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Tennis en padel leven in Nederland
Iedereen de baan op! Daarmee openden we een jaar geleden het voorgaande jaarverslag. 
Een mooi streven, waar corona in maart voor even een dikke streep door heen zette. 
Tennisparken en padelbanen gesloten, competities en toernooien afgelast; een paar 
maanden kon niemand de baan op. 

Toch kunnen we nu zeggen dat door hard werken het ons allen gelukt is. Want tennis en 
padel leven in Nederland. Toen sporten buiten weer mocht, gingen veel mensen de baan 
op. Verenigingen toonden veerkracht en openden hun park voor hun leden en ook voor 
nieuwe spelers. Tennis en padel waren sporten die je veilig kon uitoefenen in de nieuwe 
anderhalvemetersamenleving. 

Tennis leeft in Nederland. Verenigingen hebben massaal meegedaan aan de Zomer Challenge 
of aan het initiatief van onder andere Robin Haase ‘Balletje slaan?’. Zij hebben daardoor 
afgelopen jaar 30.000 nieuwe leden ontvangen. Tennissers deden wanneer het maar kon mee 
aan clinics voor de jeugd, clubkampioenschappen, interne toernooien. Topspelers bezochten 
met groot enthousiasme de eerste KNLTB Charity Tour – en zamelden daarbij ook geld in voor 
goede doelen. De Nederlandse top (rolstoel)tennissers als Diede de Groot, Wesley Koolhof 
en Sam Schröder bewezen het afgelopen jaar in hun discipline tot de top van de wereld te 
behoren.

Padel verovert Nederland. Deze nieuwe dynamische sport werd door jong en oud omarmd. 
Het aantal banen en spelers groeide hard. Niet alleen bij onze verenigingen maar ook bij 
zelfstandige centra. 
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Tennis en padel zijn dus populair in Nederland. Dat verplicht ons deze sporten zoveel mogelijk 
te ondersteunen en te laten bloeien. Daarvoor houden we ons vast aan het strategisch plan dat 
ook in 2020 leidend is geweest voor ons werk. We volgen in dit jaarverslag dan ook de opzet 
uit dat plan.

1. Tennis: 2 miljoen tennisliefhebbers en 1 miljoen tennissers enthousiaster maken voor de 
sport;
2. Tennissers: We willen meer mensen meer laten tennissen bij verenigingen en/of zelfstandige 
centra. Dat is in 2020 gelukt;
3. Tennisverenigingen: Het is onze ambitie om verenigingen vitaal en toekomstbestendig te 
maken. Verenigingen worden ondersteund door onze accountmanagers, onze procesbegeleiding 
en de Kringbijeenkomsten;
4. Tennisleraren: Tennisleraren bepalen voor een groot deel het plezier van tennissers en het 
succes van een vereniging. Deze groep verdient alle aandacht;
5. Technologie: De KNLTB zet zich al langer in voor een goed digitaal aanbod voor vrijwilligers, 
leraren en spelers. Door corona werd het belang daarvan nog duidelijker;
6. Padel: De snelgroeiende sport valt sinds de zomer onder de vlag van de KNLTB. Op naar een 
nog mooiere toekomst.

Naast deze 6 punten laten we ook zien wat er op het vlak van bestuur, organisatie & partners 
is gebeurd. 

We zijn trots op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt. Desondanks heeft het coronavirus 
bij veel verenigingen zijn sporen nagelaten. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Veel 
verenigingen hebben (oud-)leden verloren en dat verlies blijft. Behalve onze dank aan ieder die 
zich heeft ingezet voor tennis en padel in Nederland, willen we ook ons medeleven betuigen 
aan iedereen die geraakt is door het coronavirus. 

Met dit jaarverslag hopen we goed inzicht te geven in de manier waarop we samen ondanks 
alle beperkingen er toch alles aan hebben gedaan zo veel mogelijk Nederlanders de tennis- 
en padelbaan op te krijgen. Alle hulp daarbij is meer dan welkom. Dus, heb je goede ideeën, 
suggesties, of andere feedback? Laat het ons weten. 

Erik Poel 
Algemeen Directeur 

Roger Davids 
Voorzitter 
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1. Tennis
Het is de ambitie van de KNLTB om de 2 miljoen tennisliefhebbers en 1 miljoen actieve 
tennissers nog enthousiaster te maken voor de sport. Toptennis is daarbij een aanjager 
en verbinder. Het vergroot de zichtbaarheid en beleving. Activiteiten voor de breedtesport 
helpen om tennissers en niet-tennissers enthousiast te maken voor tennis en/of padel. 
Dat was door corona niet altijd makkelijk in 2020, maar door de inzet van iedereen, hebben 
we samen er het meest uit kunnen halen.

Toptennisevenementen

Internationaal
In 2020 is de opzet van de Fed Cup gewijzigd. Niet alleen draagt de landenwedstrijd sinds 
september dat jaar de naam Billie Jean King Cup, het toernooi zelf is ook hervormd. Twintig 
landen mogen meedoen aan de kwalificatierondes in februari, de Finals volgen normaal 
gesproken in april. In 2020 konden de Finals vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. 

Nederland mocht door de negentiende plek op de wereldranglijst ook aantreden in de 
kwalificatieronde op 7 en 8 februari. Daarin was Wit-Rusland op het nippertje beter; het 
TeamNL Fed Cupteam verloor in de tie-break van de derde set van het beslissende dubbelspel. 
In april 2021 won Nederland de door corona uitgestelde play-off wedstrijd tegen China en blijft 
daardoor in de wereldgroep.
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De Nederlandse heren misten in de Davis Cup ook de deelname aan het finaletoernooi. De 
ploeg van captain Paul Haarhuis verloor in maart met 3-1 in Kazachstan. Het team speelt in 
september 2021 tegen en in Uruguay de vanwege corona uitgestelde wedstrijd voor handhaving 
in de wereldgroep.

Op de Grand Slams werd vooral in het dubbelspel goed gepresteerd. Diede de Groot & Aniek 
van Koot wonnen voor de derde keer op rij de finale dubbelspel rolstoeltennis op Roland Garros, 
terwijl Wesley Koolhof ook in het dubbelspel de US Open finale bereikte en de ATP Finals won. 
Sam Schröder won in het dubbelspel op Roland Garros en tevens in het enkelspel de US Open. 
Kiki Bertens zal tevreden terugkijken op haar winst in het WTA-toernooi in Sint-Petersburg en 
haar negende plek op de wereldranglijst. Arantxa Rus won de WTA-toernooien van Palermo 
en Linz in het dubbelspel. Dubbelspecialiste Demi Schuurs won met Kveta Peschke het WTA-
toernooi van Cincinatti. Samen met haar nieuwe dubbelpartner Nicole Melichar pakte ze de titel 
in Straatsburg De 18-jarige Guy den Ouden bereikte de laatste vier van het juniorentoernooi op 
Roland Garros.

KNLTB Charity Tour
In juli, vlak voor de herstart van de (inter)nationale wedstrijden, speelden enkele topspelers 
trainingswedstrijden tegen elkaar op verschillende verenigingen door heel Nederland. De 
spelers gaven daarnaast clinics en beantwoordden vragen tijdens de kidspersconferenties. 
Ook werd bij deze evenementen geld ingezameld voor Esther Vergeer Foundation, Richard 
Krajicek Foundation, Stichting Pole Position en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zowel spelers als 
de honderden bezoekers (in totaal) waren enthousiast over de wedstrijden en de verbinding 
met verschillende goede doelen.
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Nationaal
Kort na de KNLTB Charity Tour werd een extra editie van het NK gehouden op het Nationaal 
Tennis Centrum in Amstelveen. Richel Hogenkamp en Gijs Brouwer wonnen in het enkelspel. De 
duo’s Quirine Lemoine & (opnieuw) Richel Hogenkamp en Sander Arends & David Pel wonnen 
de dubbeltitels. Bij het rolstoeltennis waren de titels voor Diede de Groot, Tom Egberink en 
de duo’s Marjolein Buis & Michaela Spaanstra en Carlos Anker & (ook zijn tweede titel) Tom 
Egberink.

In de laatste weken van het jaar volgde het NK Tennis Indoor in opnieuw Amstelveen. Lesley 
Pattinama-Kerkhove en Jelle Sels wonnen beide de enkeltitel na opgave van hun tegenstander. 
Twee walk-overs beslisten de finales in het dubbelspel. De duo’s Quirine Lemoine & Rosalie 
Van Der Hoek en Sander Arends & Matwé Middelkoop mogen zich Nederlands besten noemen. 
Aniek van Koot, Maikel Scheffers en de duo’s Jiske Griffioen & Michaela Spaanstra en Tom 
Egberink & Maikel Scheffers wonnen bij het rolstoeltennis.

Tennis Awards
Arantxa Rus en Botic van de Zandschulp zijn door een vakjury beloond met de KNLTB Tennis 
Award 2020. Rus eindigde het tennisseizoen op de 74ste plaats van de wereldranglijst, bijna 
even hoog als haar persoonlijk beste ranking ooit (#61 in 2012). Als dubbelspeler won ze 
bovendien de WTA-toernooien van Palermo en Linz. Van de Zandschulp speelde vorig jaar 29 
wedstrijden op de ATP Challenger Tour waarvan hij er 18 won. Twee keer was hij finalist.

De Tennis Award voor de beste dubbelprestatie is voor Wesley Koolhof. Hij won in Londen met 
zijn partner met Nikola Mektic de ATP Finals. De Aanmoedigingsprijs is gewonnen door Guy 
den Ouden. De 18-jarige haalde op Roland Garros de halve finale van het juniorentoernooi.

Sam Schröder mag zich Rolstoeltennisser van het Jaar noemen. Hij won vorig jaar de US Open en 
pakte de titel in het dubbelspel op Roland Garros. De Aanmoedigingsprijs in het rolstoeltennis 
is gewonnen door de 16-jarige Lizzy de Greef. Zij schreef het internationale toernooi Cruijff 
Foundation Junior Masters op haar naam.
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Zomer Challenge
De mogelijkheden om mensen die geïnteresseerd zijn in tennis, kennis te laten maken met 
de sport waren in 2020 beperkt. Menzis Tenniskids@School, het programma om scholieren 
enthousiast te maken voor tennis, kon vanwege corona niet doorgaan. Ook de open dagen bij 
verenigingen bleven (grotendeels) achterwege.

De Zomer Challenge was daarentegen wél een groot succes. Bij dit nog jonge initiatief kunnen 
sporters in de zomerperiode, wanneer veel andere sporten stilliggen, met een tijdelijk 
lidmaatschap een aantal maanden vrij tennissen en  een aantal lessen of clinics volgen. Zo 
maken ze op een laagdrempelige manier (hernieuwd) kennis met de sport. 

Liefst 549 verenigingen, ruim 3,5 keer zoveel als in 2019, deden aan deze actie mee. Ruim 
18.000 sporters meldden zich als zomerlid aan. 40 procent van hen is na de Zomer Challenge 
lid gebleven. Een ongekend resultaat, dat ook de media opviel. Dagblad BN DeStem schreef 
over de revival van tennis in West-Brabant, RTL Nieuws ging langs bij tennisvereniging Etten 
in Etten-Leur dat mede door de Zomer Challenge in twee maanden tijd groeide van 650 naar 
800 leden.

AD Tennis-bijlage
In 2020 verscheen voor de derde keer de AD Tennis-
bijlage. Een special van 16 pagina’s viel bij de 2,7 
miljoen lezers van het AD en de regionale dagbladen 
de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, Eindhovens 
Dagblad, Brabants Dagblad, BNdeStem en PZC op 
de deurmat. Zij lazen daarin onder meer interviews 
met toptennissers, de voordelen van tennis tijdens 
corona en een portret van tennisvereniging ALTA in 
Amersfoort.

Klik hier om de speciale tennisbijlage online te lezen. 

https://www.ad.nl/tennis/lees-hier-de-volledige-tennisspecial-2021~a0439be5/
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Tennis met Kiki
“Tennis is een geweldige sport voor alle 
leeftijden én elk niveau.” Dat zei Kiki Bertens 
bij de presentatie deze zomer van haar boek 
‘Tennis met Kiki’. Zij schreef een boek om 
kinderen enthousiast te maken voor tennis. 

In ‘Tennis met Kiki’ beschrijft ze wat tennis zo 
leuk maakt, vertelt ze hoe je nog beter kan 
worden en deelt ze persoonlijke verhalen over 
haar leven als toptennisser. De opbrengsten 
van het boek gaan naar het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur en komt ten goede aan 
jeugdtennissers uit gezinnen met weinig geld.

‘Tennis met Kiki’ is nog steeds bij de 
boekhandel te koop of online te bestellen.

“Balletje slaan?”
In juni was buiten sporten weer mogelijk, maar de proftennissers moesten nog tot augustus 
wachten voordat hun toernooien weer van start gingen. Robin Haase begon in die tijd met 
onder meer zijn coach Raymond Knaap spontaan de actie “Balletje slaan?” om Nederlanders, 
tennissers en niet-tennissers, weer in beweging te krijgen. 

Bekende Nederlanders als Jan Kooijman, Erik Scherder, Peter Heerschop en Ronald de Boer 
en alle Nederlandse toptennissers verbonden zich als ambassadeur aan de actie. Honderden 
tennisverenigingen openden vanaf 4 juni hun deuren. Daar stonden de leden én veel Nederlandse 
tennistoppers klaar om met de deelnemers een balletje te slaan. Deze actie leverde veel media 
aandacht voor tennis op, o.a. in AD, Volkskrant, Parool, Telegraaf en ook op televisie bij Op1 en 
Beau.
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2. Tennissers
Er wordt al jaren steeds meer getennist, alleen niet in verenigingsverband. Niet iedere 
tennisser wil nog lid worden van een vereniging. Liever huren zij zonder verdere 
verplichting een baan. De KNLTB wil er zijn voor alle tennissers, ook al zijn ze (nog) geen 
lid.  Het doel was in 2022 de daling van het ledenaantal te stoppen. We zijn blij dat we die 
doelstelling al in 2020 hebben bereikt.

Het totaal aantal leden bedroeg in 2020 567.000. Het ledenaantal is hiermee iets meer dan 
3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral van juni tot begin dit jaar steeg 
het aantal nieuwe leden snel, de instroom in die maanden was 32 procent hoger dan in die 
maanden in 2019. 

Het is de eerste stijging van het ledenaantal sinds ruim tien jaar. De stijging is uiteraard niet 
los te zien van corona. Tennis is een van de weinige sporten die op een veilige manier beoefend 
kan worden. Maar het is ook zeker te danken aan de honderden verenigingen met al hun 
vrijwilligers de afgelopen zomer ervoor hebben gezorgd dat bestaande leden konden blijven 
sporten en daardoor lid bleven en nieuwe leden kennis konden maken met tennis en padel op 
een veilige en verantwoorde manier.

Competitie en toernooien
Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het seizoen. Maar 
liefst 31.381 teams hadden zich aangemeld. 
Groot was dan ook de teleurstelling dat in het voorjaar van 2020 de Voorjaarscompetitie, de 
Voorjaarscompetitie Padel en de Tenniskids competitie vanwege corona niet door konden 
gaan. Later verdwenen ook de Zomeravondcompetitie, Triple Double en veel toernooien van 
verenigingen van de kalender. Vanaf 1 juli kon het verenigingsleven weer op gang komen en 
waren wedstrijden en toernooien weer toegestaan. 

Het animo van spelers om deel te nemen aan de KNLTB Competitie in het najaar was dan ook 
groot, 26.735 teams. Ook is in die periode de Tenniskids competitie georganiseerd,. Helaas 
hebben we de Najaarscompetities na vijf speelronden vanwege corona moeten afbreken. Toch 
hebben nog ongeveer 150.000 competitiespelers en 3.100 8&9-spelers aan de competities 
kunnen meedoen.
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Alles-in-1
Tennis Alles-in-1 is het lidmaatschapspakket voor jonge tennissers. Een derde van de jeugdleden 
stopt helaas na twee jaar lidmaatschap. In een Tennis Alles-in-1 lidmaatschap  kan – naast 
de automatische deelname aan de Tenniskidscompetitie -  ook training, clubactiviteiten en 
toernooitjes worden toegevoegd zodat kinderen en jongeren (het hele jaar) kunnen tennissen 
en competitie spelen voor een vaste prijs. Zo komen ze vaker op de vereniging, neemt de 
binding met de vereniging en leraar toe, spelen ze meer wedstrijden en maken ze sneller 
vriendjes waardoor ze meer plezier in tennis hebben.
Al 286 verenigingen bieden Tennis Alles-in-1 aan.

Iedereen doet mee
Ons motto is ‘Nederland Tennisland. Iedereen doet mee’. Daarom zetten we ons ervoor in 
dat ook mensen met een fysieke of andere beperking zo veel en zo goed mogelijk kunnen 
tennissen. Ook voor oudere tennissers hebben we een aantrekkelijk aanbod gecreëerd.

Rolstoeltennis
Op dit moment zijn er zo’n 70 verenigingen die rolstoeltennis aanbieden. Dit aanbod varieert 
van alleen een lidmaatschap voor rolstoeltennissers tot een inclusieve vereniging waar 
rolstoeltennissers een volledig wedstrijd- en trainingsprogramma krijgen aangeboden. Het 
aantal leden van de KNLTB Rolstoeltennis Facebookgroep is gestegen naar 269 leden. 

Ook rolstoeltennis werd geraakt door corona. Maar drie verenigingen hebben in 2020 een 
ranglijsttoernooi georganiseerd, vijf minder dan het jaar ervoor. Hieraan hebben in totaal 101 
spelers meegedaan.

Ondanks de corona maatregelen hebben we het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis in 
samenwerking met NMC Bright verder kunnen uitwerken. Met ruim 30 verenigingen hebben 
(online) analysesessies plaatsgevonden waarbij per vereniging focuspunten zijn benoemd om 
mee aan de slag te gaan. In zo’n 12 gevallen zijn er nog (online) ambitie sessies aan verbonden 

Tennis Alles-in-1
Basis
• Jeugdlidmaatschap 
• Competitie

Plus
• Jeugdlidmaatschap 
• Competitie
• Trainingen (zomer en winter)

Top
• Jeugdlidmaatschap
• Competitie
• Trainingen
• Clubactiviteiten
• Social events
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om de focuspunten verder uit te diepen en heeft dit geleid tot een concreet actieplan om 
mee aan de slag te gaan. Vlak voor de lockdown hebben we op 29 februari de 1e Praktijkdag 
Rolstoeltennis voor Tennisleraren kunnen organiseren waarbij zo’n 35 tennisleraren kennis van 
Rolstoeltennis werd bijgebracht. De Praktijkdag Rolstoeltennis voor tennisleraren vond plaats 
op het NTC in Amstelveen.

In de maand maart hebben we een onderzoek uitgezet onder bij KNLTB geregistreerde 
rolstoeltennissers. Doel van het onderzoek was om te achterhalen welke stappen een 
rolstoeltennisser doorloopt om uiteindelijk lid te worden van een tennisvereniging. De 
uitkomsten zijn gedeeld met de verenigingen via de nieuwsbrief.

Vanuit onze samenwerking met de Esther Vergeer Foundation zouden er 40 rolstoeltennis 
clinics door heel Nederland worden verzorgd maar helaas is het merendeel van deze clinics 
geannuleerd. Diede de Groot (nummer 1 rolstoeltennisster van de wereld) heeft zich in 2020 
ingezet als KNLTB Ambassadeur voor het rolstoeltennis in Nederland.
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G-tennis
G-tennis is een tennisvorm voor spelers die door hun verstandelijke beperking te veel 
belemmeringen ondervinden om mee te doen aan de reguliere tennisactiviteiten op een 
tennisvereniging.

Zo’n 80 verenigingen in het hele land bieden aanbod voor G-Tennissers aan.
Helaas zijn er veel activiteiten en trainingen voor G-Tennissers op de verschillende verenigingen 
geannuleerd vanwege corona maatregelen. In 2020 zouden de Nationale Spelen van Special 
Olympics Nederland groots in Den Haag worden gevierd. Ruim 150 spelers van verschillende 
verenigingen zouden hieraan deelnemen maar vanwege corona is dit evenement verplaatst 
naar 2022. Ook hebben andere activiteiten zoals de Pole Position Dag in Amstelveen niet 
kunnen plaatsvinden en zijn deze verschoven naar komend jaar.

In september zou ook de 20e editie van de Open dag van Johan Cruijff Foundation gaan 
plaatsvinden maar de organisatie heeft besloten om in plaats van de kinderen naar Amsterdam 
te laten komen, naar de kinderen toe te gaan. Verschillende ambassadeurs gingen langs bij in 
totaal 20 locaties in Nederland, waaronder enkele tennisverenigingen.

Oldstars tennis
Sinds 2019 biedt de KNLTB in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en Menzis het 
OldStars tennis aan. Hierbij wordt met een groene, tragere tennisbal gespeeld en kunnen de 
spelregels iets worden aangepast, denk aan het twee keer mogen stuiteren van de bal. Het 
Nationaal Ouderenfonds ondersteunt verenigingen die OldStars tennis willen opstarten. 35 
tennisverenigingen hebben daar al gebruik van gemaakt.
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Beachtennis
De KNLTB omarmt net als de ITF beachtennis. De KNLTB is het landelijke platform waar 
alle beachtennis informatie is gebundeld. Momenteel bestaat het beachplatform uit: 
toernooikalender, spelersranking, beachtennislocaties, ambassadeurs en overige informatie 
voor organisaties en locaties. 

Op dit moment telt Nederland zeven beachtennis organisaties, die door het hele land heen 
clinics en lessen aanbieden, en zijn er 44 locaties en verenigingen waar beachtennis gespeeld 
kan worden. Vanwege corona zijn veel toernooien in 2020 geannuleerd. Gezien de groei van de 
afgelopen jaren was de verwachting te groeien naar 100 aangesloten beachtennis toernooien 
op de KNLTB beachtennis kalender. Ondanks de bijzondere omstandigheden zijn er toch ruim 
30 beachtennis toernooien in 2020 doorgegaan. 

Door de pandemie werd er door de gemeente Den Haag geen vergunning verleend voor het 
NK beachtennis in augustus. De opzet was om door te groeien naar 3 weekenden beachtennis, 
met 10 verschillende onderdelen. Nadat de situatie wat leek verbeterd is alles ingericht om 
een eerste indoor editie van het NK beachtennis ooit te gaan houden. De sportcampus, met 
6 indoor beachtennis velden, was klaar voor het event in oktober. Helaas gooide corona weer 
roet in het eten. Voor het eerst in 17 jaar geen NK beachtennis. De behaalde ranglijst punten 
tijdens het NK 2019 zijn blijven gelden. 

In 2020 stonden 2 beachtennis ontwikkelingen centraal. De inregeling van ambassadeurs en 
het aanbod van een competitie voor fanatieke spelers. Gedurende het jaar zijn 8 beachtennis 
ambassadeurs verbonden aan de tennisbond. Elke ambassadeur heeft een contract getekend.  
In uniforme beachtennis kleding worden ze ingezet voor verschillende promoties. Afgelopen 
jaar is er met name aanbod geweest aan jeugd, bijvoorbeeld in Hoogvliet en Amsterdam. 

De beachtennis eredivisie is een concept voor de fanatieke spelers en is een stimulans om extra 
te trainen en te spelen. We streven naar een competitie aanbod voor alle beachtennisers. Op 4 
locaties bij verschillende beachlocaties zou deze eerste editie plaatsvinden, maar de pandemie 
maakte het niet mogelijk. We zetten in 2021 deze koers voort. 
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3. Tennisverenigingen
Functioneert een vereniging goed? Past het clubhuis bij de vereniging? Voelen leden zich 
thuis? Vitale verenigingen kunnen deze vragen bevestigend beantwoorden. Het is onze 
ambitie om verenigingen vitaal en toekomstbestendig te maken. 

Accountmanagers
Het jaarcongres is sinds enkele jaren een belangrijk moment om verenigingen bij te kunnen 
praten over diverse  onderwerpen, zoals in 2019 de vitale vereniging daar centraal stond. 
Vanwege corona kon het congres in 2020 geen doorgang vinden. Dit maakte de rol van de 
accountmanagers dit jaar nog belangrijker.

Accountmanagers hebben een grote rol in de verenigingsondersteuning. Zij leggen daarvoor 
bij voorkeur een bezoek aan de vereniging af; dit lukte ondanks de coronamaatregelen toch 
nog 1078 keer. Ze hielden daarnaast meer dan andere jaren contact via bellen, videobellen 
en WhatsApp-groepen met verenigingen. Ook bezochten ze 129 tennisscholen en -leraren en 
spraken met 85 gemeenten.

Over de meest belangrijke onderwerpen hebben onze accountmanagers en experts workshops 
en webinars gegeven. In februari is er nog een aantal fysieke workshops Ledenwerving 
en –behoud georganiseerd. Vanaf maart zijn de bijeenkomsten gewijzigd naar online. In 
totaal zijn er daarna 8 webinars georganiseerd: Jeugd, Activatie van leden, Communicatie, 
Nieuwe bestuurders, Tennis Alles-in-1, Competitie (VCL), Verduurzaming en KNLTB partners. 
Veel verenigingen hebben daar gebruik van gemaakt, ruim 2250 deelnemers waren online. 
Een aantal webinars werd door zowel functionarissen als leraren gevolgd.  Vrijwilligers zijn 
daarnaast beter bediend door de doorontwikkelde opleidingen voor onder andere competitie- 
en toernooileiders.
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Kringbijeenkomsten 
Kringen zijn lokale samenwerkingsverbanden van gemiddeld 10 verenigingen. Een Kring is 
gericht op kennisdeling, op samenwerking (wedstrijdkalender, jeugd, leraren, competitiespelers), 
belangenbehartiging richting de gemeente en verder alles wat de Kring zelf van belang vindt. 
In 2020 waren er 130 kringen actief en vonden er 171 kringbijeenkomsten plaats, waarvan de 
meeste online. 

Procesbegeleiding
De KNLTB staat verenigingen waar het op een gegeven moment minder goed gaat bij met 
procesbegeleiding of projectbegeleiding van KNLTB-ondersteuners. Bij procesbegeleiding 
brengt een deskundige de vereniging weer op gang, helpt hij de vereniging bij het verbeteren 
van verenigingscultuur en/of visievorming of ondersteunt hij bij de introductie van padel 
binnen de vereniging. Bij projectbegeleiding gaat het met name om fusie- of gemeentelijke 
trajecten. In 2020 hebben de ondersteuners 192 verenigingen begeleid, 95 keer daarvan was 
padel daarbij het onderwerp. 

Vereniging van het jaar
Het jaarcongres kon in 2020 geen doorgang vinden door de coronamaatregelen. De verkiezing 
voor de Vereniging, Leraar, Vrijwilliger en Toernooi van het jaar zijn in 2020 daardoor 
noodgedwongen uitgesteld tot 7 maart dit jaar. Daardoor kunnen we de winnaars toch 
meenemen in dit jaarverslag.

Grote winnaar was TV Barendrecht. De vereniging werd verkozen tot Vereniging van het jaar en 
Bart van der Ploeg van SportsTeamTennis, hoofdtrainer in Barendrecht, won de Zwarte Tulp als 
Leraar van het jaar. Een mooi voorbeeld van de succesvolle samenwerking tussen vereniging 
en leraar. Peter van de Kragt van Kimbria Racket Club en het Open Toernooi Merletten (The 
Quarantennis Edition) ontvingen de Zwarte Tulp als respectievelijk Vrijwilliger en Toernooi van 
het jaar.

Communicatie
Ons magazine Centre Court en het platform centrecourt.nl zijn en blijven belangrijke middelen 
om inspiratie en kennis te delen met verenigingen. In mei lanceerden we een nieuwe variant, 
het Centre Court E-zine. Met deze digitale versie van 
het magazine was het mogelijk om nog sneller en 
actueler verenigingen te informeren en te helpen bij het 
open gaan van banen en clubhuis en het werven van 
nieuwe leden in coronatijd. In totaal gaven we 3 E-zines 
uit. Het online platform werd in 2020 per maand bijna 
15.000 keer bezocht. In totaal werden 657.453 pagina’s 
bekeken.  

Daarnaast hebben we de KNLTB Corona Toolbox 
in het leven geroepen. Op corona.knltb.nl vinden 
verenigingsfunctionarissen en leraren alles wat ze 
moeten weten over tennis en padel gedurende de 
coronacrisis. De behoefte aan deze informatie bleek 
groot. Tussen 28 april 2020 en 31 december 2020 zijn de 
nieuwsberichten en tips daar 846.794 keer bekeken. De 
pagina met veel gestelde vragen is 97.692 keer bezocht.
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Front office 
De Ledenservice heeft veel contact met zowel verenigingsfunctionarissen als ook steeds 
vaker de individuele speler. Door de gerichte communicatie naar ook spelers, weten zij de 
KNLTB steeds beter te vinden. Het totaal aantal contacten is in vergelijking met voorgaande 
jaren stabiel gebleven maar gedurende het jaar zijn er grote pieken (en dalen). De contacten 
vinden met name plaats via mail, telefoon en een klein maar groeiend deel chat. Onderwerpen 
die het meest worden aangesneden zijn competitiezaken (van inschrijving, indeling tot aan 
uitslagen), ledenadministratiezaken (lidmaatschap en ledenpassen), vragen van tennisleraren 
en toernooien. 

ICT
In 2020 hebben verenigingen volop gebruik kunnen 
maken van de digitale middelen die KNLTB in de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld om de taken van 
vrijwilligers zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. Onder 
invloed van Corona is adoptie van de ClubApps enorm 
gestegen, mede door het gemak bij het reserveren van 
een baan en de verplichte registratie die daarvoor nodig 
was. 

Medio 2020 werden ook alle websites vernieuwd, niet 
alleen qua technologie, maar ook 
qua opzet en inhoud. Verder werden 
in de tweede helft van 2020 twee 
platforms gelanceerd waarmee het 
voor verenigingen mogelijk wordt 
om banen te verhuren via het 
eigen ledenadministratiepakket: 
padelboeker.nl en tennisboeker.nl. 
Een belangrijke stap vooruit in het 
vereenvoudigen van de handling 
van verhuur bij de vereniging, maar 
zeker ook voor geïnteresseerden 
in tennis en padel fijn dat ze eerst 
op een laagdrempelige manier 
kennis kunnen maken met onze 
racketsporten. 
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4. Tennisleraren
Tennisleraren zijn heel erg belangrijk voor de tennissport. De kwaliteiten (kennis, 
vaardigheden en persoonlijkheid) van de leraar bepalen niet alleen voor een groot deel het 
plezier dat mensen aan de tennissport beleven, ze bepalen in grote mate ook het succes 
van de vereniging. Het belang van de leraar kan daarom niet genoeg benadrukt worden.

De KNLTB ontplooit verschillende initiatieven om de samenwerking en tennisvereniging te 
versterken, zodat de leraar een belangrijke rol binnen de vereniging krijgt. Ook is er volop 
aandacht om de kwaliteiten en vaardigheden van leraren te verbeteren door middel van 
opleiding en bijscholing. 

Permanente ontwikkeling
Een professionele tennisleraar heeft te allen tijde een geldige licentie en ontwikkelt zich 
continu in zijn vak. Daarom is ruim vijf jaar geleden het systeem van Permanente Ontwikkeling, 
kortweg PO in het leven geroepen. Tennisleraren moeten elke twee jaar hun licentie verlengen 
en daarvoor in die twee jaar minimaal 24 PO-punten verzamelen. Deze punten kunnen worden 
behaald door deelname aan bijeenkomsten en bijscholingen.

Op dit moment zijn er 1929 gelicenseerde leraren. In 2020 hebben zij 197 sessies voor bijscholing 
gevolgd; 71 procent daarvan digitaal via webinars of E-learnings en 27 procent via een fysieke 
bijeenkomst. De leraren beoordeelden deze bijscholingen met een tevredenheidsscore van 8,5. 
Ook hebben 989 leraren een actief account op de ITF Academy.

Daarnaast zijn 130 cursisten gestart met A-opleiding en 14 cursisten met de B-opleiding. Veel 
meer dan het jaar ervoor.
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Digitale Inspiratie- en Ontwikkelingsweek
Het volgen van bijscholingen vindt steeds vaker online plaats, een proces dat versneld is door 
corona. De Digitale Inspiratie- en Ontwikkelingsweek van zondag 28 juni t/m zaterdag 4 juli 
was daarvan het resultaat. 522 deelnemers keken naar 22 webinars en 11 Q&A-sessies met 
onder meer Jacco Eltingh, Sjeng Schalken, Simon Wheatley en Mark Tennant als sprekers. De 
week werd met een 9.13 hoog gewaardeerd. 

Omdat in het najaar het zesde trainerscongres niet kon doorgaan, is ook toen een Digitale 
Inspiratie- en Ontwikkelingsweek gehouden. Van zondag 15 november tot donderdag 19 
november stond in 15 webinars de jeugd centraal. Sprekers als Kris Soutar, Nick Vets, Miguel 
Janssen en Alexander Nonnekes inspireerden trainers om het optimale uit de jeugdlessen te 
halen. De 425 deelnemers waardeerden deze week een fractie hoger: 9.14.

KNLTB Leraren App
Tennisleraren met een geldige licentie konden in 2019 voor het eerst gebruik maken van de 
KNLTB Leraren App. In de app ziet een tennisleraar hoeveel PO-punten hij/zij heeft behaald. 
Ook gaat het aanmelden voor bijscholingscursussen nu via deze weg. 

De app heeft in 2020 een update gekregen. Tennisleraren hebben via de app ook toegang tot 
de module ‘Deel & Inspireer’, zodat ze altijd en overal praktische content bij de hand hebben. 
Denk hierbij aan leuke instructieclips, documentatie en belangrijk nieuws. Ook zijn de leraren 
via de app op de hoogte gehouden van het laatste nieuws omtrent de coronacrisis. In 2020 
maakten zo’n 1400 leraren gebruik van de app, oftewel 70% procent van de leraren met een 
geldige licentie.

Instroomleraar
Om actiever betrokken te zijn bij kinderen met cluboverstijgend niveau in de leeftijdscategorie 7 
tot en met 10 jaar, heeft de KNLTB in 2020 een netwerk van leraren opgezet dat verantwoordelijk 
is voor een cluboverstijgend instroomprogramma. Het instroomprogramma is bedoeld voor 
gedreven jeugdspelers. Met de instroomtrainingen blijven de jeugdspelers gewoon lid van hun 
eigen vereniging, maar krijgen ze een extra mogelijkheid (bovenop de clubtrainingen) om ook 
één keer per week te trainen met kinderen van een gelijkwaardig niveau. Voor de KNLTB zijn de 
trainingen een manier om talent te herkennen. Na een beoordelingstraject zijn in september 
2020 39 leraren aangewezen als instroomleraar.
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5. Technologie
Het tennis- en padelseizoen stond op het punt van beginnen toen het coronavirus uitbrak 
en de pandemie Nederland voor een groot deel lam legde. Door onze toch al grote inzet op 
digitaal en online hebben we tennissers op de beste manier kunnen bedienen.

Online hebben we in mei alle websites in eenzelfde, fris jasje gestoken. De informatie is beter 
gestructureerd en daardoor makkelijker te vinden. Elke website heeft zijn eigen doelgroep. 
Op knltb.nl vind je informatie over de KNLTB, strategie en organisatie, vacatures, reglementen 
en contactgegevens. Tennis.nl vertelt bezoekers alles over het starten met tennis en spelen 
van competities en wedstrijden. Informatie over padel is te vinden op nlpadel.nl, terwijl 
verenigingen terecht kunnen op centrecourt.nl.

KNLTB ClubApp
De KNLTB ClubApp was in 2019 al een groot succes. Aan het einde van dat jaar maakten bijna 
1000 verenigingen en 222.000 leden gebruik van de ClubApp, bijvoorbeeld om online een baan 
te reserveren. Vanaf het moment dat in juli na de eerste lockdown de spelers weer de baan 
op mochten, explodeerde het gebruik. Van een paar honderd reserveringen per dag in de app, 
zijn we naar 25.000 baanreserveringen per dag gegaan. Het totale aantal reserveringen steeg 
daardoor van 32.000 tussen 1 april 2019 en 31 maart 2020 naar 2.240.000 baanreserveringen 
in de twaalf maanden daarna. Dat is 70 keer zo veel. Het aantal gebruikers steeg in dezelfde 
periode met 44 procent tot 262.000. Ook maken nu 1350 verenigingen gebruik van de app, 
tegen 750 een jaar eerder.
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Padelboeker 
Het zoek- en boekplatform Padelboeker.nl biedt na een succesvolle pilot eerder dat jaar sinds 
november 2020 spelers zonder lidmaatschap de mogelijkheid een padelbaan bij een vereniging 
te boeken. Verenigingen kunnen hiermee een succes maken van padel zonder dat dit te veel 
werk vraagt van vrijwilligers. 

Aantal teams en competities in voor- en najaar

Het nog nieuwe platform wordt continu op basis van feedback van gebruikers doorontwikkeld.  
Inmiddels zijn bij meer dan 40 locaties  padelbanen te reserveren. 
Parallel is ook tennisboeker.nl gelanceerd, eenzelfde soort platform voor verenigingen die ook 
graag tennisliefhebbers ontvangen die los een baantje willen huren.
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6. Padel
Padel heeft de wind in de rug. Niet alleen groeit de sport zowel in sporters als locaties, 
sinds de zomer van 2020 valt de sport volledig onder de vlag van de KNLTB. Padel profiteert 
zo van de kracht en kennis van de KNLTB. Op naar een nog mooiere toekomst.

Groei
Millennials en de generaties daarachter hebben andere behoeften als het gaat om sporten. Zij 
ruilen traditionele sporten in voor niet-traditionele sporten waarbij fun soms belangrijker is 
dan de winst. Padel heeft het daarom in zich om deze generatie sporters – en natuurlijk ook 
andere leeftijdscategorieën – te verrassen.

Padel groeit mede daardoor hard. Wereldwijd zijn er inmiddels ruim 10 miljoen spelers, in 
Nederland groeide dat aantal van 15.000 in 2019 tot 30.000 vorig jaar. In 2020 telt Nederland 
473 padelbanen op 206 verschillende locaties, flink veel meer dan een jaar eerder toen er 150 
locaties 305 banen waren. Het aantal competitieteams groeide in een jaar van 450 naar 861 
teams in het voorjaar (inclusief Triple Double competitie) en 723 in het najaar.

Om de sport nog beter te positioneren, heeft de sport een eigen look and feel en een eigen 
campagne gekregen: Expect the unexpected. Het is een slogan die Nederland nieuwsgierig zal 
maken naar padel en zal uitdagen om ook eens de kooi te betreden.

De opleiding voor padelleraar heeft ook meer vorm gekregen. Zowel de aanvullende opleiding 
voor tennisleraren, als de opleiding voor niet-tennisleraren. Deze laatste is specifiek bedoeld 
voor ervaren padelspelers die zich verder willen ontwikkelen en de ambitie hebben om spelers 
op recreatief en licht prestatief niveau verder te brengen.
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Fusie KNLTB en NPB
De weg die de KNLTB en Nederlandse Padelbond (NPB) in november 2019 zijn ingeslagen, heeft 
op 1 juli 2020 zijn beslag gekregen. Die weg begon met de aankondiging van een gezamenlijke 
wedstrijdkalender en eindigde met de door de Ledenraad van de KNLTB en ALV van de NPB 
goedgekeurde fusie van de twee bonden. Alle padelactiviteiten vallen nu onder de KNLTB. 

De KNLTB en NPB verwachten dat de fusie zal bijdragen aan de verdere groei van de padelsport 
in Nederland. De kennis, ervaring en expertise van de NPB komen samen met de infrastructuur, 
innovatie- en marketingkracht van de KNLTB. De fusie betekent ook dat padel nu door de 
KNLTB zowel nationaal als internationaal vertegenwoordigd wordt. De al genoemde nieuwe 
slogan van padel is een eerste zichtbaar voorbeeld van de fusie.

NK Padel
Op de padelbanen van Padel Dam in Amsterdam werd in september de NK Padel gespeeld. Na 
de fusie tussen de KNLTB en NPB waren dit de eerste Nationale Kampioenschappen. Hiermee 
ligt de tijd van twee, los van elkaar staande nationale kampioenschappen achter ons. De NK 
Padel is vanaf nu het enige echte kampioenschap in Nederland. In de finales waren Bram Meijer 
en Uriël Maarsen de winnaars bij de heren, Milou Ettekoven en Tess van Dinteren bij de dames.
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7. Bestuur, organisatie & partners
Naast de fusie tussen de KNLTB en de NPB zijn er nog meer belangrijke ontwikkelingen 
geweest op het gebied van het bestuur, de organisatie en partners. In dit hoofdstuk zetten 
we ze op een rij.

Ledenraad
De nieuwe Ledenraad heeft in 2020 zijn eerste volle jaar achter de rug. De 29 leden komen 
vier keer bij elkaar, onder andere om geïnformeerd te worden door het Bestuur over het beleid 
en het gevoerde beleid te toetsen. De Ledenraad stemde op 1 juli 2020 in met de fusie tussen 
de KNLTB en de NPB. Daarnaast is in 2020 door de Selectiecommissie Ledenraad, bestaande 
uit 3 Ledenraadsleden, 1 Bondsbestuurslid en 1 Directielid, hard gewerkt aan het concept 
Kiesreglement Ledenraad. Vooruitlopend op de eerstvolgende verkiezingen (2022) zal dit 
reglement medio 2021 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Ledenraad.

Bondsbestuur
Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen en legt daarover verantwoording af aan de 
Ledenraad. Na de fusie tussen de KNLTB en de NPB trad Bart Keuper toe als bestuurslid Padel. 
Hij was tot de fusie algemeen bestuurslid van de NPB. 

Bestuursleden Eric Wilborts en Steven Bannink gaven in december aan af te zullen treden. 
Het bestuur heeft gekozen met zeven personen verder te gaan, waardoor er na hun vertrek 
nog plaats was voor één bestuurslid. Die plek is ingevuld door Manfred de Kok, bestuurslid 
Juridische Zaken.

Nationaal Tennis Centrum
Ons Nationaal Tennis Centrum (NTC) in Amstelveen ademt topsport en was in augustus en 
december het podium voor het NK Tennis en het NK Tennis indoor. 

Ook werd op het NTC op 5 september het nieuwe TennisDirect Experience Center geopend. 
TennisDirect is sinds 2016 official supplier van de KNLTB, een partnership dat op dezelfde dag 
tot 2023 werd verlengd. Het nieuwe TennisDirect Experience Center is een van de vier fysieke 
winkels van TennisDirect.
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Public Affairs
Het werk van Public Affairs werd in 2020 gehinderd door het ontbreken van fysieke 
bijeenkomsten. Tegelijkertijd is er juist vanwege de coronacrisis veel energie gestoken in 
contacten met de woordvoerders Sport in de Tweede Kamer, NOC*NSF, de Vereniging Sport 
en Gemeenten en het ministerie van VWS. Daarbij stond het openstellen van de sport en de 
steunmaatregelen voor de sport en in het bijzonder onze tennisverenigingen centraal. 

Ook zijn via position papers en persoonlijke gesprekken de standpunten van KNLTB over 
zowel actuele als beleidsonderwerpen gedeeld met politici en andere relevante stakeholders. 
Zo stonden onder meer het geschil met de Autoriteit Persoonsgegevens, de ontwikkelingen 
rond de Kansspelen en thema’s rond Integriteit en de noodzaak van Sport en Bewegen op de 
agenda.

De doorvertaling van het Nationaal Sportakkoord naar Lokale Sportakkoorden heeft afgelopen 
jaar extra aandacht gekregen. De KNLTB heeft zowel digitaal als via zijn accountmanagers de 
tennisverenigingen gewezen op de mogelijkheden om daar in hun gemeente op in te haken.

Een actueel onderwerp was het Advies van de NLSportraad over de organisatie en financiering 
van de sport in de toekomst. De KNLTB is actief betrokken geweest bij zowel de totstandkoming 
van de rapporten, als de discussie over de uitkomsten.

Vanuit Public Affairs was de KNLTB het afgelopen jaar vertegenwoordigd in de Werkgroep 
Politiek en de Klankbordgroep Politiek van NOC*NSF. Daarnaast sprak de KNLTB ook 
mee in de NOC*NSF Campagneteams voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 en de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Partners
We zijn trots op onze sport, onze leden en ook op onze partners die de sport een warm hart 
toedragen. Zij dragen ieder op hun eigen wijze bij aan de tweede sportbond van Nederland.
Momenteel wordt de KNLTB gesteund door de volgende partners, waarbij we verheugd zijn dat 
TennisDirect de samenwerking heeft verlengd tot 2023.

TeamNL    Partner
AD    Mediapartner
Menzis    Maatschappelijk partner
TennisDirect   Official Supplier
Dunlop    Official Supplier
K-Swiss    Official Supplier
Kia    Official Supplier
Cavallaro Napoli  Official Fashion Supplier
STOX Energy Socks  Official Socks Supplier
CoffeeClick
Signify 
FysioHolland
Sportstroom
VLC & Partners
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Goed Sportbestuur
Tweejaarlijks controleert het Bondsbestuur of de KNLTB voldoet aan de dertien aanbevelingen 
voor Goed Sportbestuur. De aanbevelingen zijn gekoppeld aan de Minimale Kwaliteitseisen 
waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor subsidie van NOC*NSF.

In december heeft het Bondsbestuur tijdens een intervisiebijeenkomst de samenwerking binnen 
het bestuur en de samenwerking met Ledenraad en directie besproken. Die samenwerking is 
in het afgelopen jaar gebaseerd geweest op het principe van besturen op hoofdlijnen. 

Dit uitgangspunt heeft een positief effect gehad op de inhoud van de samenwerking als op 
de sfeer waarin met elkaar wordt gewerkt. Het besturen op hoofdlijnen zal dan ook worden 
gehandhaafd. 

Als verbeterpunt is onder meer afgesproken dat de jaarcyclus waarbinnen we met elkaar 
samenwerken verder wordt aangescherpt, zodat de inhoud van de besprekingen in het 
Bondsbestuur en met de Ledenraad verder geoptimaliseerd kan worden.

Juridische zaken
De juridische afdeling van de KNLTB zet zich in om zowel de bond juridisch te ondersteunen 
als de tennisverenigingen bij te staan. Zo kunnen verenigingen bijvoorbeeld bij de juridische 
afdeling terecht voor eerstelijns juridisch advies en diverse modelovereenkomsten. 

Voor verenigingen stond 2020 in het teken van corona. De juridische afdeling heeft de 
verenigingsbesturen geholpen om de ALV digitaal te organiseren en heeft verenigingen 
wegwijs gemaakt in de diverse ondersteunende regelingen. 

Verder werden in 2020 de voorbereiding getroffen op de inwerkingtreding van de Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen. De juridische afdeling heeft verenigingen voorbereid door het 
opzetten van een stappenplan, informatie op de website over de wijzigingen die de WBTR met 
zich meebrengt en beschikbaar stellen van modelstatuten. 

We signaleren dat de leraren eveneens behoefte hebben aan juridische ondersteuning. De 
KNLTB stelt voor deze doelgroep modelovereenkomsten beschikbaar.
 
Daarnaast werd gewerkt aan het thema privacy, is de fusie met de Nederlandse Padelbond 
gerealiseerd en zijn er stappen genomen om een aansluiting bij het Instituut voor de 
Sportrechtspraak te realiseren voor de onderwerpen seksuele intimidatie en doping.

Privacy
De KNLTB heeft in 2020 gewerkt aan het jaarprogramma privacy. Daarin zocht de KNLTB de 
samenwerking met andere sportbonden en met NOC*NSF om kennis en knowhow te delen. 
Ook heeft de KNLTB bijgedragen aan een gedragscode voor de sport, nu nog onder ontwikkeling 
bij NOC*NSF. 

De KNLTB springt er zodoende uit als een sportbond die haar verantwoordelijkheden voor de 
AVG neemt. Dat de Autoriteit Persoonsgegevens toch onderzoek heeft ingesteld en een boete 
heeft opgelegd, staat met het voorgaande op gespannen voet. De KNLTB heeft inmiddels 
beroep bij de rechter ingediend tegen het boetebesluit.

Privacy is een continu proces en blijft een punt van aandacht bij de KNLTB.
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Integriteit
De KNLTB vindt integriteit in alle geledingen van de tennissport belangrijk en daarom hebben 
we aandacht besteed aan preventie, detectie en correctie van onsportief en niet-integer 
gedrag. 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. In 
2020 hebben we stappen gezet het systeem te verbeteren.

Matchfixing
Ook matchfixing is een belangrijk onderdeel van integriteit. De KNLTB heeft zich in 2020 hard 
gemaakt om waar mogelijk matchfixingrisico’s te verkleinen. Dit doen wij onder andere door 
deelname aan het Nationaal Platform Matchfixing en door in te zetten op een veilig gokaanbod 
met betrekking tot de wet Kansspelen op afstand.

Personeel

Personele bezetting
De kantooromgeving van de KNLTB en het NTC ademen tennis, wat voor zowel de medewerkers, 
technische staf als de toptennissers die er trainen inspirerend werkt. Vanwege corona heeft 
het kantoorpersoneel sinds maart 2020 zoveel mogelijk thuisgewerkt.

Het aantal personeelsleden is vrijwel stabiel gebleven. Per december 2020 waren er 93 
personeelsleden in dienst, hetgeen neerkomt op 83,2 FTE.

Sociaal beleid
Het sociaal beleid van de KNLTB is erop gericht dat medewerkers goed zijn gefaciliteerd 
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/padel. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en feedback in de gesprekscyclus. 
Via medewerkersonderzoek wordt periodiek navraag gedaan omtrent medewerkerswelzijn.



29

KNLTB Jaarverslag 2020

In het kader van de ontwikkeling hebben medewerkers ongelimiteerd toegang tot een 
e-learning platform met opleidingen die passen bij hun functie en de gewenste ontwikkeling 
van persoonlijke competenties.

Bij het werven van nieuwe collega’s is adequate communicatie mogelijk via een efficiënte 
vacaturesite, waarmee de sollicitatieprocedure nauwkeurig en integraal beheerd wordt door 
HR en leidinggevenden.

Bedrijfscultuur
In 2019 heeft een uitgebreid cultuurtraject en medewerkersonderzoek plaatsgevonden. 
Leidinggevenden en medewerkers hebben naar aanleiding van de uitkomsten van het 
onderzoek in gezamenlijke sessies actieplannen per afdeling opgesteld, met als doel samen 
beter te presteren. Medewerkers waardeerden de KNLTB in dat jaar met een 7,50 als algemeen 
rapportcijfer.

In januari en juli 2020 werd een verkorte medewerkersonderzoek uitgevoerd, waarbij o.a. 
naar voren kwam dat de verhuizing in 2019 naar Amstelveen positief werd ervaren en het 
thuiswerken tijdens corona in 2020 goed gefaciliteerd werd. Medewerkers waardeerden de 
KNLTB met een 7,90 resp. 8,05 als algemeen rapportcijfer.

CAO Sport
Ook in 2020 was de CAO Sport van toepassing waarin per 1 januari een loonsverhoging van 2 
procent was opgenomen. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2020 kende met 2,6 procent een lager percentage dan in 2019. Het 
percentage is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde van 4,7 procent (Bron: CBS, Q1 t/m 
Q3 2020).

Internationale en nationale samenwerkingen
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
De samenwerking met de Squash Bond Nederland is gecontinueerd en verdiept en betreft 
met name ondersteuning met huisvesting, administratie, HR en andere faciliteiten. Met de 
Nederlandse Padelbond (NPB) is het fusietraject afgerond en per 1 juli 2020 valt padel officieel 
onder de KNLTB.

Internationaal
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 en/of de FIP:
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ITF 
• Babette Pluim, Sport Science and Medicine Commission 
(herbenoemd voor de periode 2020 – 2021, vanaf 2002 in de commissie) 
• Rolf Thung, ITF Constitutional Committee 
(vanaf 2015, herbenoemd voor periode 2020 – 2021) 
• Robin Ammerlaan, Wheelchair Tennis Committee 
(vanaf 2018, herbenoemd voor periode 2020 - 2021) 
• Kristie Boogert, Juniors Committee 
(vanaf 2018, herbenoemd voor periode 2020 – 2021) 
• Erik Poel, Davis Cup Fed Cup Taskforce 
(vanaf 2018,  herbenoemd voor periode 2020 – 2021) 
• Roger Davids, Stakeholder Engagement Taskforce (voorzitter) 
(1e termijn, benoemd voor periode 2020 – 2021) 

Tennis Europe 
• Robert van der Drift, Officiating Task Force 
(Periode 2020 – 2023, 5e termijn) 
• Patrick Kemps, Junior Committee 
(Periode 2020 – 2023 ,1e termijn) 
• Henk Schut, Padel Taskforce
(Periode 2020 – 2023, 1e termijn) 

FIP (International Padel Federation)
• Henk Schut, European Committee 
(benoemd per augustus 2020) 

Internationale onderscheidingen
Trainer/coach Dennis Sporrel ontving dit jaar de Tennis Europe Award uit handen van Erik 
Poel. Deze internationale onderscheiding is op aanvraag van de KNLTB toegekend als blijk van 
waardering voor zijn inzet voor het rolstoeltennis in Nederland en internationaal.
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Dennis Sporrel is een zeer ervaren tennistrainer die al vele jaren actief is in zowel het valide 
als het rolstoeltennis. In 2012 was hij als trainer en coach actief met Esther Vergeer in de 
voorbereiding op Roland Garros en de Paralympische Spelen in Londen, waar ze dat jaar beide 
titels won.
Sinds 2015 is Dennis fulltime aan het werk bij de KNLTB als bondscoach Rolstoeltennis 
Nederland. Sinds 1 september 2020 is hij als Topsport Manager eindverantwoordelijk voor het 
topsportklimaat van zowel het rolstoel als het valide programma en zal hij de aansturing doen 
van de bondscoaches Heren, Dames, Jeugd, NTC en de Travelling coaches. In de afgelopen 
jaren heeft hij met het Nederlands team veel prijzen binnengehaald, zoals de World Team Cup, 
de Masters en diverse Grand Slam-titels in het enkelspel en dubbelspel. Daarnaast is hij zeer 
betrokken bij het KNLTB-programma voor talentscouting en ontwikkeling van de rolstoeltennis 
bij de jeugd.
Ook buiten de tenniswereld wordt zijn inbreng gezien. Vorig jaar werd Dennis op de shortlist 
van het NOC*NSF geplaatst als kandidaat voor Paralympisch Coach van het Jaar. 

Nationale onderscheidingen 
In 2020 heeft de KNLTB de volgende onderscheidingen uitgereikt aan: 
Gouden Bondsspeld Jeroen Heijstek
Lid van Verdienste Steven Bannink
Lid van Verdienste Eric Wilborts
Tulpdraagster   Indy de Vroome
Tulpdrager    Wesley Koolhof

In memoriam
In 2020 heeft de KNLTB met droefheid kennis genomen van het overlijden van de volgende 
KNLTB-functionarissen:
• De heer Piet Cordes, Lid van Verdienste van het district Noord-Holland Noord
• De heer Wim Dröge, Lid van Verdienste
• De heer André Kouters, drager Zilveren Districtsspeld Groningen/Drenthe
• De heer Cees Marré, Drager van de Gouden Bondsspeld.
• De heer Piet Veentjer, Tulpdrager.
• Mevrouw Gerdien Wolven-Mulder, drager Zilveren Districtsspeld Gelderland
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Jubilerende verenigingen
125 jaar
M.T.C. Be Quick Maassluis Zuid-Holland
H.L.T.C. ‘t Melkhuisje Noord-Holland

100 jaar
A.Y.R.    Drenthe
C.T.C.    Drenthe
L.T.C. Amor   Groningen
B.S.V.-Tennis  Noord-Holland
A.L.T.A.    Utrecht

50 jaar
T.V. Didam Gelderland
De Gaensacker Gelderland
Groenlose T.C. Gelderland
Zoeterwoudse Tennisclub Zuid-Holland
T.V. Van Nispen Zuid-Holland
T.V. Rijsenhout Noord-Holland
T.V. Ter Aar Zuid-Holland
T.C. Annen Drenthe
Tivoli TC Drenthe
T.V. Peize Drenthe
T.V. Stiens Friesland
T.V. De Schutskamp Noord-Brabant
T.V. Fidote Noord-Brabant
T.V. Eresloch Noord-Brabant
T.V. Vessem Noord-Brabant
De Kienehoef Noord-Brabant
T.V. De Balledonk Noord-Brabant
T.V. De Hambaken Noord-Brabant
V.L.T. Bladel Noord-Brabant
E.S.T. Fellenoord Noord-Brabant
T.V. T.I.O.S. Noord-Brabant
T.V. Werkendam Noord-Brabant
T.C. Pagnevaart Noord-Brabant
L.T.C. Bathse Kreek Zeeland
T.T.V. Ruitersvaart Noord-Brabant
T.V. Biervliet Zeeland
De Bongerd - Kloetinge Zeeland

L.T.C. Beem-Star Noord-Holland
A.T.C. Swifterbant Flevoland
T.V. Julianadorp Noord-Holland
T.C. De Kogge Noord-Holland
H.T.C. Santana Noord-Holland
Niedorper T.C. Noord-Holland
Love ‘70 Zuid-Holland
Benthuizer T.C. Zuid-Holland
T.V. Moordrecht Zuid-Holland
L.T.C. Maasdam Zuid-Holland
N.N.P.V.-DH, afd. Lawn Tennis 
   Zuid-Holland
TCO Leidschendam Zuid-Holland
Tennis Vereniging Residentie Zuid-Holland
L.T.V. Bernisse Zuid-Holland
T.C. Meerkerk Zuid-Holland
T.V. Puttershoek Zuid-Holland
Tennisclub Nedlloyd Rotterdam 
   Zuid-Holland
IJ.T.C. Groenvliet Utrecht
C.O.V. Desto, afd. tennis Utrecht
Volharding Limburg
T.V. Bergen Limburg
L.T.C. Hoensbroek Limburg
L.T.V. Neer Limburg
L.T.V. Stein Limburg
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Bondsbestuur
Alle bestuursfuncties binnen de KNLTB zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van 
vrijwillige inzet.
Het bondsbestuur bestaat uit:

Roger Davids, Voorzitter
• Eigenaar Hypolite Marketing & Advies
• Oprichter en vrijwilliger bij Groene Marketeers

Wolfgang Born, Penningmeester
• Adviseur EJA International 
• Adviseur Stichting Ondernemersklankbord

Marchien van Doorn, Secretaris/Bestuurslid Verenigingszaken
• Eigenaar MarchienVanDoorn interim- en programma-management
• Lid van de raad van advies PAZIO, een platform voor zorg- en welzijnsorganisaties

Peter Hendriks, Bestuurslid Toptennis tevens Vicevoorzitter
• CFO 227Search
• Eigenaar H5 investments
• Voorzitter Raad van Commissarissen Peerwith.com
• Treasurer International Publishers Rights Organisation (IPRO)
• Adviseur ContentEdnet, Stipp, Atlantis Press

Bart Keuper, Bestuurslid Padel
• Eigenaar Bartholomeus Investeringen B.V.

Manfred de Kok, Bestuurslid Juridische Zaken
• Hoofd juridische zaken Klépierre Management Nederland B.V.
• Lid Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU)
• Bestuurslid Vereniging Vastgoed Juristen (V.V.J.)

Mariette Verbruggen, Bestuurslid Wedstrijdtennis
• Global Communications Director Cargill
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Samenstelling Ledenraad
De Ledenraad bestaat uit de volgende leden (* jaar van benoeming):
• Sander Akkerman (2019)*
• Johan Bakens (2019)
• Tanja Bessembinders (2019)
• Anita Blijleven-Le Granse (2019)
• Rick Bollen (2019)
• Angeli van Buren (2019)
• Geert-Jan van Dijken (2017)
• Klaas-Jan Doeven (2014)
• Karin Donk (2019)
• Twan van Erp (2019) 
• Anja van der Heide (2019)
• Maarten Jansen (2019)
• Floris Jonkers (2019)
• Twan Lensen (2019)
• Jeanet Meijerink-Heuver (2019)
• Guido Mulder (2019)
• Jelle Oosterhoff (2019)
• Jorinde Pels (2019)
• Guus Quaedvlieg (2019)
• Paul Schmitz (2019)
• Hannie Stolwijk-de Rek (2019)
• Arno van Trigt (2015)
• Barbara Vehmeijer (2019)
• Arjan Veninga (2019)
• Matthijs Verdam (2018)
• Hélène van der Veur (2014)
• Jilles Visser(2019)
• Oscar Vos (2019)
• Hanneke Wijdeveld (2014)
 
De Ledenraad bestaat uit 29 leden, die rechtstreeks gekozen zijn door de verenigingen. Er is 
sprake van een landelijke vertegenwoordiging die een juiste afspiegeling is van de provincies 
en verenigingen in Nederland en waarin leden zich herkennen.



Meer informatie: KNLTB.NL
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http://www.knltb.nl

