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 Doel van de enquete

De afgelopen maanden hebben wij verschillende mogelijkheden onderzocht voor de toekomst 

van onze club en leden. Helaas blijft Thales bij de keuze dat ons complex moet wijken voor een 

ontsluitingsweg en is het niet haalbaar een nieuw complex te realiseren.

Het goede nieuws is dat we inmiddels twee mooie opties hebben voor onze toekomst, namelijk 

samen met Dikkers (45 leden) of samen met FC Twente Tennis (98 leden). 

Beide clubs hebben te weinig leden voor het aantal banen en werken graag met ons samen aan 

een mooie toekomst. Echter hoeveel van onze ruim 100 leden gaan structureel over en wat heeft 

hun voorkeur?

 

De haalbaarheid en verdere invulling hangt erg af van het aantal leden van ons dat mee zal gaan 

en wat ze belangrijk vinden. Hoe meer leden hoe haalbaarder en meer invloed op de invulling. 

Vandaar dat we nu op het punt zijn dat we jullie hulp nodig hebben!
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 Gesprekken Thales
Gebruik complex

Formele opzegging huurcontract en gebruik complex t/m eind juni

Gas en licht doet het nog, dus voorziening voor ons, na sluiting Zegger, genomen.

Beschikking over inboedel en tennis zaken complex

Thales: Zaken als tennisbaan & lichtmasten vervallen aan sloper, tenzij wij goede bestemming hebben.

PV: Inboedel in overleg voor tennisclub

Kwijtschelding kosten 2016

Thales: Ziet het al als gunst dat we nog t/m juni mogen gebruiken, maand juni laten ze wel zitten.

PV: We gaan niet pro-actief betalen, mogelijk komen er helemaal geen rekeningen. 

Zowel dan gaan we opnieuw in overleg.

KNLTB: In principe voor heel jaar, ligt aan hoe het met de club/leden afloopt. 

Compensatie verlies complex

Thales: Weinig kans, schuift af naar PV. Meenemen in totaal plan voor nieuwe PV heeft meeste kans, 

maar Tennisclub zelf niet direct wat aan

PV: Laten ons niet met lege handen staan. Geen standaardregeling/bedrag voor, denk aan iets als 

compensatie voor stijging lidmaatschap. Meeste kans met concreet voorstel

Kortom: Bal bij ons om met concreet toekomstplan te komen



 Afweging
Wij zijn gezonde club, maar op korte termijn zonder complex

Overschot aan clubs/banen in Hengelo, behoefte nieuwe leden

Samenwerking moet:

- voordeel bieden boven individuele overstap

- vergelijkbare tennisomstandigheden: hele jaar beschikbaar en bezetting

Gezien tijdsbestek eerste focus op Dikkers en FC Twente Tennis als meest kansrijk. 

Aantal punten opgesteld om tot een objectief vergelijk te komen.

Mocht het niet komen tot een samenwerking, zullen we alle clubs in Hengelo vragen 

om een aanbod voor onze leden en onze club opheffen.



 Overzicht Tennisclubs
Alle tennisclubs in Hengelo; clubs voorzien van naam hebben ons of wij benaderd



 Dikkers
Club & accommodatie vergelijkbaar met TCHS.

Complex in eigendom met 2 gravel banen, maar te 

weinig leden (50) voor toekomst.

Gezien onze wens voor kunstbanen, is er een 

investering van zo’n €60.000 nodig. Met een deel 

zelfwerkzaamheden komt dit op zo’n €40.000.

Vanaf zo’n 50 leden van TCHS is er voldoende 

financiële basis en toekomst voor een fusieclub met 

kunstbanen.

Belangrijkste kenmerk van deze optie:

Fusie met kleinere club, behalve locatie en contributie 

blijft alles vertrouwd en vergelijkbaar met wat we nu 

hebben. 



 FC Twente Tennis
Van oorsprong grote fusieclub met 12 banen, inmiddels 

nog 5 bespeelbare gravel, waaronder een verdiept 

centercourt, met 98 leden.

Gezien onze wens voor kunstbanen, is er een 

investering van zo’n €60.000 nodig.

De gemeente is begonnen met het masterplan om het 

gebied, Hengelo Sport Center, te vernieuwen en wil dit 

voor FBK games in mei afronden. Door verkoop grond 

aan gemeente heeft de club al voldoende geld voor 2 

kunstbanen en nog recht op een aanzienlijk bedrag.

Financieel geen noodzaak voor een fusie, al zou 

men graag een aantal bestuursleden van ons 

willen voor een mooie leden overgang.

Belangrijkste kenmerk van deze optie:

De plannen voor de omgeving en club zijn 

veelbelovend om de club weer nieuw leven in 

te blazen, echter is niet alles in eigen hand.



 Vergelijking
Dikkers FC Twente opmerkingen

Aantal leden 45 98 aantal leden per kunstgrasbaan

% KNLTB leden 15% 100% (kosten) recreatieve spelers

Leeftijdsopbouw / Toekomstperspectief idem TCHS idem TCHS vergrijsd

Bestuursfuncties mogelijk ja ja 2 a 3 om TCHS belangen te behartigen

Aantal banen 2 5 gravel 

Hele jaar bespeelbaar? nee nee

Nu april-december. Beide willen 
investeren in 2 kunstgrasbanen zodat het 
hele jaar gespeeld kan worden

Bezetting banen
Weinig overlap met 
onze bezetting

In avond rustig, veel 
banen

Onbeperkte toegang tot het complex ja
nee / ja sleutel te 
krijgen

Kantine ja ja, gesloten

kleedruimte/douchen ja heren en dames ja, heren en dames

Contributie 105 105 incl. kntlb

Bar dienst nee, zelfbediening aparte stichting

Naamsbehoud mogelijk ja, nieuwe naam staat open

Afstand Locatie t.o.v. TCHS 2km 3.5km

Groen ziet het bestuur als voordeel, niet elk punt zal iedereen even belangrijk vinden of 

zelfde voorkeur hebben. Uit de enquete hopen we hier ook een goed beeld van te krijgen.



 Opties & Vervolg
Opties

A - Continuering door fusie (ook meeste kans op invloed & compensatie geld)

1 - Fusie met Dikkers

2 - Fusie met FC Twente Tennis

B - Stoppen met TCHS

Alle clubs Hengelo vragen om goed aanbod voor onze leden

Vervolg

Na de enquete onder de leden zullen we als bestuur de uitslag analyseren en de 

meest kansrijke richting bepalen. Deze zal vervolgens verder uitgewerkt worden 

en in een ALV in stemming gebracht worden.


