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1 Samenvatting 
Sinds 2017 wordt er jaarlijks een clubplan gemaakt om de krijtlijnen voor de 3 volgende jaren vast te leggen. 

Op regelmatige tijdstippen wordt er een reflectie gemaakt tegenover het gemaakte plan om te bepalen 

indien er bijsturingen nodig zijn. Elk plan bevat een evaluatie van het afgelopen jaar bestaande uit: 

• Onderwerpen uit de analyse van Tennis Vlaanderen 

• Feedback vanuit de club zelf 

 

Dit clubplan bevat de beschrijving, de werking alsook de krijtlijnen voor de komende 4 jaren. Het wordt 

jaarlijks bij het begin van het seizoen geëvalueerd tegenover de werkelijkheid en vervolgens aangepast 

voor het nieuwe werkjaar. Gedurende het jaar zijn bijsturingen mogelijk, indien dit wenselijk is, maar deze 

worden gefiatteerd door het bestuur. Het doel van dit clubplan is een visie te hebben die wordt gedragen 

door bestuur en gedeeld kan worden met leden en sponsors. 

 

1.1 Missie 

Het is de missie van TC Nobel om als financieel gezonde tennisclub een toegankelijke ontmoetingsplaats 

te zijn voor de recreatieve alsook de competitieve tennisspeler van Aalter en omstreken en zo een bijdrage 

te leveren tot de sportbeoefening voor jong en oud. De club wordt gekenmerkt door sportiviteit en respect 

voor de medemens in een gezellige omgeving waar we voor sporters, supporters als sympathisanten het 

gevoel van een familieclub wensen te creëren.  

1.2 Visie 

Als verantwoordelijken van de club waken we over de normen en waarden die we voorop gesteld hebben:  

 

• Volgende waarden staan bovenaan bij TC Nobel 

o Respect : elk lid of bezoeker wordt respectvol behandeld; 

o Verantwoordelijkheid : ieder is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van onze 

tennisclub 

o Sportiviteit en eerlijkheid: van jongs af aan wordt er gehamerd op de juiste houding op 

en naast het veld; 

o Behulpzaamheid : help waar je kan; 

o Vrijheid : we houden van clubbinding maar zonder enige verplichtingen. 

 

• Volgende kenmerken komen naar boven wanneer we aan TC Nobel denken: 

o Gezelligheid : elke bezoeker moet zich welkom en gelijk thuis voelen op onze club; 

o Familiaal : toegankelijk voor kinderen met ouders alsook omgekeerd, ouders met 

kinderen. Een club waar je als familie terecht kan; 
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o Tennisbeleving : TC Nobel is in eerste instantie een tennisclub en de tennisbeleving staat 

uiteraard centraal; 

o Infrastructuur en netheid : naast een degelijke infrastructuur (velden, douches en 

clubhuis) zorgen we er allen voor dat dit ten allen tijde net en onderhouden blijft. Alleen 

dan werkt dit uitnodigend voor de speler en bezoeker. 

 

Om onze missie te realiseren: 

• Staat de club midden in de maatschappij en sluiten we geen leden uit op basis van geslacht, geloof, 

afkomst of tennisvermogen; 

• Streeft de club naar een ledenbehoud op basis van maximale ledenparticipatie in sportieve en extra 

sportieve activiteiten. Sfeer en sportiviteit staan daarvoor centraal binnen de clubwerking;  

• Trachten we een evenwichtig pallet van extra sportieve activiteiten te voorzien waarbij een 

maximaal aantal leden aangesproken worden zodat elk van de leden zijn gading kan vinden binnen 

de club; 

• Engageren we ons om jongeren van de ruime omgeving een verantwoorde sportieve opleiding aan 

te bieden;  

• Voeren we een actief beleid om de tennisschool te betrekken in het sportieve luik ten behoeve van 

de jeugd; 

• Voeren we een actief beleid om voldoende vrijwilligers te motiveren deel uit te maken van het reilen 

en zeilen van de club door deel te nemen aan organisaties van tal van evenementen; 

• Geven we de mogelijkheid om wensen en behoeften van leden en het aanbod aan activiteiten, al 

dan niet tennis gerelateerd, te herbekijken; 

• Maken we de accommodatie maximaal toegankelijk voor alle leden waarbij er concrete afspraken 

bestaan voor het gebruik van de terreinen. De openingstijden van de bar sluiten hier zoveel 

mogelijk bij aan teneinde een ontmoetingsplaats te zijn voor tennissers, familie en toeschouwers; 

• Streven we ernaar gebruik te maken van duurzame en energiezuinige voorzieningen;  

• Algemene clubcommunicatie met de leden wordt uitsluitend gedaan via digitale kanalen zoals e-

mail, facebook, website;  

• Richten we het financiële beleid op het beperken van financiële risico’s, het maximaal financieren 

met eigen middelen en een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven, waarbij een 

marktconforme prijsstructuur een uitgangspunt is. 
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2 Club analyse 

2.1 Historiek 

In 1967 zijn de eerste formele stappen gezet tot de oprichting van TC Nobel. Naast de 4 nog steeds 

bestaande velden was er een kleine bar die door de leden zelf open gehouden werd. Beetje per beetje is 

de club uitgegroeid tot een volwaardig club die we vandaag zijn.  

Over de jaren heen is de club er in geslaagd een stabiele ledenpopulatie op te bouwen waarbij sinds 2016 

de kaap van 450 leden constant overschreden werd. 

 

2008 2012 2016 2018 2019 2020 2021 

379 432 450 473 459 462 457 

 

2.1.1 VOORZITTERS 
In 1967 zijn de eerste formele stappen gezet tot de oprichting van TC Nobel. Patrick D'hoore (1967 - 1976) 

is als eerste voorzitter verkozen door de leden. Hij heeft ervoor gezorgd dat TC Nobel op 24 februari 1972 

officieel kon toetreden tot de Koninklijke Belgische Tennis Bond.  

Ere-voorzitter Laurent Vervaet (1976 - 2006) heeft Patrick D'hoore opgevolgd als tweede voorzitter van 

de club. Laurent heeft 30 jaar de club geleid. Gedurende deze periode heeft hij een huzarenstukje 

uitgevoerd met volgende activiteiten:  

• de gronden tot volledige eigendom brengen van TC Nobel; 

• TC Nobel als vzw ombouwen - eerste statuten verschenen op 4 mei 1978; 

• de uitbreiding tot de huidige 4 velden; 

• de bouw van het clubhuis met opening in 1980. 

Laurent heeft ons spijtig genoeg verlaten in 2022 

Na Laurent heeft Coen Buyse (2006 - 2011) zich actief ingezet om gedurende 5 jaar de club te gaan leiden. 

Gedurende deze periode zijn er belangrijke aanpassingen gebeurt in de bar waarbij de veranda bijgebouwd 

is. Daarnaast hebben sportieve elementen extra vorm gekregen. 

Vanaf 2011 heeft Mieke Neirinck (2011 - 2016), zeer sterk betrokken met de tennisschool, als eerste 

vrouwelijke voorzitter van de club de leiding opgenomen. Gedurende deze periode heeft de club een 

transformatie ondergaan. Structurele infrastructuur aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat TC Nobel de 

club is met voorzieningen die weinig andere clubs hebben. De kleedkamers, de afwateringssystemen, de 
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bewateringsystemen van de velden, de bar met zijn keukenfaciliteiten, de speeltuin zijn belangrijke 

realisaties die de club zoveel aangenamer maken. 

Eind 2016 heeft Mieke de scepter doorgegeven. Een team die met heel veel enthousiasme als doel heeft 

verder te bouwen op de fundamenten die tot op heden gelegd zijn. Martin Devreese heeft vanaf 2017 de 

leiding in handen genomen om samen met het bestuur de verdere toekomst van TC Nobel te garanderen 

alsook te groeien. 

 

Overzicht voorzitters: 

• 1967 – 1976 : Patrick D’hoore 

• 1977 – 2007 : Laurent Vervaet (Ere voorzitter) 

• 2007 – 2011 : Coen Buyse 

• 2011 – 2016 : Mieke Neirinck 

• 2017 - … : Martin Devreese 
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2.1.2 2021 EVALUATIE 

 

2.1.2.1 LEDENEVOLUTIE 

De evolutie van de leden is een belangrijke waardemeter binnen TC Nobel. Het aantal leden is afgelopen 

jaren stabiel gebleven. Zowel jeugd als volwassenen blijven een gelijke tred houden. 

De trend van het totale aantal leden blijft status quo. Gezien de capaciteit van 4 velden op de 

hoofdlocatie is dit aantal meer dan ok. Echter, een kleine groei behoort nog tot de mogelijkheden. 

Initiatieven zoals een Start 2 Tennis heeft zeker bijgedragen om nieuwe leden aan te trekken. 

 

 

 

 

 

Analyse Jeugd : bij de jeugd houden we gelijke tred kwa aantallen maar ervaren dat de inflow bij de 

allerkleinsten er iets op achteruit gaat.  

Actieplan jeugd :  

- Evaluatie als een flyer campagne op school terug nodig is. De vorige campagne dateert van 3 jaar 

geleden. 

- Naast het dagelijkse bestuur en de samenwerking met de tennisschool gaan we een jeugdbestuur 

opstarten die zal instaan voor het initiëren alsook uitwerken van jeugdactiviteiten waarbij op 

sommige evenementen ook niet leden worden uitgenodigd. Dit zal meehelpen aan een externe 

branding 

- Een kennismakingsdag op TC Nobel voor families 
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Analyse volwassenen : Tegenover heel wat andere clubs zien we een kleine achterstand in de categorie 

van de 30 en 40 jarigen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het gebrek aan padel op onze club. Er is 

beslist geen tennisvelden op te geven voor padel maar te wachten indien er nieuwe ruimte kan aangekocht 

worden.  

Voor de volwassenen moeten we vooral kijken dat we een gezonde groei hebben. We hebben een heel 

gezonde basis life timers maar de nieuwe leden zijn belangrijk voor vers bloed. 

 

 

 

We hebben een gezond drop out % maar we moeten deze trend uiteraard verder in de goede richting 

brengen.  

 

 

Actieplan volwassenen :  

- Externe branding via een artikel in de krant 

- Externe branding via evenementen die op gemeentelijk vlak georganiseerd worden 

- Een kennismakingsdag op TC Nobel voor families 
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- De double mix formule uitbreiden. Een concept waar mensen, ipv velden te reserveren, vrij kunnen 

toekomen en aansluiten om een wedstrijdje te spelen. Een ideale manier om nieuwe mensen te 

leren kennen gezien je niet weet tegen wie je zal spelen. Afhankelijk van het aantal deelnemers 

zal er frequent of gewisseld worden. Het doel is gemiddeld elke maandagavond 15 – 20 mensen 

aanwezig te hebben. Coördinatoren van dienst zijn Tamara en Guido . Dit initiatief is er vooral om 

nieuwe leden zich te integreren zodat er na 1 jaar terug geen uitval is van leden. 

Actieplan alle leden :  

- Communicatie : zorg voor goede en duidelijke communicatie via oude (mail) en nieuwe (multi 

media in al zijn vormen). 

- Persoonlijk contact : het maken en versturen van TC Nobel gebrande kaartjes die gestuurd 

worden naar mensen die zich gekwetst hebben. 

 

 

 

- Persoonlijk contact : het maken en versturen van TC Nobel gebrande kaartjes die gestuurd 

worden naar mensen die een dierbare verloren hebben. 
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2.1.2.2 JEUGDWERKING EN TENNISSCHOOL 

Voor de jeugdwerking alsook de lessen wordt er intensief samengewerkt met de tennisschool. Algemeen 

wordt erkend dat de jeugd en zeer belangrijke component is binnen de club. Daarom worden er jaarlijks 

initiatieven genomen om de jeugd beter aan zijn trekken te laten komen: 

• Een prominente plaats in de wekelijkse communicatie van oa interclub. 

• Deelname in clubkampioenschap 

• Dubbel clubkampioenschap voor families 

• Jeugd werd specifiek even in de bloemen gezet tijdens de afsluiter van het seizoen 

• Het opstellen van een jeugdbestuur 

 

 

Actie 2022 : Initiëren van nieuwe kanalen zoals Instagram en TikTok om ook jeugd te benaderen. 

Daarnaast ook optimaliseren van FB 

 

2.1.2.3 INTERCLUB 

In 2021 is er terug geen Interclub geweest. De hoop en verwachting voor 2022 is groot. We zetten alvast 

in om zoveel mogelijk deelnemers actief te laten inschrijven. 

 

Actie 2022 : interclub verder blijven stimuleren  

 

2.1.2.4 EVENEMENTEN 

In 2021 zijn er een beperkt aantal evenementen georganiseerd gezien Corona. Er is een gezonde mix 

geweest tussen sportieve elementen alsook extra sportieve aspecten. Elk van de evenementen dragen bij 

tot de ledenwerking en integratie.  

Type Wanneer Sportief Extra sportief Commentaar 

Opening April  X Niet doorgegaan 

Interclubvergadering April X  Niet doorgegaan 

Interclub April – Juni X  Niet doorgegaan 

EK voetbal Juli  X Buitenactiviteit gezien Corona 



Bladzijde 12 van 37 

 

 TC Nobel 

Clubplan 2022 - 2025 

v.1 

 

 

     

Dubbeltornooi Augustus X  
Jaarlijks dubbeltornooi met een 
recordopkomst in 2018!  200 
inschrijvingen 

Clubkampioenschap September X  Niet doorgegaan 

Double Mix April – September X  Niet doorgegaan 

Afsluiter September  X Niet doorgegaan 

Kaas en wijn November  X Niet doorgegaan 

 

Sfeerbeeld EK voetbal tijdens Corona 

 

 

Actie 2022 :  
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• Iets meer trachten te werken met vrijwilligers 

• De kalender sneller kenbaar maken want teveel mensen hebben reeds iets anders op de agenda 

• Meer innovatie in de type evenementen  

• Vernieuwing in de evenementen waar we meer naar de familie alsook jeugd gaan werken.  

 

2.1.2.5 SPONSORING 

In 2021 is het sponsormodel verder uitgebouwd waarop terug nieuwe sponsors op ingetekend hebben. Het 

sponsorgebeuren is een belangrijke factor in ons budget. Zie overzicht 

 

  

 

Gezien in 2020 geen sponsorevenement kon doorgaan wegens Corona hebben we ingezet om een zeer 

aantrekkelijke sponsoravond te organiseren met een exquise menu in een gepast kader 
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Actie 2022 : sponsorpakket her evalueren en nieuwe sponsors (leden club) benaderen 
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2.1.2.6 WERKZAAMHEDEN EN INVESTERINGEN 

 

Volgende werken zijn gerealiseerd in 2021 

 

 

 

2.1.2.7 CONCLUSIE 

Ondanks een blijvende aanwezigheid van Corona hebben we toch stappen kunnen zetten om TC Nobel in 

shape te houden. 

 

• Behoud en uitbreiding leden : het geïnteresseerd houden van bestaande en het aantrekken van 

nieuwe leden 

o Resultaat : we hebben een positieve ledendynamiek 

• Behoud en verbetering infrastructuur : we hebben vandaag een zeer mooi uitgebouwde 

infrastructuur. We moeten blijven werken aan het onderhoud alsook vernieuwing zodat 

verloedering onbestaande is. 
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o Resultaat : verschillende werken hebben ervoor gezorgd dat het kader beter en mooier 

geworden is 

• Behoud en uitbreiding certificaten :.we hebben het niveau Zilver gehaald als jeugdvriendelijke 

tennisclub. 

o Resultaat : dezelfde resultaten wat al zeer positief is 

• Kwaliteit van de evenementen : het aantal evenementen was beperkt maar de kwaliteit is erop 

vooruit gegaan. 

o Resultaat : vb sponsors hebben allemaal gezegd dat ze het volgende jaar opnieuw 

sponsoren naar aanleiding van de geslaagde sponsoravond. 

• Competitie : Deze heeft stil gelegen wegens Corona 

• Zichtbaarheid : Communicatie binnen en buiten de club is blijvend verbetert 

o Resultaat : ledenbinding 

• Fierheid : onze leden moeten fier zijn op hun club, zij vertegenwoordigen TC Nobel in de 

buitenwereld 

o Resultaat : enkele nieuwe spelers hebben aangegeven volgend jaar interclub te spelen 

o Resultaat : opkomst om op de club de winteropkuis te doen (nieuwe vrijwilligers) 

• Erkenning binnen Tennis Vlaanderen : een gekende club worden binnen Tennis Vlaanderen 

waarbij we als club ook kunnen genieten van ondersteuning via subsidies 

o Resultaat : subsidies 

 

We zijn overtuigd dat bovenstaande onderwerpen op hun beurt aangepakt zijn. De beleving op de club is 

erop vooruit gegaan en op verschillende activiteiten zijn er nieuwe leden afgekomen. Dit ervaren we als 

een zeer positieve trend dewelke we moeten verder zetten in 2022. 

 

Opmerking : na enkele jaren te hebben gefocused op korte termijn acties wordt nu vooral gekeken naar 

acties die op lange termijn repetitief zijn of een meerwaarde creëren op lange termijn. 

 

Besluit :  

2021 mag, ondanks Corona, gezien worden als een zeer geslaagd jaar voor TC Nobel. Op alle 

vlakken zijn we erop vooruit gegaan en dit voel je binnen de club. Er is een zeer positieve 

beleving. Ook al moeten we opboksen tegen clubs die en tennis en padel aanbieden. De keuze om 

kwalitatieve sfeer en gezelligheid te creëren is geslaagd. 
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2.1.3 BESTAANDE INFRASTRUCTUUR 

De club TC Nobel in zijn huidige vorm bestaat uit: 

• Terrein infrastructuur 

o 7 buitenterreinen op gemalen baksteen 

▪ Alle velden hebben een geïntegreerd bewateringssysteem 

▪ 4 velden op de hoofdsite in TC Nobel 

▪ 3 velden aan de tennishal 

o 4 binnenvelden in de tennishal 

• Rand infrastructuur 

o Verzorgde barfaciliteiten 

o Veranda 

o Buitenterras inclusief zeteltjes 

o Zwevend terras 

o 2 mannendouches met regendouche 

o 1 vrouwendouche met regendouche 

o Speeltuin voor de allerkleinsten 

o Parking faciliteiten 

o Groene natuur 
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2.2 SWOT analyse 

De SWOT analyse heeft als doel te kijken hoe het met de club gesteld is en welke de aandachtspunten zijn 

voor de toekomst. Deze foto wordt in het begin van elk nieuw tennisjaar opgemaakt.  

 

 

Door de goede werking ervaren we dat de zwaktes en bedreigingen omgezet worden in opportuniteiten 

en sterktes. Een signaal dat we op de goede weg zijn.  

• Infrastructuur (verlichte velden, mooie kleedkamer, zeteltjes voor toeschouwers)

•De clubbeleving

•Locatie binnen een prachtig groen kader

•Club in volle eigendom

•Bar infrastructuur met een mooi assortiment op de kaart

•Certificaat jeugdvriendelijke tennisclub inclusief erkende kidstennisschool

•Samenwerking met de Tennisschool

•Positieve ledendynamiek

•Combinatie recreatie en competitie is evenwichtig

•Communicatie

•Bar in eigen beheer genomen, meer flexibiliteit

•Een blijvend sterk tornooi

Sterktes

•Vrijwilligerswerking

Zwaktes

•Activeren budgetgroei via structurele manieren

•Uitbreiding en/of vernieuwing van infrastructuur

•Sterkere integratie van de tennisschool 

•Groei ledenaantal via oa een betere integratie van nieuwe spelers

•Verhoging van de betrokkenheid van de leden

•Verhoging inzet van vrijwilligers

•Populariteitsgroei in Aalter als sportclub, zorgen voor erkenning

•Populariteit tennis in het algemeen door onze Belgische vrouwen en mannen

Opportuniteit

•Beperkte infrastructuur

•Te klein bestuur

Bedreigingen
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2.3 Profilering 

TC Nobel profileert zich als een uitnodigende, sportieve en actieve, gezellige en sfeervolle tennisclub dat 

zeer goed onderhouden en zodoende proper in een prachtig groene omgeving gelegen is. Een tennisclub 

waar tijdens het zomerseizoen alles aanwezig is om sportievelingen alsook supporters te verwelkomen. 

Onze infrastructuur zorgt ervoor dat de bezoeker (sportief of niet) zich comfortabel zal voelen binnen de 

club. 

TC Nobel zet ook in op de jeugd. We werken hiervoor nauw samen met de tennisschool onder leiding van 

Donald Van Landschoot. TC Nobel heeft voor komend seizoen 1 erkenning gekregen van Tennis 

Vlaanderen: 

 

- Jeugdvriendelijke opleidingsclub Zilver 

 

 

TC Nobel een club waar recreatie als competitie op gelijke voet zet. Elke type speler kan zijn weg 

uitstippelen binnen de club! 

 

2.4 Korte termijn doelstellingen 

We hebben een goed uitgebouwde tennisclub waar de basis aanwezig is om het huidig publiek een 

antwoord te bieden aan de gestelde behoeften. Echter, het zou fout zijn te berusten in de huidige manier 

van werken zonder te denken aan evolutie in de toekomst. De belangrijkste uitdagingen in de toekomst:  

 

• Behoud en uitbreiding leden : het geïnteresseerd houden van bestaande en het aantrekken van 

nieuwe leden. Hierbij moeten we ook kijken naar de aangroei bij de jongsten. 

• Behoud infrastructuur : we hebben vandaag een zeer mooi uitgebouwde infrastructuur. We 

moeten blijven werken aan het onderhoud alsook vernieuwing zodat verloedering onbestaande is 

• Behoud en uitbreiding certificaten : het hebben van de jeugdvriendelijke tennisclub is een 

belangrijke troef, wat kunnen we meer doen om terug erkende kidstennisschool te worden. 

• Behoud en verhogen van de kwaliteit van de evenementen : behoud van maar tegelijk enkele 

kleine uitbreidingen maar waken op de kwaliteit 

• Competitie : TC Nobel is en blijft een sportclub, het is belangrijk het competitief karakter aan te 

zwengelen door oa deelname aan interclub en tornooien. We naderen wel ons plafond voor de IC. 

• Zichtbaarheid : Communicatie binnen en buiten de club 
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• Fierheid : onze leden moeten fier zijn op hun club, zij vertegenwoordigen TC Nobel in de 

buitenwereld 

• Erkenning binnen Tennis Vlaanderen : een gekende club worden binnen Tennis Vlaanderen 

waarbij we als club ook kunnen genieten van ondersteuning via subsidies 

2.5 Actiepunten 2022 - 2023  

Rekening houdend met de SWOT analyse alsook de korte termijn  doelstellingen hebben we dit jaar 

volgende punten staan op de agenda gezet. : 

 

 

• Clubwerking 

o Seizoen 2022 : Optimalisering clubwerking, financieel, operationeel, barwerking 

o 01 – 03 / 2022 : Verder uitbouwen sponsorwerking (zie 4.1.2 Sponsoring) 

o 01 – 03 / 2022 :Uitbouwen van een evenwichtige evenementenkalender (zie 3.3 

Evenementen) 

o Seizoen 2022 : werking in de verf zetten bij Tennis Vlaanderen om erkenning en dito 

subsidies aan te zwengelen 
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o Seizoen 2022 : erkenning als vereniging bij de gemeente Aalter verkrijgen zodat we in 

de toekomst kunnen rekenen op gemeentesubsidies 

o Seizoen 2022 : beschikbaar stellen clubhuis ten dienste voor feestjes van leden 

• Leden 

o Seizoen 2022 : activatie vrijwilligers 

▪ We hebben een positieve evolutie rond vrijwilligers (10 tal vrijwilligers), we gaan 

dit trachten verder uit te breiden. Eventueel een aanstelling van een vrijwilligers 

coördinator 

o Seizoen 2022 : Stimuleren van evenementen gedragen door de leden zelf alsook jeugd 

activatie voor evenementen 

o Seizoen 2022 – 2023 : teamwear 

• Communicatie 

o Uitbouw communicatie kanalen 

▪ 2022 : Website up to date houden en waar mogelijk interactief maken 

▪ 2022 : Facebook veelvuldiger gebruiken, eventueel jeugd inschakelen? 

▪ 2022 : gebruik van de tennisvlaanderen app motiveren 

▪ 2022 : aanduiden communicatieverantwoordelijke 

• Infrastructuur 

o Voorjaar 2022 : Koppeling Terras 

o Voorjaar 2022 : Verwijderen bomen die velden vervuilen  

o Voorjaar 2022 : aankoop nieuwe meubelen 

2.6 Langetermijn doelstellingen 

We hebben een goed uitgebouwde tennisclub waar de basis aanwezig is om het huidig publiek een 

antwoord te bieden aan de gestelde behoeften. Echter, het zou fout zijn te berusten in de huidige manier 

van werken zonder te denken aan evolutie in de toekomst. De belangrijkste uitdagingen in de verre 

toekomst:  

 

• Groei ledenbestand :  

o Behoud bestaande leden : het geïnteresseerd houden van het bestaande diverse publiek 

o Activatie nieuwe leden : nieuwe leden moeten hun weg kunnen vinden richting de club 

waarbij een vlotte integratie mogelijk is en zodat de drop-out beperkt blijft.  

o Doelstelling : in 2022 en erna een gemiddelde van 475 leden halen. 
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• Zichtbaarheid :  

o marketing binnen de gemeente Aalter om nieuwe mensen aan het sporten te brengen 

o aanvraag wegwijzers naar onze club 

• Teamwear : het zorgen voor een identiteit via kledij 

• Imago : herwerking logo in de toekomst 

2.7 Opvolging 

De opvolging van de actiepunten wordt beschreven in de operationele werking. 
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3 Operationele werking 

3.1 Bestuur 

In 2018 zijn er 2 bestuursleden die beslist hebben het bestuur te verlaten. Vivian en Baptist. Dit zorgt ervoor 

dat we op een minimum gekomen zijn van bestuursleden. Hier moet versterking bijkomen. 

Het bestuur van TC Nobel bestaat uit volgende personen waarbij volgende verantwoordelijkheden 

toegekend zijn: 

 

Naam Verantwoordelijkheden Telefoon E-mail 

Martin Devreese 

Voorzitter 

Communicatie 

Barverantwoordelijke 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene werking 

Sponsoring 

elit 

0477 / 51.30.46 Martin.devreese@skynet.be  

Jo Boone Interclubverantwoordelijke 0473 / 76.37.50 Jo.boone@telenet.be   

Maarten Criem 

Secretaris 

Teamwear 

Vrijwilligers 

  

Wim Van Loocke Evenementen   

Bart ‘t Kint 
Ledenverwerking 

Verzekeringen 
  

Luke Delabie Infrastructuur   

 

Naast het bestuur zijn er 2 vaste medewerkers die instaan voor de goede werking van TC Nobel 

Naam Verantwoordelijkheden Telefoon E-mail 

Donald Van Landschoot  
Jeugdsportcoordinator 

hoofdtrainer 
0497 / 42 61 63 Donald.vl@belgacom.net  

Tamara Fermon en Guido 
Haentjes 

Double Mix organisatie   

mailto:Martin.devreese@skynet.be
mailto:Jo.boone@telenet.be
mailto:Donald.vl@belgacom.net
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Hanne Demey Barwerking   

 

Het is de doelstelling om vrijwilligers te activeren zodoende hun steun te krijgen bij individuele 

evenementen. 

Het bestuur komt minimaal 1x per maand samen om de voortgang van activiteiten te beheren. Volgende 

agendapunten komen standaard ter sprake : Financiën, Sport activiteiten, Evenementen, Communicatie, 

Investeringen, Doelstellingen 2022 - 2025 

Op regelmatige tijdstippen worden de vaste medewerkers ook uitgenodigd om de TC Nobel werking te 

bespreken. 

3.2 Communicatie 

Met communicatie richten we ons vooral op de manier hoe TC Nobel met zijn leden, sponsors en 

sympathisanten in contact komt. Naast de uiteraard belangrijke persoonlijke contacten willen we via 

structurele communicatie iedereen van gelijke informatie voorzien. Dit kan gaan van informatieve 

nieuwsberichten van sportieve als extra sportieve aard tot concrete uitnodigingen. De communicatie zal 

enkel en alleen via digitale weg gebeuren. 

Volgende kanalen worden gebruikt als communicatiemiddel: 

• De website : een landingspagina waar je als nieuw of bestaand clublid algemene informatie 

betreffende de club kan terugvinden. Locatie :  www.tcnobel.be  

• De Clubapp : de clubapp is een nieuw initiatief van Tennis Vlaanderen wat toegankelijk zou zijn 

vanaf de start van het nieuwe tennisseizoen. Deze app zou het makkelijk moeten maken om 

communicatie alsook veldreservatie te faciliteren . 

• Facebook open groep : generieke TC Nobel informatie 

• Facebook gesloten groep : Specifieke TC Nobel informatie 

• Mailings : pushberichten die via mail (verkregen via lidmaatschap) die een karakter van 

informatie, uitnodiging of clubbelang kan bevatten. 

• Nieuwe multi media kanalen 

 

3.2.1 WEBSIDE TC NOBEL 
Doel : een landingspagina waar je als nieuw of bestaand clublid algemene informatie betreffende de club 

kan terugvinden.  

Hoe : functioneren als een landingspagina waarbij je via enkele linken makkelijk andere informatie kan 

vinden 

http://www.tcnobel.be/
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Locatie : www.tcnobel.be  

Beheer : Het beheer is in eigen handen en wordt gedaan door Martin Devreese 

Publiek : publiekelijk toegankelijk voor leden alsook niet leden 

 

3.2.2 DE CLUBAPP 
De Clubapp is een nieuw initiatief van Tennis Vlaanderen dat vanaf 2019 beschikbaar is gesteld 

 

3.2.3 FACEBOOK OPEN GROEP 
Doel : Het delen van generieke berichten voor een breed publiek. Hier worden ook alle foto’s van 

evenementen geplaatst terwijl er enkel een subset op de website geplaatst wordt – alternatief website 

Hoe : Posten van algemene TC Nobel berichten die interessant kunnen zijn voor een breder publiek 

Locatie : https://www.facebook.com/TCNobel/  

Publiek : publiekelijk toegankelijk lidmaatschip mogelijk 

Beheerder : Martin Devreese – Maarten Criem 

 

3.2.4 FACEBOOK GESLOTEN GROEP 
Doel : Het delen van generieke en specifieke TC Nobel berichten voor de leden 

Hoe : Posten van TC Nobel gerelateerde berichten die enkel en alleen voor TC Nobel voorzien zijn. 

Locatie : https://www.facebook.com/groups/1065797883530391/?fref=ts  

Publiek : Leden 

Beheerder : Martin Devreese – Maarten Criem 

 

 

3.2.5 MAILINGS 

Doel : Bereiken van alle leden alsook ouders van de jongste leden via e-mail 

Hoe: het gebruik van de beschikbare e-mail adressen die opgegeven zijn door de leden zelf. Dit e-mail 

adres wordt ook teruggevonden in het ledensysteem van Tennis Vlaanderen. Enkel en alleen dit e-mail 

adres wordt gebruikt door TC Nobel om mailings te versturen. 

Type mails :  

• Informatieve mails (speciale gebeurtenissen, sportieve prestaties) 

• Uitnodigingen voor evenementen 

http://www.tcnobel.be/
https://www.facebook.com/TCNobel/
https://www.facebook.com/groups/1065797883530391/?fref=ts
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Gebruikte tool : MailChimp  

Publiek : de ledenlijst van TC nobel + sponsors 

Beheerder : Martin Devreese 

3.2.6 NIEUWE MULTI MEDIA 

Doel : breder publiek vbereiken. 

 

Aanstelling media verantwoordelijke : Melissa Baele 

 

3.3 Evenementen 

Er wordt getracht op jaarbasis op maandbasis 1 evenement te organiseren. Er wordt gezorgd voor een 

gezond evenwicht tussen sportief en extra sportief alsook wordt er gekeken welk publiek we benaderen.  

De evenementenkalender voor 2022 is: 

Sportief 

• Interclub : Dit wordt hopelijk terug een zeer drukke lente na 2 gemiste campagnes 

• TC Nobel Kidstour : heeft plaats op zaterdag 29 juni 

• Dubbeltornooi : Het dubbeltornooi gaat door 19 augustus tot 31 augustus. 

Extra sportief 

• Opening zomerseizoen : de opening is voorzien op 03/04/2022. Dit vanaf 11:00h. 

• Paella avond 

• Sponsoravond : voor onze talrijke sponsors wordt een netwerk avond voorzien met een hapje 

en een drankje. De datum wordt later bepaald. 

• Afsluiter zomerseizoen : BBQ. 

• Leden initiatieven : we gaan het platform creeren dat leden zelf initiatieven kunnen nemen om 

een event te organiseren 

• WK Voetbal. 

•  
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3.4 Interclub 

Het is de betrachting van TC Nobel om een gezond aantal ploegen in te schrijven voor diverse competities. 

Hiervoor wordt actief gewerkt richting de leden. Echter, gezien de beperkte beschikbaarheid van velden 

wordt er getracht geen overaanbod te hebben. Er is jeugd interclub en volwassenen interclub. 

Voor het seizoen 2022 zijn er in totaal 34 ploegen ingeschreven.  

 

3.4.1 JEUGDINTERCLUB 

De jeugdinterclub wordt georganiseerd door Donald Van Landschoot vanuit de tennisschool. 

Donald is in contact met de interclubleider van het bestuur. 

 

3.4.2 VOLWASSENEN INTERCLUB 
Voor elke interclubploeg wordt er één kapitein van de ploeg opgesteld die verantwoordelijk is voor: 

• Het beschikbaar hebben van spelers 

• Het in contact blijven met de interclubverantwoordelijke indien nodig 

• Het zorgen voor de wedstrijdballen 

• Het in contact zijn met de tegenstander 

 

Vanuit het bestuur wordt er een voorbereidingsvergadering opgezet waarbij interclub kapiteins onderling 

alsook met bestuur en bar afspraken kunnen maken. Afspraken zijn: 

• Het verdelen van wedstrijdballen; 

• Toelichten van eventuele nieuwe spelregels; 

• Wie contacteert er de bezoekende ploegen; 

• Is er een interclubleider in de ploeg; 

• Samenwerking met de bar  

o afspraken voor aantal eters; 

o afspraken van type maaltijd, wat is er mogelijk. 

 

We proberen nieuwe mensen te motiveren om interclubleider te worden. 

3.5 Bar uitbating 
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De baruitbating wordt in eigen beheer genomen door TC Nobel. Hiervoor worden verschillende 

medewerkers ingeschakeld waarbij 1 persoon centraal staat. Hanne Demey. 

Hanne wordt als medewerker van TC Nobel in geschreven via het sociaal secretariaal Securex als 

jobstudent 

Er is een operationele werking met Hanne afgesproken. 
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4 Financieel beleid 
Het financiële beleid richt zich op het beperken van financiële risico’s, het maximaal financieren met eigen 

middelen en een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven, waarbij een marktconforme prijsstructuur 

een uitgangspunt is.  

Jaarlijks wordt er een financieel plan opgesteld waarbij er tijdens de maandelijkse vergaderingen een stand 

van zaken zal gerapporteerd worden voor inkomsten en uitgaven. 

Belangrijkste inkomsten voor TC Nobel zijn: 

• Lidgelden 

• Sponsoring 

• Barwerking 

• Subsidies 

Belangrijkste uitgaven voor TC Nobel zijn: 

• Investering in en onderhoud van infrastructuur 

• Organisatie van evenementen 

• Barwerking 

Alle belangrijke bewegingen worden in overleg binnen het bestuur genomen. 

Onkosten die gemaakt worden door bestuursleden of leden die in het kader van het beheer van TC Nobel 

gemaakt worden kunnen teruggevorderd worden via een centraal proces waarbij aangetoond moet worden 

welke kosten er gemaakt geweest zijn. 
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4.1 Inkomsten 

4.1.1 LIDGELDEN 

Het lidgeld wordt jaarlijks herbekeken gedurende de maand december bij de voorbereiding van het nieuwe 

tennis seizoen. Voor het jaar 2022 gelden volgende tarieven: 

 

Jeugd 

40Geboortejaar 2014 of later : 35€ 

• Geboortejaar 2010 - 2013 : 55€  

• Geboortejaar 2005 - 2009 : 85€  

Volwassenen  

• Standaard pakket : 160€ 

Gezinnen  

• Standaard pakket : 415€  

Barlid  

• Standaard pakket : 45€ 

 

4.1.2 SPONSORING 
• Sponsoring, in al zijn vormen, draagt bij tot het realiseren van de missie die TC Nobel heeft. Het 

is ons doel alle middelen die we hebben in de infrastructuur alsook de werking van de club te 

stoppen. Verder in het document wordt er een overzicht gegeven welke initiatieven we in het 

verleden genomen hebben alsook de plannen voor de toekomst (deze zijn wijzigbaar in het kader 

van een betere werking). 

• Wat is de return voor de sponsor 

• Zichtbaarheid : uw logo prominent CONTINU aanwezig in een kader dat kwaliteit (= 

mooi, sfeer en gezelligheid) uitstraalt in een omgeving waar veel mensen over de vloer 

komen. 

• Marketing : vanuit het TC Nobel bestuur wordt er jaarlijks een mail verstuurd naar 650 

mensen (grotendeels wonend in Aalter) met een korte voorstelling van al onze sponsors. 

Content wordt opgesteld in samenspraak met de sponsor. 

• Netwerk creatie : jaarlijks organiseren we een culinair etentje exclusief voor de 

sponsors. Op deze manier geven we jullie de mogelijkheid te netwerken met 

bedrijven/mensen die potentieel iets kunnen betekenen voor elkaar 
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• Continuïteit : uw logo is geen eenmalige verschijning in een bladje of website voor een 

eenmalig evenement. Uw logo is een volledige zomer zichtbaar op de velden en een 

volledig jaar op verschillende locaties (brochures, website, drankenkaart, …)  

 

4.1.2.1 DONOR 

 

Duurtijd : 1 jaar 

Pakket aangeboden door TC Nobel: 

• Logo op de website 

• Logo op de flat screen in het clubhuis 

• Logo op de placemats 

• Logo op de drankenkaart 

• 1 sponsorpaneel (90 cm op 60 cm) 

• Gratis toegang voor 1 persoon op de sponsor / netwerk avond 

 

4.1.2.2 PARTNER 

 

Duurtijd : 1 jaar 

Pakket aangeboden door TC Nobel: 

• Pakket “Donor” 

• 1 extra sponsorpaneel (90 cm op 60 cm) 

• Extra logo op de flatscreen 

• Medium logo op de placemats 

• Medium logo op de drankenkaart 

• 1 gratis fles champagne tijdens het kreeftentornooi 

• Gratis toegang voor een 2° persoon op de sponsor / netwerk avond 

• 1 x gratis gebruik maken van de clubaccommodatie voor een professioneel evenement 

 

4.1.2.3 PREMIUM PARTNER 
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Duurtijd : 3 jaar 

Pakket : 

• Pakket “Partner” 

• Winddoek met logo 

• Extra logo op de flatscreen 

• Groot logo op de placemats 

• Groot logo op de drankenkaart 

• Vermelding logo op alle mail communicaties 

• 2x extra gebruik maken van de clubaccommodatie voor een professioneel evenement 

• Keuze opties 

o Tornooi sponsoring 

o Evenement gebruikmakende van de naam van de sponsor 

o Merchandising  

o Extra logo opties (scorebord, netband) 

 

4.1.2.4 OVERZICHT SPONSORS 
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4.2 Uitgaven 

De belangrijkste terugkerende uitgaven: 

• Aansluiting en verzekering leden via Tennis Vlaanderen 

• Organisatie en prijzengeld dubbeltornooi 

• Organisatie recepties 
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5 Jeugdwerking 
De jeugdwerking is één van de kernpijlers binnen TC Nobel. We zijn een recreatieve club, waar competitie 

een plaats heeft maar waar vooral elk kind een kind moet kunnen zijn. Vanaf de allerkleinsten tot de 

jeugdreeksen hebben de kinderen de mogelijkheid om gestructureerde tennislessen te volgen. Deze lessen 

starten met Kidstennis op basis van verschillende kleuren tot selectielessen voor de betere spelers op 

latere leeftijd. Via deze weg kunnen TC Nobel jeugdspelertjes aan hun weg timmeren een mooi klassement 

te behalen in de toekomst. 

Gedurende dit traject geven we allerlei waarden mee met de kinderen die uiteraard ook toepasbaar zijn 

buiten het tenniswereldje. De jeugdspelers brengen we ook in contact met competitiesport. Ze kunnen 

intekenen om interclub te spelen in clubverband. Dit jaar zijn er 20 ploegen ingeschreven die de kleuren 

van TC Nobel gaan verdedigen.  

De jeugdwerking bij TC Nobel wordt opgenomen in samenwerking met de Tennisschool Aalter onder leiding 

van Donald Van Landschoot. 

5.1 Erkenningen 

Deze samenwerking werpt zijn vruchten af. Naast een constante groei van spelertjes krijgen we naar jaar 

na jaar ook een belangrijke erkenning van Tennis Vlaanderen voor de jeugdwerking. Deze kan enkel 

behaald worden indien de club kan aantonen dat we opgelegde criteria ingevuld hebben.  
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5.2 Kidstennis 

KidsTennis is het Tennis Vlaanderen-opleidingsconcept voor kinderen vanaf 3 jaar. De opleiding is 

opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap voor stap 

tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal. Aan de hand van testjes en diploma's kunnen 

ook de ouders de tennisevolutie van hun kind volgen. 

Een Kids-Tennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij 

of zij leert ook op een kwaliteitsvolle manier tennissen. 

Deze tennisinitiaties gaan door op woensdag  van half 

april tot half september met onderbreking in juli.. 

Rakketjes en ballen worden ter beschikking gesteld. 

Starten kan op elk ogenblik. 

5.3 Selectielessen 

Voor gevorderde jeugd die hun tennis willen vervolmaken, gedisciplineerd en geconcentreerd bezig zijn 

met tennis om hun grenzen te verkennen en te verleggen.  

Tennislessen welke doorgaan van april tot september (14 weken) met onderbreking in juli. 

5.4 Stages 

Vakantiestages : Weekstages tijdens de vakantieperiodes.  Dagelijks 2/3 tennis en 1/3 omnisport van 10u 

tot 16u. Opvang mogelijk vanaf 8.00u.  

Competitiestages : deze stages gaan door tijdens de maanden juli en augustus. Dit zijn weekstages die 

gecombineerd worden met tornooideelname onder begeleiding van een trainer/coach.  

5.5 Jeugdevenementen 

Naast de sportieve activiteiten wordt er jaarlijks vanuit TC Nobel een additioneel evenement 

georganiseerd dat gericht is op de kinderen.  
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Er wordt een jeugdbestuur opgesteld dat op regelmatige tijdstippen evenementen zal organiseren.  

 



 

 

 


