen.
Vanaf 2018 mag een speler een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor
de vereniging en hoeft deze geen dispensatie meer aan te vragen.
Wat onveranderd blijft, is dat een tennisser die meer dan één keer speelt voor een hoger
geklasseerd team, niet zonder dispensatie deel kan nemen aan wedstrijden van een lager
geklasseerd team. Wel zijn de voorwaarden van de bandbreedte versoepeld. Waar eerder
in de klassenvolgordetabel een bandbreedte van 0,5 werd gehanteerd, is dit vanaf 2018
verhoogd naar 2,0.

Aantal teams en competities in voor- en najaar
Voorjaarscompetitie

World
Tour voorjaar

teams

teams

26.689

2.581

Groene
competitie
voorjaar

1.845
teams

World
Tour najaar

2.479

Najaarscompetitie

15.278
teams

teams

Groene
competitie
najaar

1.676
teams
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Toptennis
Toptennissers zijn echte rolmodellen en goede prestaties zorgen voor positieve aandacht.
Successen van toptennissers motiveren en inspireren. Het werkt ook andersom: toptennis
is gebaat bij een brede basis. Hoe groter de vijver waaruit gevist kan worden, hoe groter de
kans dat toptalent doorkomt. Daarom trekt de KNLTB het toptennis en het wedstrijd- en
recreatief tennis in de organisatie meer dan voorheen naar elkaar toe.

Five Steps to the Top

De KNLTB werkt aan een toptennisklimaat waarin elk talent met de juiste training
en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Met het vernieuwde
topsportprogramma, Five Steps to the Top, investeert de KNLTB samen met clubtrainers,
gecertificeerde tennisscholen, bondstrainers en privétrainers in toptennis. De KNLTB
bouwt hiermee voort op het bestaande programma, dat is aangescherpt en vernieuwd
waar nodig.
Het plan gaat uit van 5 spelersgroepen: de jongste jeugd t/m 12 jaar, van 12 tot 15/16 jaar,
ouder dan 15/16 jaar, de Futurespelers en de Challengers/ATP/WTA spelers. In deze structuur
wordt de basisopleiding op zowel technisch, tactisch, fysiek als mentaal vlak verzorgd
door gelicenseerde clubtrainers en aansluitend door gecertificeerde tennisscholen.

Marketing strategie

De KNLTB is ervan overtuigd dat de inzet van toptennis een belangrijke katalysator is om
de tennisbeleving in ons land te vergroten en de tennissport te laten groeien. Nederlandse
tennissers die behoren tot de wereldtop zorgen voor een enorme aantrekkingskracht
tot de sport. Daarnaast is toptennis een belangrijke aanjager voor meer kijkers, meer
tennissers en interactie met de fans. Met een grotere betrokkenheid van fans, spelers,
tennisverenigingen en tennisscholen en het verbinden van onze partners en bedrijven
kunnen we het enthousiasme voor tennis vergroten. Bovendien biedt toptennis de
mogelijkheid voor een additioneel financieringsmodel. Tijdens de NK in Alphen aan den
Rijn is een start gemaakt met KNLTB Toptennis. De officiële lancering en uitrol van de
nieuwe marketing strategie voor toptennis is begin 2019 gestart met de campagne ‘Beleef
het beste’.
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Prestaties

Met een top 10 klassering is er geen twijfel over mogelijk: Kiki Bertens is de beste tennisster
van 2018. Met 3 singeltitels, 1 dubbelspeltitel en goede prestaties in de Grand Slams haalde
zij 4335 WTA-punten binnen, waardoor ze op plek 9 op de Wereldranglijst eindigde. In het
dubbelspel behaalde Bertens samen met Johanna Larsson vier toernooizeges.
Robin Haase is met zijn top 50 notering de beste Nederlandse tennisser van 2018. Al
vanaf begin 2017 heeft Robin een vaste plek in de top 50 van de wereld. Ook weet hij echte
topspelers te verslaan, zoals op het ATP toernooi van Cincinnati waar Robin van Alexander
Zverev, de nummer 4 van de wereld, won. Ook versloeg Robin dit jaar Hyeon Chung, de
toenmalige nummer 21 van de wereld, en Kei Nishikori, de voormalige nummer 4 van de
wereld. Daarnaast was Robin ook in het dubbelspel succesvol. Hij behaalde samen met
Matwé Middelkoop 3 dubbelspeltitels.
Demi Schuurs ontving de award voor de beste dubbelspeelster van 2018. Door haar 7
titels dit jaar eindigt ze op plek 8 op de wereldranglijst van het dubbelspel. Van de 70
partijen die ze gespeeld heeft, won ze er maar liefst 53.
ATP Ranking enkel t/m 31-12-2018
Robin Haase

50

Tallon Griekspoor

231

Thiemo de Bakker

242

Scott Griekspoor

294

Jelle Sels

314

Tim van Rijthoven

412

Igor Sijsling

424

Miliaan Niesten

448

Gijs Brouwer

496

Botic van de Zandschulp 537
Stephan Gerritsen

653

In de dubbel zijn de hoogste posities
voor Jean Julien Rojer (19) en Robin
Haase (38).

WTA Ranking enkel t/m 31-12-2018
Kiki Bertens

9

Arantxa Rus

118

Richel Hogenkamp

167

Bibiane Schoofs

174

Lesley Kerkhove

195

Quirine Lemoine

226

Cindy Burger

329

Michaella Krajiceck

514

Rosalie van der Hoek

760

Merel Hoedt

762

Noa Liauw-A-Fong

776

In de dubbel zijn de hoogste posities voor
Demi Schuurs (8), Kiki Bertens (43) en
Bibiane Schoofs (95).
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Prestaties Rolstoeltennis

Voor rolstoeltennisster Diede de Groot was 2018 een top jaar. Op alle Grand Slams stond
ze in de finale in zowel het enkel- als dubbelspel waarvan ze beide 3 titels won. Met het
Nederlandse team haalde ze de World Team Cup binnen en pakte ze de wereldtitel in het
rolstoeltennis. Door haar fantastische resultaten (40 van de 44 singelpartijen gewonnen
en 25 van de 28 dubbelpartijen) eindigt ze het jaar zowel in het enkel- als dubbelspel op
plek 1 op de wereldranglijst.
Ranking enkel mannen
Maikel Scheffers

10

Tom Egberink

11

Ruben Spaargaren

16

Rody de Bie

31

Rick Molier

38

Carlos Anker

49

In de dubbel zijn de hoogste posities voor
Maikel Scheffers (9), Tom Egberink (12)
en Ruben Spaargaren (16).

Ranking enkel vrouwen
Diede de Groot

1

Aniek van Koot

3

Marjolein Buis

8

Michaela Spaanstra

12

Donna Jansen

30

Mieke van Chastelet

38

Wendi Schutte

97

In de dubbel zijn de hoogste posities
voor Diede de Groot (1), Aniek van Koot
(3) en Marjolein Buis (4).

Ranking Heren Quads
Sam Schröder

Aniek van Koot

10

Diede de Groot
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Seniorentennis

De KNLTB organiseert jaarlijks diverse competities en toernooien voor seniorentennissers.
Zo kunnen ze altijd blijven spelen tegen tennissers van hun eigen leeftijd en niveau. Uit de
Nederlandse top wordt ieder jaar een selectie van spelers gemaakt die wordt uitgezonden
naar de Seniors World Team Championships van de Internationale Tennis Federatie (ITF).
Samen met de Bondscoach Senioren en de verschillende toernooiorganisaties wordt ieder
jaar een passende toernooikalender samengesteld.
De beste seniorentennissers behaalden dit jaar mooie resultaten tijdens internationale
kampioenschappen.
ITF Young Seniors World Individual Championships:
Heren Enkel 35+ Zilver:

Romano Frantzen

Heren Enkel 45+ Goud:

Marcus Hilpert

Heren Enkel 45+ Zilver:

Bart Beks

Heren dubbelspel 35+ Goud:

Romano Frantzen en Jasper Smit

Heren dubbelspel 45+ Goud:

Bart Beks en Marcus Hilpert

ITF Seniors World Individual Championships:
Gemengd dubbelspel 55+ Goud: Berend Betz met zijn Australische partner Brenda
Forster
Heren dubbelspel 55+ Zilver:

Berend Betz met zijn Griekse partner Konstantinos
Effraimoglou

Super-Seniors World Individual Championships:
Dames enkelspel 65+ Goud:

Nora Blom

Dames enkelspel 70+ Zilver:

Ellie Krocke

Dames dubbelspel 75+ Goud:

Henriette Laan met haar Franse partner Jeannette
Garnier

Dames dubbelspel 85+ Goud:

Wil Sevenstern met haar Ierse partner June Ann
Byrne

Heren dubbelspel 75+ Goud:

Ed Sasker met zijn Letse partner Peter Pokorny

Nora Blom
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De beste seniorentennissers behaalden dit jaar ook mooie resultaten tijdens de
nationale kampioenschappen.
NOVK van 28 januari 2018
t/m 4 februari 2018

NKS van 26 augustus
t/m 2 september 2018

HE 35+

Bart Beks

Romano Frantzen

HE 40+

Bart Beks

Dennis Bank

HE 45+

Bart Beks

Jeroen Blok

HE 50+

Hans van Scheppingen

Niels de Kok

HE 55+

Robert van der Hoeven

Erik Annega

HE 60+

Frits Raijmakers

Jaap Panman

HE 65+

Martin Koek

Martin Koek

HE 70+

Luis Perez-Nieto

Hans Adema van Scheltema

HE 75+

Niels Menko

Kees van der Wild

HE 80+

Michael van Berckel

Michael van Berckel

HE 85+

Gerard van Schaik

DE 35+

Regina Balcune

DE 40+

Heddy den Hollanders-Boers

DE 45+

Mirjam Swarte

Mirjam Swarte

DE 50+

Esther Hofstede

Sandy Wenderhold

DE 55+

Marianne Troost van de Torre Mirjam van den Tilhaar

DE 60+

Karien Theeuwes

Nora Blom

DE 65+

Nora Blom

Nora Blom

DE 70+

Anneke Jelsma-De Jong

DE 75+

Henriette Laan-Ruinen

DE 80+

Regine Balcune

Thelma Sevenhuysen-Sahanaja

Dennis Bank
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Jeugdtennis

Mooie internationale prestaties werden dit jaar door onderstaande jeugdspelers behaald:
• Melissa Boyden won het ITF 5 toernooi in Bosnië, het TE3 toernooi in Zoetermeer
en het ITF 5 outdoor Almere
• Deney Wasserman won het ITF 1 toernooi in Kroatië
• Jesper de Jong won het ITF 2 toernooi van Istres
• Amadatus Admiraal won het ITF 4 toernooi in Doorn
• Kim Hansen won het ITF 4 toernooi in Doorn
• Frank Jonker won het TE 3 toernooi in Birkerod
• Manvydas Balciunas won het TE toernooi van Amjoy in Veldhoven
Mooie nationale prestaties werden dit jaar door onderstaande jeugdspelers behaald:
NOJK van 7-3-2018 t/m 18-3-2018
Winnaars jongens
T/m 12 jaar:

Manvydas Balciunas

T/m 14 jaar:

Christopher Lam

T/m 16 jaar:

Guy den Ouden

T/m 18 jaar:

Zachary Eisinga

Winnaars meisjes
T/m 12 jaar:

Rose Marie Nijkamp

T/m 14 jaar:

Florentine Dekkers

T/m 16 jaar:

Kim Hansen

T/m 18 jaar:

Stephanie Visscher

NJK van 6 augustus t/m 11 augustus 2018
Winnaars jongens
JE12:

Manvydas Balciunas

JE14:

Steffan van Weldam

JE16:

Guy den Ouden

JE18:

Jesper de Jong

Winnaars meisjes
ME12:

Jayden Lonwijk

ME14:

Florentine Dekkers

ME16:

Melissa Boyden

ME18:

Noa Liauw-A-Fong
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Talentontwikkeling

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen
het internationale toptenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden
van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven,
werkt de KNLTB sinds september 2016 nauw samen met gecertificeerde tennisscholen.
Deze scholen maken onderdeel uit van het toptennisplan ‘Five Steps to the Top’.
Onder regie van de KNLTB en in samenwerking met elkaar verzorgen de tennisscholen de
jeugdopleiding. De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner
en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van
samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. De bond wil toe naar
een landelijk netwerk van gecertificeerde scholen waarin ruimte is voor ontwikkeling en
samenwerking. Het netwerk bestaat per 1 september 2018 uit 7 tennisscholen voor talenten
in zowel de basis- als de middelbare school leeftijd, omringd door 25 tennisscholen die de
eerste opleiding van kinderen in de basisschool leeftijd voor hun rekening nemen.

NTC

De KNLTB, gemeente Amstelveen en projectontwikkelaar Netjes Beheer B.V. hebben
eind 2017 overeenstemming bereikt over de komst van het Nationaal Tennis Centrum
(NTC) naar Amstelveen. Op 23 februari 2018 is een start gemaakt met de bouw van het
centrum. Per 1 september 2019 worden het bondskantoor in Amersfoort en het huidige
Nationaal Trainingscentrum in Almere verenigd op het terrein van Sportpark De Kegel in
Amstelveen. Het NTC is een belangrijke impuls om de doelstellingen op het gebied van
top- en breedtesport te realiseren.
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Het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen wordt het kloppend hart van tennis in
Nederland. Eén centrale locatie met alle faciliteiten die talenten nodig hebben om weer
aansluiting te vinden met de wereldtop en een plek vol tennisbeleving waar toptennis en
breedtetennis samenkomen. Het moderne tenniscomplex ademt tennis met 6 buitenbanen
(4 gravel en 2 hardcoart) en 4 indoorbanen. Het beschikt over de meest geavanceerde
meetapparatuur, fitness- en fysioruimtes, medische voorzieningen, horecagelegenheid,
hotelaccommodatie en kantoren. Met deze faciliteiten is er volop ruimte voor het
organiseren van tennisevents, trainingskampen, teambuildingactiviteiten, vergaderingen
en congressen.

Tennisser van het jaar

In Tenniscentrum Nieuwe Sloot werden, tijdens de Nederlandse Loterij NK Tennis, de
beste Nederlandse tennissers in het zonnetje gezet. Robin Haase en Kiki Bertens, werden
respectievelijk verkozen tot beste mannelijke en vrouwelijke tennisser. Demi Schuurs
ontving de award voor beste dubbelspeelster. Rolstoeltennisster van het jaar werd Diede
de Groot en Melissa Boyden ontving de award voor talent van het jaar. De prijzen werden
uitgereikt door Jacco Eltingh, Technisch Directeur van de KNLTB.
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Evenementen
De bekendste toptennisevenementen in binnen- en buitenland zijn een belangrijk middel
om meer mensen te laten genieten van de tennissport. Voorbeelden van deze toernooien in
Nederland zijn de Fed Cup, de Davis Cup, het Libéma Open en het ABN AMRO World Tennis
Tournament. Bij deze evenementen kunnen alle tennisliefhebbers worden bereikt, zowel
tennissers als niet-tennissers. Door deze evenementen op de juiste manier neer te zetten,
kunnen de populariteit van tennis en zichtbaarheid van de KNLTB verder worden vergroot.
De KNLTB organiseerde in 2018 verschillende evenementen in Nederland, waaronder de
Doubles Masters, de World Team Cup en de Padel Nations Cup. De Davis en Fed Cup teams
speelden uitsluitend uitwedstrijden.

World Team Cup

Van 28 mei t/m 3 juni vond de World Team Cup plaats in Apeldoorn, het
wereldkampioenschap rolstoeltennis voor landenteams, vergelijkbaar met de Davis Cup
en Fed Cup. De speellocaties van dit evenement waren de verenigingen TC De Sprenkelaar
en TV De Maten. Het evenement werd georganiseerd door de KNLTB onder auspiciën van
de ITF en in nauwe samenwerking met de beide tennisverenigingen. Vooruitlopend op
het evenement vond in het stadhuis van Apeldoorn de openingsceremonie plaats, waarbij
alle deelnemers (240) werden gepresenteerd. Onder de gasten was ook prinses Margriet
aanwezig.
Tijdens de toernooiweek waren zo’n 300 vrijwilligers actief. De provincie Gelderland
en de gemeente Apeldoorn speelden een grote rol bij de totstandkoming van het
evenement. Mede dankzij deze partners werd een succesvol scholenprogramma opgezet,
waarbij rolstoeltennisclinics op verschillende scholen in Apeldoorn werden verzorgd en
kinderen werden uitgenodigd om naar het evenement te komen. In totaal hebben 1500
kinderen deelgenomen aan deze clinics. Van de Nederlandse teams werd het damesteam
wereldkampioen.
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Doubles Masters

De Schaapskooi in Bemmel was, net als in 2017, de locatie waar de Doubles Masters
werden gespeeld. Het WK rolstoeltennis voor dubbelteams was wederom een groot
succes. De provincie Gelderland was een belangrijke partner van dit evenement. Bij de
dames wonnen Marjolein Buis en Aniek van Koot, bij de heren Stephane Houdet en
Nicolas Pfeifer en bij de quads Nick Taylor en David Wagner.

Eredivisie Gemengd

De Play Offs van de Eredivisie Gemengd werden georganiseerd bij H.L.T.C. Leimonias in Den
Haag. In de finale won Lexence Zandvoort van L.T.C. Naaldwijk. Dankzij deze overwinning
worden de Play Offs in 2019 in Zandvoort gehouden.

Nederlandse Loterij NK Tennis

Na vele jaren in het Topsportcentrum Rotterdam de NK en voorheen de Masters te hebben
gehouden, vond in 2018 de Nederlandse Loterij NK Tennis plaats bij Tenniscentrum Nieuwe
Sloot in Alphen a/d Rijn. De locatie beschikt over voldoende banen om te voldoen aan de
wens van spelers om in te kunnen spelen en te kunnen trainen. Daarnaast was er grote
betrokkenheid vanuit het tenniscentrum en de vereniging, wat onder andere resulteerde
in een aantal druk bezochte side events. Winnaars van het toernooi werden:
Scott Griekspoor (HE)
Lesley Kerkhove (DE)
Maikel Scheffers (HE rolstoeltennis)
Diede de Groot (DE rolstoeltennis)
Matwé Middelkoop en Sander Arends (HD)
Demi Schuurs en Lesley Kerkhove (DD)
Maikel Scheffers en Ruben Spaargaren (HD rolstoeltennis)
Diede de Groot en Marjolein Buis (DD rolstoeltennis)

DE BESTE ROLSTOELDUBBELSPELERS
IN ACTIE ZIEN?

14 T/M 18 NOVEMBER
DE SCHAAPSKOOI BEMMEL

UNIQLO WHEELCHAIR
DOUBLES MASTERS

WOENSDAG  VRIJDAG GRATIS TOEGANG
TICKETS VOOR ZATERDAG EN ZONDAG VIA
WHEELCHAIRDOUBLESMASTERS.COM
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Tennisleraren
Tennisleraren vervullen een essentiële rol in de tennissport. De kwaliteit van de trainers
bepalen voor een groot deel het plezier van verenigingsleden. Daarmee hebben ze ook
een grote invloed op het succes van een tennisvereniging. Tennissers die optimaal plezier
beleven aan de sport blijven over het algemeen langer lid. Dat plezier halen ze uit het
beter gaan spelen door goede tennislessen. Daarnaast vervult een tennisleraar ook een
belangrijke rol in het enthousiasmeren en motiveren en daardoor binden van mensen aan
de vereniging. Daarom is een enthousiaste en actieve tennisleraar goud waard voor elke
vereniging.

Versterkt kader tennisleraren

Het is de ambitie van de KNLTB om de positie van de trainer op de vereniging te vergroten
en te versterken. De trainer is vaak het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Goede
samenwerking met het bestuur is dan ook essentieel. De KNLTB stimuleert verenigingen
om goede afspraken met trainers te maken, om de samenwerking te versterken, zodat
de trainer een belangrijkere rol binnen de vereniging krijgt. Daarnaast streeft de KNLTB
naar het maken van goede afspraken m.b.t. arbeidsomstandigheden voor trainers, zodat
inzichtelijk wordt wat er van trainers wordt verwacht.

Permanente Ontwikkeling

Elke bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging is verplicht om te werken met tennisleraren
die in het bezit zijn van een diploma én een geldige licentie. In 2018 waren er in totaal
2.230 tennisleraren in Nederland met een geldige licentie. Om de kennis van leraren op
peil te houden en hun lessen optimaal te laten aansluiten bij de nieuwste methoden en
inzichten is bijscholing onmisbaar. Vanaf 1 januari 2016 is het systeem van Permanente
Ontwikkeling (PO) van kracht. Sindsdien is bijscholing een voorwaarde voor het verlengen
van de licentie van tennisleraren. Verplichte bijscholing betekent dat de leraar binnen
twee jaar 24 PO-punten moet halen om zijn of haar licentie te verlengen. Elke cursus of
workshop vertegenwoordigt daarbij een bepaald aantal punten. Door bijscholing wordt de
kwaliteit behouden en kunnen verenigingen het best bediend worden.
Om het cursusaanbod nog verder te verbeteren is extra kennis in huis gehaald. Doel
is om het aanbod nog beter te laten aansluiten op de wensen van de tennisleraar. De
verbeteringen in 2018 waren vooral gericht op drie punten: meer praktijkgerichte invulling,
meer regionaal aanbod en een ruimer aanbod van de cursussen op meer momenten en
verschillende onderdelen.

Tenniscoach KSS-5

In 2018 is een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van de Tenniscoach 5 opleiding, welke
in 2019 geïntroduceerd zal worden. De opleiding is bedoeld voor TT4 trainers die zich
verder willen ontwikkelen en de ambitie hebben om spelers nationaal en internationaal te
begeleiden en te coachen. De opleiding bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte.
Veel internationaal gerenommeerde experts zullen hun bijdrage leveren door het verzorgen
van sessies tijdens deze opleiding.
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Commercie
Samen met de bestaande partners zet de KNLTB verschillende campagnes op om
toegevoegde waarde te creëren voor zowel verenigingen als leden. In 2018 zijn de
partnerships met Skyradio, Bilderberg en de Telegraaf Media Group geëindigd. In plaats
daarvan heeft de KNLTB twee nieuwe partners verwelkomd: AD De Persgroep en KIA.

Partners

In 2018 kende de KNLTB de volgende partnerships:
• TeamNL - Partner
• Menzis - Jeugdpartner
• Dunlop - Official Supplier
• K-Swiss- Official Supplier
• TennisDirect - Official Supplier
• Kia - Official Supplier
• AD - Mediapartner
• Signify
• Medicort
Daarnaast werkt de KNLTB samen met twee partijen die zich op maatschappelijk niveau
inzetten voor de tennissport:
• Esther Vergeer Foundation
• Fonds Gehandicaptensport

Datagedreven fanmarketing

De KNLTB is continu op zoek naar manieren om meerwaarde te creëren voor zowel zijn
leden als voor tennisfans. Om onze achterban zo goed mogelijk te kunnen bedienen, is
het van belang om over relevante data te beschikken. Deze data willen we op een juiste
manier verzamelen met de benodigde toestemming.
Met analyse van data uit de KNLTB fandatabase kunnen we actief inspelen op
ontwikkelingen als de teruglopende ledenaantallen, nieuwe spelvarianten en digitalisering.
De mogelijkheid om tennisleden en fans een (commerciële) aanbieding te kunnen
doen, vormt in toenemende mate een belangrijke waardecomponent voor huidige en
toekomstige partners van de KNLTB.

Esther Vergeer Foundation

Met het partnership met de Esther Vergeer Foundation probeert de KNLTB om nog meer
mensen aan het (rolstoel)tennissen te krijgen en van tennis te laten genieten. De focus
ligt daarbij op kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. De Esther Vergeer
Foundation maakt met het project ‘Join the Club’ (rolstoel)tennissen bij een tennisvereniging
mogelijk voor kinderen met een lichamelijke beperking. De foundation is inmiddels actief
op 21 tennisverenigingen verspreid over Nederland en organiseert jaarlijks een tenniskamp
voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Daarnaast worden door de
Esther Vergeer Foundation sportrolstoelen ter beschikking gesteld en zorgen zij ervoor
dat de vereniging voorbereid is om kinderen met een lichamelijke beperking een plezierige
en veilige plek te bieden.
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Juridische zaken
De KNLTB heeft drie juristen in dienst om zowel de tennisverenigingen als de KNLTB
juridisch te kunnen bijstaan.

Juridische ondersteuning verenigingen

Tennisverenigingen kunnen voor juridisch advies terecht bij de afdeling
Verenigingsondersteuning. De KNLTB biedt tennisverenigingen gratis eerstelijns juridische
ondersteuning. Tegen een gereduceerd tarief kunnen tennisverenigingen daarnaast een
beroep doen op de huisadvocaat, bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure.
De juridische dienstverlening bestaat onder meer uit het verstrekken van informatie en
modelovereenkomsten en het beoordelen van de rechtspositie van de vereniging. Veel
verenigingen weten de weg naar de KNLTB te vinden en zijn erg tevreden over de juridische
dienstverlening. Verenigingen waardeerden deze dienstverlening in 2018 gemiddeld met
een 8,3.
Verenigingen kunnen juridische vragen of problemen mailen naar juridischezaken@knltb.
nl of contact opnemen met de accountmanager van hun regio.

Bedrijfsjuridische ondersteuning

In 2018 is door de afdeling Juridische zaken/Bestuurlijke zaken ondersteuning geboden
aan alle afdelingen van de KNLTB. Deze ondersteuning is zeer breed en strekt van
kleine vragen tot grote projecten en contracten. In 2018 lag de nadruk op de volgende 5
kernprojecten:
• Bestuurlijke vernieuwing; een slagvaardige besturing van de bond door een duidelijke
verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
• Versterkt kader; vitale tennisverenigingen door de kwaliteit, kwantiteit en betrokkenheid
van het totale kader te verhogen.
• Wedstrijdaanbod
• Jeugd
• ICT
Op het vlak van sponsoring heeft de afdeling Juridische zaken gekeken naar diverse
nieuwe contractuele afspraken met nieuwe sponsoren.

Integriteit

De KNLTB vindt integriteit in alle geledingen van de tennissport belangrijk. We nemen
dan ook een voortrekkersrol op ons bij de aanpak van kwesties als seksuele intimidatie,
matchfixing, wangedrag op en om de baan, discriminatie en doping. De KNLTB richt
zich hierbij op de drie pijlers preventie, detectie en correctie. In het kader van preventie
hebben we op KNLTB.nl een Fair Play-pagina ingericht met voorlichting voor specifieke
doelgroepen.
In de strijd tegen ongewenst gedrag hebben we gedragscodes voor verschillende
doelgroepen en een Reglement Fair Play opgesteld. Ook hebben we duidelijke
meldmogelijkheden met één aanspreekpunt: de Compliance Officer. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om anoniem melding te doen of contact te zoeken met vertrouwenspersonen.
De KNLTB wil hiermee zijn verantwoordelijkheid nemen op het gebied van integriteit
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binnen de tennissport en wil met deze voorlichting ook de verenigingen ‘meenemen’ in
dit thema en hen stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.
In het geval van een misdraging neemt de KNLTB zijn verantwoordelijkheid via het eigen
tuchtrecht en, indien noodzakelijk, door nauw samen te werken met andere instanties
zoals politie en justitie. Vanaf 2016 stelt de KNLTB een specifiek jaarverslag op over het
aantal ontvangen meldingen en het aantal schikkingen en tuchtzaken. Dit jaarverslag is
gepubliceerd op de website www.knltb.nl/fairplay.

Matchfixing

Matchfixing vormt een ernstige bedreiging voor de tennissport. Ieder geval van matchfixing
is er één te veel. Het voorkomen en bestrijden van matchfixing is dan ook een prioriteit voor
de KNLTB in samenwerking met de Tennis Integrity Unit (TIU). De KNLTB is daarom nauw
betrokken bij diverse initiatieven, waaronder het platform Matchfixing. Om matchfixing
effectief te bestrijden is verregaande samenwerking nodig tussen alle nationale en
internationale stakeholders. De KNLTB heeft regelmatig en nauw contact met diverse
partijen waaronder politie en justitie, NOC*NSF, andere sportbonden en de TIU.
De KNLTB stelt alles in het werk om matchfixing te voorkomen. De KNLTB verzorgt
persoonlijke voorlichting aan officials, topjeugd (en ouders), organisatoren van toernooien
in Nederland en topspelers. De toptennissers zijn gebonden aan een gedragscode, waarin
onder meer staat dat ze zich niet inlaten met matchfixing. Ook worden de risico’s van
gokken meegenomen in de voorlichting en wordt gekeken naar online bedreigingen van
gokkers.
Voor de concrete tuchtzaken in het kader van matchfixing kan men de website van de TIU
raadplegen waarop jaarverslagen en rapportages te vinden zijn.

Privacy

De KNLTB heeft in 2018 maatregelen genomen om de verwerking van de persoonsgegevens
in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kunnen
waarborgen. Om deze genomen maatregelen
Code voor gebruik
te evalueren en waar nodig te actualiseren, is
persoonsgegevens
een Functionaris Gegevensbescherming (FG)
van leden
aangesteld.
Volgens de bevindingen van de FG is de KNLTB
transparant over gegevens verwerking en de
bescherming van persoonsgegevens. Personen hebben toegang tot de AVG-dienstverlening, waaronder de mogelijkheid om inzage te
vragen in hun gegevens en deze zo nodig te
laten corrigeren of verwijderen. De AVG-transitie is, dankzij het AVG-groepsbeleid en de cultuur, planning, middelen en beheer mechanismes, bij de KNLTB goed gevorderd. Volgens de
FG verdient de KNLTB met zijn aanpak vanuit
AVG-toezichtsperspectief waardering en vertrouwen.

De KNLTB is een non-profit
organisatie voor de tennissport in
Nederland. Het is onze missie om
nog méér mensen méér te laten
tennissen.
Om de tennissport in Nederland
zo goed mogelijk te organiseren
is het noodzakelijk dat we
persoonsgegevens delen.
Bijvoorbeeld voor het organiseren
van competities en toernooien
en voor het ondersteunen van
de tennisverenigingen en onze
vrijwilligers.
Daarnaast vragen onze leden om
meerwaarde en direct voordeel bij
het lidmaatschap van de KNLTB
(en de tennisvereniging). Door
samenwerking met partners
kunnen we leden laten profiteren
van aantrekkelijke relevante
aanbiedingen/acties én inkomsten
genereren voor de tennissport
in Nederland. Zo houden we
tennis voor leden en verenigingen
toegankelijk en betaalbaar.
Voor het delen van persoonsgegevens met commerciële
partners houden we ons aan de
volgende regels.

Recht op Privacy
• Ieder lid kan zich via het recht van
bezwaar afmelden voor het ontvangen
van aanbiedingen per post (opt-out)
• We delen alleen telefoonnummers na
expliciete individuele toestemming
(opt-in) van het lid
• E-mailadressen delen we nooit, het
lid kan zich zelf aan- en afmelden voor
KNLTB nieuwsbrieven

Veilig en zorgvuldig
• De belangen van de leden en de tennissport staan bij ons altijd centraal
• We hebben met alle partijen een
(verwerkers)overeenkomst
• Gegevens van jeugdleden delen we
nooit
• We hanteren een protocol voor het
aantal en soort contacten met leden

Open en eerlijk
• We zijn transparant en informeren onze
leden over hoe we omgaan met hun
gegevens
• Alle informatie staat online in het Privacy
Statement van de KNLTB
• Voor vragen zijn we altijd bereikbaar via
Ledenservice@knltb.nl
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Maatschappelijke thema’s
Veiliger Sport Klimaat

Het subsidieproject ‘Naar een Veiliger Sport Klimaat’ heeft als doel om iedereen op en rond
de tennisbaan op een prettige en (sociaal) veilige manier mee te laten doen in de tennissport.
Dat doet de KNLTB met projecten gericht op ‘Fair play’ en de procesbegeleidingstrajecten
van verenigingen.

Preventieakkoord

Een gezonde tenniskantine gaat over drie onderwerpen: gezonde voeding, verantwoord
alcoholgebruik en een rookvrije omgeving. De KNLTB heeft in 2018 het Preventieakkoord
ondertekend, waarin de sport op de thema’s Verantwoord Alcoholgebruik, Overgewicht en
Roken een belangrijke bijdrage levert. In dat kader is de KNLTB aangesloten bij de Alliantie
Nederland Rookvrij. Op de drie thema’s zijn verder ondersteuningsprogramma’s richting
de verenigingen uitgewerkt.
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Public Affairs
Public Affairs is de relatie van een organisatie met zijn belanghebbenden en het geheel
van acties dat wordt ondernomen om de (politieke en ambtelijke) besluitvorming te
beïnvloeden. Om de bijdrage van de KNLTB als maatschappelijk betrokken organisatie
en toonaangevende sportbond goed voor het voetlicht te brengen, is het creëren en
onderhouden van een netwerk op verschillende niveaus van groot belang. Samenwerking
met overheden, politieke en maatschappelijke organisaties staat daarbij centraal. Op
basis van de agenda van de Tweede Kamer wordt via position papers, de standpunten
van de KNLTB betreffende zowel beleids- als actuele onderwerpen aanhangig gemaakt.
Daarbij gaat het om een ruim scala aan onderwerpen. Dat varieert van BTW -en
arbeidsvraagstukken, via Matchfixing en Integriteit, tot aan bijdragen aan en uitwerking
van Sportakkoord en Preventieakkoord.
Public Affairs is op inhoudelijk vlak betrokken geweest bij het proces van totstandkoming
van het Sportakkoord. Het Sportakkoord kent de thema’s:
1. Inclusieve sport: sport bereikbaar voor iedere Nederlander
2. Ontwikkelen van een duurzame infrastructuur van sportaccommodaties
3. Vitale sportaanbieders gericht op de toekomst
4. Aantrekkelijke sportcultuur
5. Verbeteren van de motorische vaardigheid bij kinderen
6. Vergroten van de inspiratiekracht van topsport en evenementen
De rol van Public Affairs is naast de eigen inbreng in de overleggen en uitwerking van zaken,
met name het intern adviseren of en hoe de KNLTB kan aansluiten bij de ontwikkelingen en
welke rol de tennissport daarin kan spelen. Er wordt nauw samengewerkt met NOC*NSF
en eventueel andere bonden als de KNVB op de meeste en grote dossiers. Vanuit Public
Affairs is de KNLTB sinds afgelopen jaar vertegenwoordigd in de Werkgroep Politiek en de
Klankbord Politiek van NOC*NSF.
Met het lobby bureau WKPA is een module ontwikkeld voor verenigingsbestuurders
waarin zij worden ondersteund hoe zij actie kunnen ondernemen om meer en beter op de
lokale politieke radar te komen. In dat kader zijn ook de accountmanagers met behulp van
Hofstaten Public Affairs geschoold in de werking van vooral de lokale politiek. Daarmee
zijn zij beter in staat de verenigingen de weg te wijzen en in voorkomende gevallen ook
ter ondersteuning directe contacten met gemeenten te onderhouden.
Vanuit de KNLTB is meegewerkt aan een campagne die zich richtte op de Provinciale
Staten verkiezingen 2019.
De Senior Manager van de KNLTB is het afgelopen jaar opgetreden als Projectleider van de
Subsidierubriek 4.1 van het NOC*NSF, waarin bonden businessplannen kunnen aanleveren
gericht op de Innovatie en Ontwikkeling in en van de Sport.
Het partnership en het gesloten akkoord met de Provincie Gelderland, op basis waarvan
tennis de status kernsport heeft, heeft ook weer mooie evenementen mogelijk gemaakt.
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De provincie draagt met name financieel in zeer belangrijke mate bij aan het kunnen
organiseren van grote internationale (rolstoel)evenementen. Bij deze samenwerking met
de provincie Gelderland gaat het niet alleen om de evenementenorganisatie maar ook
juist om de impact die deze evenementen genereren op maatschappelijk en economisch
gebied. Om die reden worden ook veel side-events georganiseerd waar zo veel mogelijk
doelgroepen bij worden betrokken. Gedurende het jaar worden verschillende bijeenkomsten
in Gelderland actief bijgewoond die zich richten op de invulling van het partnership.
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KNLTB organisatie
De KNLTB waardeert de enorme inzet van de vele vrijwilligers in de tennissport. Elke
vrijwilliger is van grote waarde voor de tennissport in Nederland. Of het nu gaat om
verenigingsvrijwilligers of bestuurlijke vrijwilligers binnen het Bondsbestuur of de
Ledenraad van de KNLTB, al deze mensen zorgen met hun kennis, passie en ervaring dat
tennis tot een van de grootste sporten van Nederland behoort. De KNLTB dankt hen dan
ook zeer voor alle inzet het afgelopen jaar.

Bestuurlijke organisatie

De KNLTB is een vereniging en heeft daarom een verenigingsstructuur. Het Bondsbestuur
stelt het beleid vast, wat door de Ledenraad wordt getoetst. Voor het uitdragen van het
beleid richting de verenigingen maakt de KNLTB gebruik van accountmanagers en diverse
vrijwilligers. De Ledenraad en het Bondsbestuur bestaan geheel uit vrijwilligers, die daar
een onkostenvergoeding voor ontvangen.
In 2018 is een aanzet gegeven tot het project Bestuurlijke Vernieuwing. Met dit project
wil de KNLTB de structuur van de vrijwilligersorganisatie van de KNLTB zo hervormen
dat optimaal invulling kan worden gegeven aan ondersteuning van de Nederlandse
verenigingen, waarbij de tennisverenigingen en de tenniswereld centraal staan en
zichtbaar zijn.
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Bondsbestuur
Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen, stelt het beleid vast en toetst de
uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie en de diverse vrijwilligers. Het
Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over
het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad.
V.l.n.r. Marchien van Doorn, Eric Wilborts, Steven Bannink, Roger Davids, Peter Hendriks,
Wolfgang Born
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Samenstelling en nevenfuncties

Roger Davids, Voorzitter
• Mede-initiatiefnemer en adviseur Vrienden NL Tennis
• Eigenaar Hypolite Marketing & Advies
Peter Hendriks, Secretaris
• Partner 227Search
• Eigenaar H5 investments
• Voorzitter Raad van Commissarissen Peerwith.com
• Treasurer International Publishers Rights Organisation (IPRO)
• Non-executive director ContentEdnet
• Lid raad van advies Stipp
Wolfgang Born, Penningmeester:
• Adjunct-directeur EJA International
• Adviseur Stichting Ondernemersklankbord
Steven Bannink, Bestuurslid Wedstrijdtennis:
• Eigenaar praktijk (sport)fysiotherapie
• Tennisleraar
• Lid Stichting Sinterklaasactie Gemeente Renkum
• Voorzitter Stichting Beheer Oosterbeekse Banen
• Lid stichting Windmill Cup
• Voorzitter ai tennisvereniging OTV
Marchien van Doorn, Bestuurslid Algemene Zaken:
• Eigenaar MarchienVanDoorn interim- en programma management
• Voorzitter TV de Hunze
Eric Wilborts, Bestuurslid Toptennis:
• CEO HealthCity International B.V.
In 2018 trad het volgende Bondsbestuurslid af:
Dorien Everaars
Het Bondsbestuur is gescreend en gebonden aan de gedragscode vrijwilligers KNLTB. Alle
bestuursleden hebben deze gedragscode ondertekend. In deze gedragscode is ook een
geschenkenregeling opgenomen, waardoor geen contanten aangenomen mogen worden
maar alleen kleine geschenken. Ook heeft de KNLTB een regeling voor zakelijke transacties
en een regeling ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Eigen functioneren

Jaarlijks evalueert het Bondsbestuur haar eigen functioneren en de samenwerking
met Directie en Beroepsorganisatie. Dit gebeurt in een speciale vergadering van het
Bondsbestuur. Binnen het Bondsbestuur zijn de aandachtsgebieden verdeeld en het
Bondsbestuur opereert als een collegiaal bestuur.
Het Bondsbestuur vergaderde in 2018 in totaal 11 keer. Bij alle reguliere vergaderingen is
een afvaardiging van de Directie en de Manager Bestuurlijke zaken aanwezig geweest.
Bij de behandeling van specifieke agendapunten werd de afvaardiging bijgestaan door
inhoudelijke managers.
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De Ledenraad
De Ledenraad bestaat uit 45 personen en vertegenwoordigt de leden van de KNLTB.
Eind 2018 bestond de Ledenraad uit 42 personen en waren er 3 vacatures. De leden van
de Ledenraad worden één keer per twee jaar gekozen door de verenigingen tijdens de
districtsvergaderingen. Halverwege 2018 zijn de districten opgeheven. Vanaf 2019 is het
mogelijk voor verenigingen om de leden van de Ledenraad rechtstreeks te verkiezen.
De Ledenraad komt minimaal twee keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere
geïnformeerd te worden door het Bondsbestuur over het beleid en om het gevoerde beleid
te toetsen. De Ledenraad doet dit zonder last of ruggenspraak richting de verenigingen.

Samenstelling

Adriaan van Assem
Erna Balk-Visser
Dennis Bank
Cor Bavinck
Gerard Booij
Pieter van den Bosch
Mélany van den Broek
Nico van Buggenum
Geert-Jan van Dijken
Klaas-Jan Doeven
Corine van Dun
Chris van Gennip
Martin van Gils
Rob Greve
Wim ten Have
Sandra van der Heiden
Jan van Helvert
Joost van Hilten
Dirk de Jong
Berry Kempenaers
Johan Klootwijk
Loek Kuijpers
Fon Linders
Arend-Jan van Lint
John Martens
Roeland Mees
Onno Noordegraaf
Leen Plokkaar
André Romp
Luuk van Schijndel
Henk Schuurman
Rob Spierings
Peter van Steen
Arno van Trigt
Hélène van der Veur

Utrecht (2011)*
Friesland (2014)
Noord-Holland Noord (2014)
Utrecht (2011)
Centraal-Brabant (2009)
Groningen/Drenthe (2011)
Gelderland (2014)
Limburg (2015)
Utrecht ( 2017)
Leiden (2014)
Utrecht (2009)
Oost-Brabant (2014)
Den Haag (2010)
Leiden (2014)
Rotterdam (2014)
Gelderland (2015)
Overijssel (2014)
Rotterdam (2012)
Rotterdam (2013)
Centraal-Brabant (2008)
Oost-Brabant (2014)
Gelderland (2011)
Den Haag (2014)
Limburg (2013)
West-Brabant (2014)
IJmond (2014)
Noord-Holland Noord (2017)
Noord-Holland Noord (2014)
Groningen/Drenthe (2013)
Oost-Brabant (2018)
Overijssel (2016)
IJmond (2011)
Centraal-Brabant (2017)
Zeeland (2015)
Overijssel (2014)
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Gerrit de Voer
Ferd Vrijmoed
Herke van der Weij
Hanneke Wijdeveld-de Weerd
Wim van Wijk
John Wirken
Mark Zuidhof

Gelderland (2014)
Gelderland (2014)
Utrecht (2014)
Oost-Brabant (2014)
Utrecht (2015)
West-Brabant (2012)
Noord-Holland Noord (2014)

In 2018 trad het volgende Ledenraadslid af:
Patricia Janssen
Oost-Brabant (2016)
(..)* jaar van benoeming

Eigen functioneren

De Ledenraad kwam in 2018 drie keer in een formele vergadering bijeen. Het betrof
de reguliere vergaderingen in juni en december en een extra formele vergadering in
september. De agenda en verslagen van de formele vergaderingen werden digitaal
beschikbaar gesteld aan de Ledenraad, het Bondsbestuur, Districtsraden, verenigingen,
persoonlijke leden en functionarissen. Tevens werden vijf themabijeenkomsten over het
project Bestuurlijke Vernieuwing georganiseerd.
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Districten
Voorheen fungeerden de 15 districtsraden van de KNLTB als de ogen en oren voor het
Bondsbestuur. In 2017 waren echter diverse Districtsraden geheel onbemand of slechts
beperkt bezet. Gekeken is daarom naar een andere opzet om vanuit de behoeften van
de verenigingen te komen tot de beste ondersteuning. Om de KNLTB organisatie nog
effectiever en slagvaardiger te maken is afscheid genomen van de indeling van de 15
Districten. Als afsluiting van de periode Districten werd tijdens een bijeenkomst in het
KNLTB Paviljoen bij het grastoernooi Libéma Open in Rosmalen afscheid genomen van de
leden van de verschillende Districtsraden.

Kringen

Per 1 juli 2018 werkt de KNLTB verder in circa 150 Kringen. Deze Kringen zijn
lokale samenwerkingsverbanden van 10 tot 15 verenigingen waar kennisdeling en
belangenbehartiging richting de gemeente plaats vindt. Een Kring is gericht op
kennisdeling, op samenwerking (wedstrijdkalender, jeugd, trainers, competitiespelers),
belangenbehartiging richting de gemeente en verder alles wat de Kring zelf van belang
vindt. Het uitgangspunt is de bestaande Kringen te handhaven en daaromheen nieuwe
Kringen te vormen. Hierbij worden zoveel mogelijk de gemeentegrenzen aangehouden,
maar verenigingen bepalen uiteindelijk samen hoe groot of klein een Kring moet zijn. De
Kringen krijgen in tegenstelling tot de Districten geen formele statutaire status, maar zijn
bedoeld om de dienstverlening optimaal in te richten.
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Goed Sportbestuur
Het Bondsbestuur ziet erop toe dat de KNLTB adequaat voldoet aan de dertien
aanbevelingen voor Goed Sportbestuur. Deze aanbevelingen zijn gekoppeld aan de
minimale kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor
subsidie van NOC*NSF. In 2018 heeft het Bondsbestuur aan de hand van het instrument
van NOC*NSF ‘Toetsing Goed Sportbestuur’ wederom een zelfevaluatie uitgevoerd. Deze
is nader besproken tijdens een vergadering van het Bondsbestuur van december 2018.
In het besturingsmodel van de KNLTB bestaat een scheiding tussen bestuurlijke,
beleidsmatige, toezichthoudende en uitvoerende rollen. Vaststelling van het beleid is
voorbehouden aan het Bondsbestuur, terwijl de Ledenraad dit beleid toetst. Alle overige
organen hebben een adviserende of uitvoerende rol. Zowel in de functiebeschrijvingen
van het vrijwillig kader als in de Statuten en het Algemeen Reglement is vastgelegd welke
functies onverenigbaar zijn.
Voor alle bestuursorganen (Ledenraad en Bondsbestuur) zijn roosters van aftreden
opgesteld, waarbij (her)benoeming steeds plaatsvindt voor een periode van twee jaar,
met een maximale benoemingstermijn van tien aaneengesloten jaren.
Voor ieder jaar wordt gebruik gemaakt van een meerjarenbeleidsplan, jaarplan en
jaarbegroting. Uiteraard wordt ook een jaarrekening opgemaakt. De Ledenraad stelt
jaarlijks de geconsolideerde balans en de jaarrekening vast, die ook door een onafhankelijk
accountant is goedgekeurd. De KNLTB beschikt daarnaast over de vereiste statuten en
reglementen.
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Nationale en internationale
samenwerking
De KNLTB werkt op nationaal en internationaal niveau samen binnen een aantal
samenwerkingsverbanden. Op deze manier kan informatie uitgewisseld worden en
best practices worden gedeeld. Deze kennisoverdracht zorgt uiteindelijk voor een
sterkere KNLTB.

Nationaal

Naast de al bestaande samenwerkingsverbanden heeft de KNLTB in 2018 de samenwerking
met de Squash Bond Nederland verder verdiept door hen te ondersteunen met huisvesting
en andere faciliteiten.

Internationale samenwerking

Als een van de grootste bonden in de internationale tenniswereld profileert de KNLTB
zich ook op internationaal niveau. Een afvaardiging van de KNLTB woonde afgelopen
jaar de algemene vergaderingen van de ITF (International Tennis Federation) en Tennis
Europe bij. Ook neemt de KNLTB deel aan het zogenoemde Solidarity Scheme van Tennis
Europe, waarin grotere tennislanden minder ontwikkelde of kleinere tennislanden hulp
bieden bij bijvoorbeeld de opzet van een programma als Tenniskids of de organisatie rond
tennisverenigingen.
Een aantal Nederlandse afgevaardigden heeft bovendien zitting binnen een commissie
van Tennis Europe en/ of de ITF:

ITF

• Babette Pluim, Sport Science and Medicine Commission. Periode 2015 – 2017 		
(herbenoemd voor 2018 – 2019, vanaf 2002 in de commissie)
• Rolf Thung, ITF Constitutional Committee. Periode 2015 – 2017 (1e termijn)
(herbenoemd voor 2018 – 2019)
• Robin Ammerlaan, Wheelchair Tennis Committee (benoemd voor 2018 – 2019,
1e termijn)
• Kristie Boogert, Juniors Committee (benoemd voor 2018 – 2019, 1e termijn)
• Erik Poel, Davis Fed Cup Taskforce, (benoemd voor 2018 – 2019, 1e termijn)

Tennis Europe

• Robert van der Drift, Member Officiating Task Force. Periode 2017 – 2020 (4e termijn)
• Christine Everaars, Member Junior Committee. Periode 2017 – 2020 (2e termijn)
• Cees Varossieau, Member Tennis Development Committee. Periode 2017 – 2020
(3e termijn)
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Personeel & Organisatie
Personele bezetting

In 2018 is de werkorganisatie van de KNLTB op vele fronten versterkt. Allereerst is er
projectmanagement en een medewerker Business Intelligence toegevoegd aan de afdeling
IT. Cruciaal voor het ontwikkelen van een goede database en een optimale ontsluiting van
data voor tennissers, tennisverenigingen en de KNLTB in het bijzonder. Daarnaast is er
geïnvesteerd in een extra accountmanager om zo de dienstverlening aan verenigingen
nog verder te optimaliseren. Aan de afdeling Marketing is een programmamanager Jeugd
toegevoegd. Gezien de enorme groei van padel is een aparte afdeling Padel opgericht.
Tot slot is de bezetting van de technische staf op orde gemaakt met nieuwe functies zoals
bondscoach Heren, Dames, Jeugd en een assistent-bondscoach Nationaal Tennis Centrum.
Het aantal personeelsleden van de KNLTB kent een beperkt stijgende lijn. Per 31 december
2018 waren er 94 personeelsleden in dienst van de KNLTB.

Sociaal beleid

Met een goed sociaal beleid faciliteert de KNLTB zijn collega’s in het werk en in hun eigen
ontwikkeling. De KNLTB doet dit vanuit vijf cultuurwaarden: doelgericht samenwerken,
klantgericht, resultaatgericht, eigenaarschap en vooral trots op tennis. Ruimte voor
per
soonlijke ontwikkeling, feedback in de gesprekscyclus en opleidingen zijn enkele
componenten van dit beleid. In 2018 is het slimmer werken uitgerold waarbij medewerkers
meer vrijheid hebben in het nemen van verantwoordelijkheid en het plannen van hun
werk. Om nieuwe collega’s te kunnen werven is de arbeidsmarktcommunicatie verbeterd.
De KNLTB maakt hierbij gebruik van een nieuwe vacaturesite https://knltb.homerun.com.

CAO Sport

Ook in 2018 was de CAO Sport van toepassing, waarin per 1 januari een loonsverhoging
van 1,15% was opgenomen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschappen is in 2018 verder gezakt naar 1,32%
gemiddeld, hetgeen beduidend lager is dan het landelijk gemiddelde (CBS 4,0% in 2017).

Verzuimcijfers
afgelopen jaren

4,67
3,53
2,80

2,45
1,69

2013

2014

2015

2016

2017

1,32

2018
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HR-digitaal

De afdeling P&O is in 2018 volledig gedigitaliseerd. Alle persoonsdossiers zijn vanaf 2019,
voor medewerkers en managers, online in de portal van AFAS in te zien. Een groot voordeel
is dat medewerkers op elk moment hun eigen gegevens kunnen inzien.

Verhuizing NTC

Per 1 september 2019 worden het bondskantoor in Amersfoort en het huidige Nationaal
Trainingscentrum in Almere verenigd in het Nationaal Trainingscentrum (NTC) in
Amstelveen. Een sociaal plan en de individuele consequenties zijn in 2017 gedeeld met
medewerkers. In 2018 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de verhuizing.
Aan de hand van individuele gesprekken met werknemers is getracht te inventariseren wat
de mogelijke gevolgen voor elke medewerker zijn, zodat de KNLTB beter kan anticiperen
op een mogelijk verloop van het personeel.

47

KNLTB Jaarverslag 2018

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad fungeert als platform binnen de KNLTB om gebeurtenissen en
ontwikkelingen met consequenties voor meerdere personeelsleden zo snel mogelijk
reactief en proactief in te brengen op basis van open, eerlijke en vertrouwelijke
communicatie.
In 2018 bestond de Ondernemingsraad uit de volgende personen:
• Arie Martijn Schenk (voorzitter)
• Martin van Werven (secretaris)
• Benoit Gilissen (lid)
• Jolijn Passchier (lid)
De Ondernemingsraad zat in 2018 regelmatig om de tafel met de Directie. Belangrijkste
onderwerp was de reorganisatie van het wedstrijdtennis.
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Officieel
In 2018 ontvingen verschillende mensen een onderscheiding.
Ook vierden enkele verenigingen hun jubileum.

Onderscheidingen

Bondsonderscheidingsteken:
Dorien Everaars
Drager Van De Zilveren Bondsspeld:
Thea ten Bosch
Tulpdraagster/-Drager
Scott Griekspoor
Quirine Lemoine
Lesley Kerkhove
Erelid Van Een District:
Ed Snaphaan
Dick van de Pol
Lid Van Verdienste Van Een District
Carolien Bakels
Victor Frequin
Cees Bakker
Riny Maas
Adri Anker
Marie-José van der Weijden
Conny Boersma
Leo Veth
Petro van Haaren
Marie-José van den Oever-Hof
Carlieke van Staalduinen
Tineke Lodewijks
Gouden Districtsspeld
Ivan Dekkers
Hans Moonen
Ansje Schreuder-Licht
Wim Johan Schoon
Herman Eggink
Harrie Rovers
Jeanette van Beek-Barel
Lex Dittmar
Eric Kouters
Gerrit Vegt

Benno Schutter
Ellen van Loevezijn
Bert Bronsema
Herma Vermeulen
Frank van Gelder
Ton Jenniskens
Marino Arts
Arie Langstraat
Janneke Stoeltie
Ronald Lepelaar

Zilveren Districtsspeld
Francoise Daemen-Wijnands
Stijn Backus
Irene Lof-Mendoza
Margreet ten Kate

Thea van der Krieken
Fred de Vaan
Luuk van Schijndel
Marius Schalks
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Jubilea verenigingen
Datum
Oprichting
4-11-1968
1-1-1968
16-5-1968
1-4-1968
9-4-1968
22-4-1968
8-3-1968
15-3-1968
1-1-1968
1-1-1968
6-5-1968
1-1-1968
4-4-1968
13-3-1968
1-1-1968
1-1-1968
1-1-1968
1-1-1968
1-1-1968
5-8-1968
1-1-1968
1-1-1968
1-1-1968
24-9-1968
10-12-1968
----1-1-1968
23-12-1968
26-11-1968
23-9-1968
16-9-1968
18-10-1968
1-1-1968
16-5-1968
1-1-1968
1-1-1968
1-1-1968
1-1-1968
25-4-1943
1-1-1943
1-1-1918
01-07-1893

Jubileum
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
100
125

Vereniging
District
T.C. Hattem
Overijssel
Phonosmash
Utrecht
L.T.C. Barneveld
Gelderland
Boekelose T.C.
Overijssel
De Hakkelaars
Utrecht
T.V. Galefjild
Friesland
T.V. Knegsel
Oost-Brabant
TV Pieter Brueghel
Oost-Brabant
L.T.C. Triomf
Rotterdam
L.T.V. Bleiswijk
Rotterdam
T.C. Ootmarsum
Overijssel
T.V. Brakkenstein
Gelderland
T.V. Heeze
Oost-Brabant
L.T.C. Hoogvliet
Rotterdam
Gemertse L.T.V.
Oost-Brabant
T.C. Cash
Centraal-Brabant
L.T.V.S.
Zeeland
T.V. Zaamslag
Zeeland
Lewabo
Gelderland
De Oorsprong
Gelderland
T.V. Rosmalen
Rotterdam
T.C. Zevenhuizen
Rotterdam
T.V. Huissen
Gelderland
L.T.V. De Doordraaiers
Utrecht
Bildtse T.C. B.T.C.
Friesland
B.T.V. E ‘68
Rotterdam
T.C. Schiebroek
Rotterdam
T.V. Gennep
Limburg
T.V. Joure
Friesland
T.V. Nieuw Vennep
Leiden
H.T.C. Son Tennis
Oost-Brabant
T.C. Liessel
Oost-Brabant
T.V. De Spatter
Noord-Holland Noord
K.T.V. van Polanen
West-Brabant
D.L.T.C. Gerner
Overijssel
T.V. Menheerse
Rotterdam
Tennis Vereniging Valkenswaard Oost-Brabant
T.V. Maasdriel
Centraal-Brabant
De Peppelieren
Centraal-Brabant
The Insiders
Gelderland
T.C. Opinoo
Friesland
D.O.S.
Groningen/Drenthe
A.L.T.V. Daisy
Gelderland
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KNLTB Jaarprijzen

De KNLTB kent jaarlijks prijzen toe aan de ‘Vrijwilliger van het jaar’, de ‘Vereniging van het
jaar’ en het ‘Toernooi van het jaar’. De uitreiking van de prijzen vindt elk jaar plaats tijdens
het KNLTB Jaarcongres.
De winnaars van de KNLTB Jaarprijzen 2018:
• Frans van Eck, Verenigings Competitieleider van LTV Irminloo,
werd verkozen tot ‘Verenigingsvrijwilliger van het Jaar’
• T.C. de Mors in Rijssen werd verkozen tot ‘Vereniging van het jaar’
• TennisDirect Flora toernooi van TV Boskoop, werd verkozen tot ‘Toernooi van het jaar’

Frans van Eck

In memoriam

In 2018 heeft de KNLTB met droefheid kennis genomen van het overlijden van een
prominente KNLTB-functionaris:
• De heer I. van Ree, Lid van Verdienste district IJmond
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Meer informatie: KNLTB.NL
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