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Iedereen de baan op!
‘Nederland Tennisland. Iedereen doet mee.’ Dat is het parool van de KNLTB om méér 
mensen méér te laten tennissen. In 2019 hebben we met zijn allen hard aan die ambitie 
gewerkt en we hebben mooie resultaten geboekt. In dit jaarverslag lees je hoe we te werk 
zijn gegaan en wat dat heeft opgeleverd.

Nederland is en blijft een groot tennisland, en dat mogen we met trots uitdragen. Niet alleen 
uit zelfbewustzijn, maar ook om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Door tennis beter in de 
spotlights te zetten, maar ook door ons aanbod te vernieuwen, willen we ervoor zorgen dat 
iedereen meedoet.
Niet elke positieve ontwikkeling is in cijfers te vangen. Denk aan het topjaar dat 2019 voor Kiki 
Bertens was en wat dat voor onze sport betekent. Of de verhuizing van ons hoofdkantoor naar 
het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen, waar kennis en ervaring nu samen komen, waar 
we elkaar motiveren en inspireren, en waar onze sport zonder twijfel van profiteert. 
Maar natuurlijk proberen we onze groeiambitie zo veel mogelijk te sturen. Hoe, dat hebben 
we in ons strategisch plan uiteengezet en dat leidend is geweest voor ons werk in 2019. In dit 
jaarverslag volgen we dan ook de opzet uit dat plan. 

1. Tennis: vergroten van de zichtbaarheid en de beleving van de tennissport; 
2. Tennissers: stimuleren van de actieve tennissers in Nederland en de jaarlijkse aanwas van 
nieuwe tennissers. De KNLTB wil deze groep vasthouden door hen zoveel mogelijk plezier te 
laten beleven, zodat ze zo lang mogelijk blijven tennissen; 
3. Tennisverenigingen: versterken en toekomstbestendig maken van verenigingen door een 
open blik te stimuleren bij bestuurders, leraren, commissieleden en andere vrijwilligers.
De praktijk heeft ons duidelijk gemaakt dat we naast deze 3 T’s onze focus moeten uitbreiden 
met:
4. Tennisleraren: zij vormen een onmisbare schakel in de ambitie om meer mensen meer te 
laten tennissen. Daarom verdient deze groep meer aandacht;
5. Padel: de onstuimige groei van deze dynamische kruising tussen squash en tennis is ook 
goed nieuws voor de tennissport, we kunnen van elkaar leren en samen profiteren van de 
groeiende populariteit. 

Naast deze 5 punten laten we ook zien wat er op het vlak van bestuur, organisatie & partners 
is gebeurd. 

We hopen je met dit jaarverslag goed inzicht te geven in de manier waarop we zo veel mogelijk 
Nederlanders de tennis- en padelbaan op willen krijgen. Alle hulp daarbij is meer dan welkom. 
Dus, heb je goede ideeën, suggesties, of andere feedback? Laat het ons weten.

Tot slot, namens al onze collega’s: bedankt voor jouw inzet in het afgelopen jaar. Laten we 
samen blijven werken aan een mooie toekomst voor onze sporten.

Erik Poel 
Algemeen Directeur 

Roger Davids 
Voorzitter
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1. Tennis 
Nederland telt maar liefst 2 miljoen tennisliefhebbers en 1 miljoen actieve tennissers. 
Het is onze ambitie om al die mensen nog enthousiaster te maken voor de sport. 
De KNLTB wil toptennis als aanjager voor tennisbeleving inzetten en daarmee 
bijdragen aan de groei van tennis in Nederland in alle facetten. Dat doen we door de 
zichtbaarheid van en de beleving rondom tennisevenementen te vergroten en tennis 
landelijk te promoten. 

Beleef het beste 
Met een nieuwe marketingstrategie voor toptennis willen we de zichtbaarheid en de 
beleving van de tennissport vergroten. Daarom hebben we in februari 2019 de campagne 
‘Beleef het beste’ gelanceerd, om toptennis in Nederland nog beter op de kaart te zetten 
en te vermarkten. De campagne is voorafgaand aan het Fed Cupduel tussen Nederland en 
Canada in de Maaspoort in Den Bosch van start gegaan. 

Toptennis in Nederland was lange tijd erg versnipperd, niet goed zichtbaar en een aantal 
grote Nederlandse toptennistoernooien hebben het moeilijk. Hier willen we met ‘Beleef 
het beste’ verandering in brengen. Met deze campagne zetten we in op meer fanbeleving, 
meer publiek en meer aandacht voor tennis. Door het verbinden van alle betrokken 
partijen rond evenementen zal ook de commerciële waarde van toptennis evenementen 
toenemen.
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Rond toptennisevenementen in Nederland heeft de KNLTB diverse side events voor 
verschillende doelgroepen georganiseerd. Zo maakten tijdens het Fed Cup evenement 
meer dan 1500 kinderen via een scholenprogramma kennis met tennis. Tijdens de loting 
waren er 200 kinderen in het stadion en was er een speciale TeamNL Fanzone.
Daarnaast zijn meetings met verenigingen of cursussen voor leraren en bijeenkomsten 
met (potentiële) partners georganiseerd. Gemeenten en lokale verenigingen worden 
nadrukkelijk betrokken bij de organisatie van deze (side) events.

Toptennisevenementen
Naast het Fed Cup evenement in Den Bosch, waarin Canada te sterk was voor de TeamNL 
dames, stuntten de Nederlandse mannen in februari 2019 in de Davis Cup kwalificatie door 
in Ostrava de Tsjechen te verslaan. Daardoor speelde het TeamNL Davis Cupteam mee in 
de eerste editie van de nieuwe Davis Cup Finals in Madrid in november. Oranje strandde in 
de groepsfase na nipt verlies van Kazachstan en Groot-Brittannië. 

Ondanks deze verliespartijen was 2019 dankzij Kiki Bertens toch een mooi jaar. Ze won 
het prestigieuze WTA-toernooi in Madrid en bereikte daardoor als eerste Nederlandse 
tennisster de nummer 4 op de WTA-wereldranglijst. 

De rolstoeltennissers waren succesvol met Grand Slam-titels voor Diede de Groot en Aniek 
van Koot. De Groot schreef het afgelopen jaar de Australian Open, Roland Garros en de US 
Open op haar naam. Daarnaast werd de 22-jarige speelster uit Oudewater in november 
wereldkampioen in zowel single als dubbel. Ook bij de Masters in Orlando viel Nederland 
weer volop in de prijzen. 
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Tennis Awards
In het nieuwe NTC in Amstelveen zijn in december de KNLTB Tennis Awards 2019 uitgereikt. 
Kiki Bertens en Wesley Koolhof werden door de jury gekozen als beste speelster en speler 
van het afgelopen jaar. In de categorie Dubbelspeler van het Jaar 2019 ging de titel naar 
Demi Schuurs; ze bereikte met de Duitse Anna-Lena Groenefeld vijf finales op de WTA Tour 
en de ATP Finals. 

Jesper de Jong ontving van Tom Okker de Aanmoedigingsprijs van het Jaar 2019. De 
19-jarige speler uit Hoofddorp kreeg deze prijs voor zijn overtuigende toetreding tot de 
ATP-ranking. 
Bondscoach Dennis Sporrel en zijn technische staf rolstoeltennis kozen Diede de Groot als 
Rolstoeltennisser van 2019. De Groot is de onbetwiste nummer één van de wereld.
De aanmoedigingsprijs ging naar de net 17 jaar geworden Niels Vink. Nu al de nummer 1 
van de wereld bij de junioren op de ITF Wheelchair ranglijst.
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AD Tennisbijlage 
In mei 2019 ontvingen alle lezers van het Algemeen Dagblad en de regionale dagbladen de 
Gelderlander, de Stentor, Tubantia, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BNdeStem en 
PZC weer gratis een mooie Tennisbijlage van 16 pagina’s. Het doel is dat de krantenlezers 
enthousiast worden en de weg naar de tennisverenigingen vinden. Een pakket met 100 
exemplaren inclusief handige display werd afgeleverd bij elke tennisvereniging, om te 
lezen en/of mee te nemen door leden.

Klik hier om de speciale tennisbijlage online nog ’s te lezen.

Ledenwerving 
Open Dagen
Het organiseren van een Open Dag is een beproefd middel om nieuwe tennissers en/of 
padellers aan de vereniging te binden en om de vereniging te promoten. Om verenigingen 
te ondersteunen bij het organiseren van een open dag stelt de KNLTB een draaiboek, 
tips en promotiemateriaal, inclusief social media campagne en perstoolkit, beschikbaar. In 
2019 werden er in het hele land weer veel open dagen georganiseerd: via tennis.nl werden 
er 253 geregistreerd.

Zomer Challenge 
Een nieuw initiatief om nieuwe leden te werven is de Zomer Challenge: als veel sporten 
hun zomerstop houden, bijvoorbeeld voetbal en hockey, nodigen wij mensen uit om tegen 
aantrekkelijke voorwaarden te komen tennissen of padel spelen. De Zomer Challenge is een 
compact lidmaatschapspakket van drie of vier maanden, waarbij deelnemers onbeperkt 
vrij kunnen spelen, een aantal lessen of clinics van de tennisleraar kunnen  volgen. Het 
doel is dat deelnemers zich klaarstomen voor het afsluitende event: het Zomer Challenge 
eindtoernooi. Deelname staat open voor individuen, maar het mooiste is als ze verenigd 
in teams deelnemen aan de Zomer Challenge. De KNLTB steunt verenigingen die willen 
deelnemen aan de Zomer Challenge met een uitgebreid pakket promotiematerialen. 

De Zomer Challenge blijkt niet alleen de ideale mogelijkheid voor sporters om de zomer 
door te komen, ze gaan ook heel vaak door met tennissen. In heel 2019 deden 152 
verenigingen mee, met 2660 deelnemers. Een derde van de deelnemers is lid geworden 
van een tennisvereniging, een prachtig resultaat!

https://advertorial.persgroep.nl/knltb-2019/
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Menzis Tenniskids@school
Tenniskids@school is al een tijdje dé manier om scholieren enthousiast te maken voor 
tennis. Met dit programma maken zij kennis met Tenniskids, het tennisprogramma van de 
KNLTB voor kinderen tot en met 12 jaar. Op woensdag 5 juni 2019 werd op het plein voor 
het gemeentehuis van Doetinchem omgetoverd tot één grote tennisaccommodatie, als 
groots slotevenement met kinderen van basisscholen in Doetinchem. In totaal hebben in 
2019 75.000 scholieren deelgenomen aan Menzis Tenniskids@school. 

Tenniskrijt 
Ambassadeurs Kiki Bertens en Robin Haase 
gaven in september het officiële startsein 
voor de nieuwe merkpositionering van de 
KNLTB voor tennis, ‘Nederland Tennisland. 
Iedereen doet mee.’ Met de symbolische 
actie met tenniskrijt en een muur lieten ze 
zien hoe makkelijk en snel je overal kan 
tennissen: ‘Zet een streep op een muurtje 
en sla lekker met een bal er tegenaan’, is het 
motto. Bertens en Haase demonstreerden 
bij de kick off van de campagne op hun 
oude middelbare school in Den Haag hoe 
leuk tennissen tegen een muur kan zijn 
en deelden pakjes met ‘tenniskrijt’ uit aan 
leerlingen. 
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2. Tennissers
We werken er met zijn allen hard aan om actieve tennissers in Nederland te behouden 
en de jaarlijkse aanwas van nieuwe tennissers te stimuleren. Dat doen we door hen 
zoveel mogelijk plezier te laten beleven, zodat ze zo lang mogelijk blijven tennissen. 
Eén van de beste manieren om dat te bereiken is om zowel jeugd als senioren zoveel 
mogelijk wedstrijden en toernooitjes te laten spelen, die zowel qua deelname, opzet 
als spelregels aantrekkelijk zijn. Voor elk niveau. 

Het totale aantal leden bedroeg in 2019 549.092. Dat is een daling van ongeveer 1,4 %. 
Hiermee vlakt de daling van het aantal leden opnieuw af. Opvallend is ook dat net als vorig
jaar het aantal competitiespelers redelijk stabiel is gebleven. Voornamelijk leden die geen 
competitie spelen, besluiten vaker vrij te gaan tennissen en hun lidmaatschap op te zeggen.

Competitie en toernooien 
Wedstrijden spelen maakt de tennissport aantrekkelijk. Het motiveert, biedt uitdaging, 
draagt bij aan het spelplezier en bindt leden zo voor langere tijd aan de vereniging en de 
tennissport. De KNLTB organiseert dan ook een veelheid aan toernooien en competities 
voor verschillende doelgroepen. De Nederlandse tenniscompetitie is al decennia een groot 
succes met zo’n 200.000 deelnemers. Ook in 2019. 

Voorbeelden hiervan zijn de 8&9-competitie en Zomeravondcompetitie, die ook in 2019 
aan populariteit hebben gewonnen. Voor de jeugd noteren we in 2019 ook mooie cijfers.

JEUGD

SENIOREN
Voorjaarscompetitie (aantal teams) 

Tennis:  28.963  Padel: 340   8&9: 634

Najaarscompetitie (aantal teams)
Tennis: 18.686 Padel: 388   8&9: 521

Aantal teams Zomeravond Competitie:  1.052

Bij de senioren zien de cijfers er zo uit:

Voorjaarscompetitie:
25.000 kinderen namen deel aan Tenniskids (Rood, Oranje en Groen), 
verdeeld over 4400 teams;
Bij de junioren namen 2700 teams deel.

Najaarscompetitie:
Aan Tenniskids (Rood, Oranje en Groen) namen 4100 teams deel;
Bij Junioren nemen 2600 teams deel.

Daarnaast vonden er in 2019 333 Tenniskidstoernooitjes plaats 
en 389 Open Junioren Toernooien. 
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Alles-in-1
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Om ervoor te zorgen dat de jeugd - zo veel mogelijk 
- blijft tennissen, hebben we Tennis Alles-in-1 in het leven geroepen. Jeugdlidmaatschap, 
deelname aan de competitie, trainingen in de zomer en winter en toernooitjes op de 
vereniging worden hierbij (in verschillende pakketten) voor één aantrekkelijke prijs 
aangeboden. Het doel is dat kinderen meer gaan tennissen en vanzelf meedoen aan 
verschillende activiteiten. Kinderen ervaren op deze manier meer teamgevoel en staan 
met meer plezier op de tennisbaan. Ouders worden ontzorgd doordat alles in een keer is 
geregeld. Steeds meer verenigingen hebben Tennis Alles-in-1 ingevoerd, en wat we hoopten 
zien we in de praktijk gebeuren: de kinderen die eraan meedoen hebben meer plezier in 
tennis en blijven langer lid. 
Het aantal verenigingen dat Tennis Alles-in-1 aanbood in 2019 was 181.

Talentontwikkeling
Ook  is de KNLTB in 2019 de samenwerking  aangegaan met een aantal zorgvuldig 
geselecteerde tennisscholen binnen de jeugdopleiding. Om de kwaliteit van de 
betrokken scholen te waarborgen, worden de scholen jaarlijks geëvalueerd en staat de 
certificeringsprocedure onder leiding van het onafhankelijke bureau NMC Bright ook 
open voor eventuele nieuwe tennisscholen. In mei 2019 hebben 34 tennisscholen hun 
handtekening gezet onder een samenwerking met de KNLTB.  

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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Rolstoeltennis
Om ons motto ‘Nederland Tennisland. Iedereen doet mee’ waar te maken, spannen we 
ons in voor mensen met een fysieke of andere beperking om zo veel mogelijk en zo goed 
mogelijk te kunnen tennissen. 
In 2019 boden 70 verenigingen en 9 tenniscentra rolstoeltennis aan in de vorm van 
een training en/of een rolstoeltennisevent. Acht verenigingen hebben in 2019 een 
rolstoelranglijsttoernooi georganiseerd. Aan deze toernooien hebben in totaal 120 spelers 
meegedaan. Het aantal leden van de KNLTB Rolstoeltennis Facebookgroep is gestegen 
naar 200 leden.

Vanaf september 2019 is de KNLTB in samenwerking met NMC Bright gestart met het 
Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis. Dit programma heeft als doel om samen met 
verenigingen het rolstoeltennis (verder) te ontwikkelen en ondersteunen om zo de 
internationale status van Nederland als aansprekend en toonaangevend rolstoeltennisland 
te continueren en te verbeteren. In 2019 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
KNLTB en de Esther Vergeer Foundation met 2 jaar verlengd. Verspreid over Nederland 
heeft de Esther Vergeer Foundation 25 ‘Join the Club’ projecten waar wekelijks door meer 
dan 100 kinderen gerolstoeltennist wordt. De Esther Vergeer Foundation heeft daarnaast 
meer dan 40 rolstoeltennis clinics verzorgd op diverse evenementen en andere locaties 
zoals revalidatiecentra.  
Eind 2019 werd bekend dat Diede de Groot (nummer 1 rolstoeltennisster van de wereld) zich 
vanaf 2020 gaat inzetten als KNLTB Ambassadeur voor het rolstoeltennis in Nederland. 
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G-tennis
G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis. 
In 2019 hebben de Nationale Kampioenschappen G-Tennis plaatsgevonden bij Tulip 
Tenniscentrum in Hilversum, waaraan 175 deelnemers meededen van zo’n 20 verschillende 
verenigingen. 
In 2019 werd ook de samenwerking met Special Heroes gecontinueerd. Door deze 
samenwerking kunnen nu 20 verenigingen tennislessen verzorgen op instellingen voor 
speciaal onderwijs, en worden kinderen (proef)trainingen aangeboden op de vereniging. 
Tijdens de Open dag van Johan Cruyff Foundation was de KNLTB samen met de Esther 
Vergeer Foundation aanwezig om de 1200 aanwezige kinderen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking kennis laten maken met tennis. Daarnaast hebben 2 klassen 
van Speciaal Onderwijs school uit Rosmalen deelgenomen aan het scholenprogramma op 
Libéma Open.
Stichting Pole Position, die (sport)wensen probeert te vervullen van mensen met een 
verstandelijke beperking, heeft in samenwerking met KNLTB in november 2019 voor de 
tweede keer een Tennisdag georganiseerd in Houten, waaraan 45 G-Tennissers meededen.

Beachtennis
Net als bij veel andere sporten is ook de strandvariant van tennis populair. In 2019 is 
beachtennis in Nederland verder geprofessionaliseerd. Ook mondiaal maakt de sport 
stappen, de ITF omarmt de sport en steeds meer landen haken aan. In 2019 was beachtennis 
een onderdeel bij de eerste ANOC world beachgames die gehouden werden in Doha. 

Het aanbod van beachtennis toernooien in Nederland is gegroeid, meer dan 90 officiële 
beachtennis toernooien werden georganiseerd en gepromoot via de KNLTB kalender. 
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Deze toernooien hebben plaatsgevonden op meer dan 45 verschillende locaties. In 
samenwerking met de KNLTB werden er 11 internationale ITF beachtennis toernooien 
gehouden op 5 verschillende plaatsen. In de mondiale top haakt Nederland aan, de 
beste teams zijn gestegen op de internationale ranglijst en komen steeds dichterbij een 
overwinning tegen de toppers uit Brazilië, Italië en Spanje.  

De KNLTB is in 2019 tevens organisator van de 16e editie van het NK beachtennis in Den 
Haag. Het toernooi werd voor het eerst over meerdere dagen gehouden (6 dagen), op een 
recordaantal van 22 beachtennis velden. In 2019 zijn er ook officiële KNLTB beachtennis 
ambassadeurs ingeregeld en op deze manier dragen we beachtennis steeds breder uit en 
zetten we de juiste mensen in met passie voor beachtennis.

Beachtennis is in 2019 goed gepromoot via diverse mediakanalen, audio en online. Tevens 
is de sport onder de aandacht gebracht tijdens het Libéma Open.

Oldstars tennis
Er zijn ook andere manieren om leden  te behouden. Voor de oudere leden zijn we in 
2019 gestart met Oldstars tennis. Tennis is na wandelen en fitness de meest beoefende 
sport onder ouderen. Met OldStars tennis, ontwikkeld door het Nationaal Ouderenfonds en 
de KNLTB, is het aanbod voor ouderen nog aantrekkelijker gemaakt. Tennisverenigingen 
kunnen ouderen hiermee actief bij de club blijven betrekken. De kick-off  vond op 16 
augustus 2019 plaats op de Oldenzaalse tennisclub OLTC Ready. Tennislegende en 
‘Flying Dutchman’ Tom Okker gaf in Oldenzaal de allereerste OldStars clinic aan twintig 
enthousiaste ouderen. Voetballegende Sjaak Swart, OldStars ambassadeur van het eerste 
uur en promotor van het OldStars walking football, gaf hierbij symbolisch het stokje over 
aan Okker.

Kick off OldStars tennis met Tom Okker en Sjaak Swart
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ICT
De KNLTB ClubApp is in 2019 verder ingeburgerd als dé app voor 
tennissend Nederland. De app biedt leden veel voordelen. Het stelt 
gebruikers in staat om makkelijk op de hoogte te blijven van het 
clubnieuws en de agenda, leden kunnen eenvoudig speelmaatjes 
zoeken. Als een vereniging beschikt over een digitaal Afhangbord, 
kan er vanuit de ClubApp simpel een baan worden gereserveerd. 
Eind 2019 maakten 780 verenigingen en 167.000 leden gebruik 
van de ClubApp. 

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van de 2.0-versie van de 
ClubApp, waarbij de app op basis van gebruikservaringen wordt 
geoptimaliseerd.

MijnKNLTB.nl
De KNLTB heeft alle informatie over competities en toernooien gebundeld op één website: 
MijnKNLTB.nl. Alle uitslagen en standen van KNLTB competities en informatie over 
KNLTB (ranglijst)toernooien, zoals de toernooikalender, geplande wedstrijden, individuele 
wedstrijdresultaten en toernooi-inschrijvingen zijn hier terug te vinden. Ook hebben 
tennissers via MijnKNLTB.nl toegang tot hun persoonlijke spelersprofiel met alle individuele 
wedstrijdresultaten, ranglijstpunten, speelsterkte en actuele rating.

De website is overzichtelijk, eenvoudig, altijd up-to-date en werkt volledig mobile 
responsive, wat betekent dat de website makkelijk te bezoeken is vanaf een mobiel 
apparaat. MijnKNLTB.nl is een onderdeel van de ambitie van de KNLTB om één grote 
tenniscommunity te creëren, die voorziet in alle wensen van verenigingen en spelers én 
klaar is voor de toekomst. 

De website knltb.nl was in 2019 goed voor meer dan 1 miljoen unieke bezoekers.
Daarmee is het de grootste tenniswebsite van Nederland. Bezoekers vinden hier op 
toegankelijke wijze alle informatie over competities en toernooien, het belangrijkste 
Nederlandse tennisnieuws, de verenigingszoeker en nog veel meer. 
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3. Tennisverenigingen
We willen tennisverenigingen versterken en toekomstbestendig maken. Dat doen we 
onder andere door met bestuurders, leraren, commissieleden en andere vrijwilligers 
kennis te delen, lokale samenwerkingen te versterken en inspirerende bijeenkomsten 
te organiseren.
 
Accountmanagers
Onze accountmanagers hebben een belangrijke rol in de verenigingsondersteuning. Zij 
ondersteunen de verenigingen zo efficiënt en effectief mogelijk. Het liefst door middel van 
rechtstreeks, persoonlijk contact. In 2019 legden zij 1223 bezoeken aan verenigingen af. 
Een andere  mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan werd geboden tijdens Libéma 
Open. Hier organiseerden wij ‘In Gesprek Met …’ waarbij bestuurders van 283 verenigingen 
ter plekke met hun accountmanager van gedachten kunnen wisselen of advies kunnen 
vragen. 

Kringen
Ook in 2019 is de lokale samenwerking tussen verenigingen onderling in Kringen versterkt 
en uitgebreid. Deze 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 2019 waren er 140 Kringen actief en vonden er 
252 kringbijeenkomsten plaats.

Workshops
Over de meest relevante onderwerpen hebben onze accountmanagers en experts 
workshops gegeven in 2019.

Workshops accountmanagers en experts

Ledenwerving 
en -behoud voor 

bestuurders 
173 verenigingen

358 functionarissen
en 52 tennisleraren  

Jeugd 
(Tennis 

Alles-in-1)  
46 verenigingen

92 functionarissen  

Besturen 
met een Visie   

26 verenigingen
56 aanmeldingen  

Vrijwilligers   
28 verenigingen 

Jeugd 
(reis naar 

betrokken 
jeugdlid)    

88 verenigingen
 133 functionarissen

Communicatie    
14 verenigingen 
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Gemeenten
Om de samenwerking van verenigingen met lokale partners te behouden en te verbeteren 
stonden de Accountmanagers met en namens de verenigingen ook in contact met de 
gemeenten. In 2019 zijn er 38 gemeenten bezocht en zijn vertegenwoordigers van 
gemeenten regelmatig aangeschoven bij kringbijeenkomsten.

Procesbegeleiding
In 2019 hebben 54 verenigingen via de KNLTB procesbegeleiding of projectbegeleiding 
ontvangen van externe KNLTB ondersteuners. Het belangrijkste wat deze procesbegeleiders 
doen bij verenigingen waar het niet zo goed gaat, is het proces van verenigen weer op 
gang brengen, voor het verbeteren van de verenigingscultuur en/of visievorming. Bij 
projectbegeleiding gaat het met name om fusie- of gemeentelijke trajecten.

Jaarcongres
In november 2019 vond het zesde KNLTB Jaarcongres plaats in Nieuwegein, waar ruim 
600 mensen op af kwamen. Centraal thema was deze keer ‘de vitale vereniging’, waarbij 
de vraag werd gesteld: hoe zorg je als tennisvereniging dat leden sneller en vaker op 
de club (clubmomenten) zijn en hoe kunnen elementen als de cultuur van de vereniging 
en een betrokken, actieve tennisleraar daar een rol bij spelen? Plenaire sprekers als 
rolstoeltennislegende Esther Vergeer, toptrainer Tjerk Bogtstra en wetenschapper Laura 
Jonker gaven vanuit hun kennis en ervaring hun visie op deze thema’s. Naast de plenaire 
sessies bespraken de aanwezigen de thema’s van de dag ook in kennissessies. Het 
Jaarcongres is door bezoekers gewaardeerd met een  7,9. 
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Vereniging van het jaar
Tijdens het KNLTB Jaarcongres werden ook de Zwarte Tulpen voor de Vereniging, de 
Vrijwilliger en het Toernooi van het Jaar uitgereikt. Respectievelijk TC Hardenberg, Eric 
Mekel en Mierlose Open Jeugdtoernooi namen ze in ontvangst. Het Mierlose Open 
Jeugdtoernooi was voor de tweede keer op rij genomineerd en nu was het dus raak. TC 
Hardenberg werd geroemd als een vereniging waar leden zich altijd welkom en thuis 
voelen. Eric Mekel van TV De Marsch in het Drentse Paterswolde mag zich een jaar lang 
Vrijwilliger van het Jaar noemen. 

Communicatie 
Inspiratie en vooral kennis delen we ook met de verenigingen via ons magazine Centre 
Court en het platform centrecourt.nl. Het digitale platform voor verenigingsfunctionarissen 
en tennisleraren, wordt gemiddeld door 15.000 bezoekers per maand bezocht. 

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), tennisleraren en toernooien.
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ICT 
In 2019 is voor verenigingen de 2.0 versie van KNLTB.Club uitgerold: een totale 
vernieuwing van het verenigingsmanagementpakket dat met inbreng van verenigingen 
werd ontwikkeld. KNLTB.Club wordt door zo’n 1400 verenigingen gebruikt om 
kernfuncties van verenigingen in de volle breedte te ontzorgen: ledenadministratie, 
clubnieuws, communicatie, baanbeheer, dienstenplanning, baanreservering. Maar ook 
factureren, incasseren en beheer van debiteuren. Volledige geïntegreerd met ClubApp, 
verenigingswebsite en Afhangbord.

MijnKNLTB.nl 
De KNLTB heeft alle informatie over competities en toernooien gebundeld op één website: 
MijnKNLTB.nl. Alle uitslagen en standen van KNLTB competities en informatie over 
KNLTB (ranglijst)toernooien, zoals de toernooikalender, geplande wedstrijden, individuele 
wedstrijdresultaten en toernooi-inschrijvingen zijn hier terug te vinden. 

Competitieleiders en toernooileiders kunnen via het dashboard hun vrijwilligerstaken 
uitvoeren, zoals het opgeven van competitieteams of het publiceren van een toernooi. 
MijnKNLTB.nl is een onderdeel van de ambitie van de KNLTB om één grote tenniscommunity 
te creëren, die voorziet in alle wensen van verenigingen en spelers én klaar is voor de 
toekomst.
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4. Tennisleraren
Tennisleraren vervullen een essentiële rol in de tennissport. De kwaliteit van de 
leraren bepaalt voor een groot deel het plezier van verenigingsleden. Dat plezier 
beleven ze als ze beter gaan spelen dankzij goede tennislessen. Daarnaast vervult 
een tennisleraar ook een belangrijke rol in het enthousiasmeren, motiveren en 
daardoor binden van mensen aan de vereniging. Daarom is een enthousiaste en 
actieve tennisleraar goud waard voor elke vereniging.

De KNLTB spant zich op verschillende manieren in om de positie van de leraar op de 
vereniging te vergroten en te versterken. Goede samenwerking met het bestuur is 
essentieel. De KNLTB stimuleert verenigingen daarom goede afspraken met leraren te 
maken, om de samenwerking te versterken, en om goede afspraken te maken, ook met 
betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Zo wordt inzichtelijk wat verenigingen en 
leraren van elkaar kunnen verwachten.

Trainerscongres
Op vrijdag 11 oktober 2019 vond het vijfde KNLTB Trainerscongres plaats onder leiding van 
dagvoorzitter Kristie Boogert. Bijzonder dit jaar was de tennisbaan met live demonstraties. 
De dag startte met een dynamische sessie met Erik Poel, Algemeen directeur KNLTB, en 
een workshop van Simon Wheatley over het verbeteren van de netspelvaardigheden. 
Hierna vonden er diverse kennissessies plaats. Na de lunch volgde een tweede kennissessie 
en was er een plenaire sessie met Annemieke van Sambeek over het intensiveren van 
groepstraining. Jacco Eltingh sloot de dag af. Er waren ruim 1000 leraren aanwezig en zij 
waardeerden het congres met een 7,7.
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Contact met tennisscholen/-leraren door Accountmanagers
Vanuit verenigingsondersteuning is er ook veel contact met deze doelgroep en wordt 
ondersteuning geboden. Zo waren er in 2019 50 persoonlijke bezoeken aan tennisscholen 
en/of -leraren. Ook sloten ze regelmatig aan bij kringbijeenkomsten en sloten ze aan bij de 
1223 gesprekken op de vereniging

PO/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 vervangt de 
Tennisleraren Community en zorgt ervoor dat de leraar altijd en overal praktische content 
bij de hand heeft. In 2020 verwachten we meer functionaliteiten te kunnen uitrollen. 

Aantal teams en competities in voor- en najaar
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5. Padel
De sport padel is niet meer weg te denken uit het landschap van onze verenigingen. 
De groei zette in alle aspecten onverminderd door: 150 locaties met 305 banen vormen 
een basis voor een stevige competitie en een toernooikalender. In 2019 waren er 
ongeveer 15.000 padelspelers in Nederland. De verwachtingen voor de korte termijn 
zijn veelbelovend: in 2024 zijn er wellicht al 100.000 padelspelers en 3.000 teams. Er 
zijn dan 400 locaties waar gespeeld kan worden, op 1.000 padelbanen.  

Onderzoek wijst daarbij uit dat de bekendheid van padel explosief toeneemt en dat 
een groot deel van de ondervraagden aangeeft de sport eens te willen uitproberen. 
Om de verwachte groei bij de verenigingen verder in goede banen te leiden biedt de 
KNLTB procesbegeleiding aan. Van gedachte tot realisatie, in alle aspecten kunnen wij 
aan de hand van de inmiddels opgedane ervaringen ervoor zorgen dat padel succesvol 
geïmplementeerd wordt.
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De groei wordt ook aangejaagd door promotie bij grote evenementen zoals het ABN AMRO 
WTT of het Libema Open, waar met één of twee mobiele banen een groot publiek wordt 
bereikt en geïnteresseerden ter plekke de eerste ervaringen op de baan kunnen opdoen.

Belangrijk in 2019 was verder de toenadering tussen beide bonden die padel in Nederland 
promoten, de NPB en de KNLTB. Voor 2020 is er een gezamenlijke wedstrijdkalender 
ontwikkeld en ook op andere terreinen vorderen de gesprekken zodanig dat een 
samengaan een wenkend perspectief is. De fusiegesprekken verlopen voorspoedig, zowel 
qua inhoud als qua juridische mogelijkheden en consequenties. Dit zou zijn beslag kunnen 
krijgen aan het eind van het 2e kwartaal van 2020.

Belangrijke stappen zijn er intern gezet in het ICT landschap. Het padel- en tennisbonds-
nummer is samengevoegd, waarbij er onder één persoon meerdere sportprofielen 
kunnen worden getoond (tennis, padel, squash etc). Uitslagen van wedstrijden kunnen 
nu automatisch worden verwerkt waardoor het invulling geven aan een toernooikalender 
en het maken van ranglijsten in beeld komt. Een laatste punt dat niet mag ontbreken is 
de ontwikkeling van een platform dat padel een van de meest laagdrempelige sporten 
van Nederland zal maken. Dat brengt het aanbod van alle aanbieders (verenigingen 
én commerciëlen) in beeld, of het nu gaat om kennismakingsbijeenkomsten, clinics of 
simpelweg een baan huren om zelfstandig de sport te gaan beoefenen. 

Kortom, padel is op weg naar volwassenheid!
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6. Bestuur, organisatie & partners
In 2019 vonden ook belangrijke ontwikkelingen plaats op het gebied van het bestuur, 
de organisatie en partners. In dit hoofdstuk zetten we ze op een rij. 

Het nieuwe Nationaal Tennis Centrum 
In december 2019 is in Amstelveen het nieuwe Nationaal Tennis Centrum feestelijk geopend 
in aanwezigheid van relaties en vier generaties toptennissers.  Het NTC Amstelveen moet 
uitgroeien tot het kloppend hart van tennis in Nederland. Hier komen tennis, padel en 
beachtennis samen, maar ook de bondsbureaus van zowel tennis als squash zijn hier in 
september neergestreken.  

Sportief gezien is het NTC de centrale locatie met alle faciliteiten die talenten en 
toptennissers nodig hebben om de aansluiting te vinden en te behouden met de wereldtop. 
Tegelijkertijd is het een plek vol tennisbeleving waar toptennis (valide en invalide) en 
breedtetennis samenkomen. En voor degenen die op het bondsbureau actief zijn, is het 
werken in het NTC inspirerend en stimuleert het de samenwerking tussen verschillende 
afdelingen. 

Nieuwe Ledenraad
Voor het eerst in de historie van de KNLTB konden verenigingen rechtstreeks invloed 
uitoefenen op de samenstelling van de Ledenraad. De tennisbond wil toe naar een 
democratisch en transparant bestuursmodel waarin de tennisverenigingen en de 
tenniswereld centraal staan en zichtbaar zijn. In het nieuwe model is de afstand tussen de 
verenigingen en de Ledenraad een stuk kleiner, waardoor sneller schakelen en daadkrachtig 
handelen mogelijk is. 
Alle tennisverenigingen konden hun stem uit te brengen op één van de kandidaat-
ledenraadsleden tijdens de verkiezingsperiode die eind mei 2019 startte.  Op 11 juni 2019 
waren de 29 leden van de nieuwe KNLTB Ledenraad bekend. (De ledenraadsleden staan 
op pagina 31). 
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Het Bondsbestuur
Het Bondsbestuur neemt de beleidsbeslissingen van de bond. En het toetst de uitvoering 
van het bondsbeleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informeert op zijn 
beurt de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid.
Het KNLTB Bondsbestuur is in 2019 aangevuld met Mariette Verbruggen, zij is benoemd als 
bestuurslid Algemene Zaken. Daarmee is het bestuur na het vertrek van Dorien Everaars 
eind vorig jaar weer compleet.

Vlnr: Peter Hendriks, Eric Wilborts, Wolfgang Born, Marchien van Doorn, Roger Davids, Mariette 
Verbruggen en Steven Bannink 

Public Affairs
Ook in 2019 heeft Public Affairs via Position Papers en persoonlijke gesprekken met politici 
en andere relevante stakeholders, de standpunten vanuit de KNLTB betreffende zowel 
beleids- als actuele onderwerpen aanhangig gemaakt.

Na de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 is gestart met het opzetten van een netwerk 
met de verantwoordelijke (sport)gedeputeerden. Geleidelijk worden de contouren 
zichtbaar van provinciaal sportbeleid, veelal nog gericht op aspecten als duurzaamheid en 
talentontwikkeling.

Het Nationaal Sportakkoord heeft in 2019 een ambitieuze doorvertaling naar Lokale 
Sportakkoorden gekregen. Vrijwel alle gemeenten in Nederland zijn hiermee aan de slag 
gegaan en vanuit de KNLTB worden de verenigingen onder meer door de accountmanagers 
gewezen op de mogelijkheden.

Vanuit Public Affairs is de KNLTB sinds afgelopen jaar vertegenwoordigd in de Werkgroep 
Politiek en de Klankbordgroep Politiek van NOC*NSF. Daar is naast behandeling van de 
actuele onderwerpen, begonnen met het opstellen van de input richting de politieke 
partijen voor de verkiezingsprogramma’s gericht op de Tweede Kamer verkiezingen 2021.
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Partners  
Wij als KNLTB zijn trots op onze sport, maar ook zeker zo trots op het feit dat veel mensen 
en bedrijven de sport een warm hart toe dragen. Diverse organisaties zijn op verschillende 
manieren betrokken bij de tweede sportbond van Nederland!
Momenteel wordt de KNLTB gesponsord door de volgende partners, waarbij we trots zijn 
Coffeeclick, FysioHolland en Stox als nieuwe partners te mogen verwelkomen:

TeamNL  Partner  
Menzis  Maatschappelijk partner  
AD  Mediapartner
Dunlop Official Supplier  
K-Swiss Official Supplier  
TennisDirect Official Supplier  
Kia Official Supplier 
STOX Energy Socks Official Socks Supplier 
CoffeeClick
Signify
FysioHolland

Menzis is al sinds 2010 jeugdpartner en gaat de komende drie jaar intensiever samenwerken 
met de KNLTB om niet alleen jeugd maar ook volwassenen en senioren meer te laten 
tennissen. Met gezondheid als leidraad worden programma’s ontwikkeld om mensen van 
alle leeftijden kennis te laten maken met tennis en om ze te motiveren structureel te 
bewegen. Een mooi voorbeeld is Oldstars Tennis. 
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Juridische zaken
De KNLTB heeft drie juristen in dienst om zowel de tennisverenigingen als de KNLTB 
organisatie zelf juridisch te kunnen bijstaan. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld bij hen 
terecht voor eerstelijns juridisch advies en diverse modelovereenkomsten. In 2019 werd 
veel tijd besteed aan de kernprojecten van de KNLTB en juridische vraagstukken vanuit 
verenigingen. Daarnaast werd gewerkt aan het thema privacy, de samenwerking met de 
Nederlandse Padelbond en de stappen om te komen tot een fusie en de uitwerking van 
de ingezette bestuurlijke vernieuwing. 

Privacy 
De KNLTB heeft in 2019 de maatregelen die reeds in 2018 zijn genomen verder uitgewerkt 
om de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kunnen waarborgen. 
De KNLTB heeft het proces omtrent de rechten van betrokkenen gedigitaliseerd, waardoor 
leden bijvoorbeeld snel en gemakkelijk gebruik kunnen maken van hun recht tot inzage. 
Ook zoekt de KNLTB de samenwerking met andere sportbonden en NOC*NSF om kennis 
en knowhow te delen en heeft de KNLTB bijgedragen aan een gedragscode voor de sport 
(onder ontwikkeling bij NOC*NSF).  
De KNLTB springt er zodoende uit als een sportbond die haar AVG-verantwoordelijkheden 
neemt.
Dat de Autoriteit Persoonsgegevens toch onderzoek heeft ingesteld en een boete heeft 
opgelegd, staat met het voorgaande op gespannen voet. De handelswijze van de AP 
is ontmoedigend voor goedwillende organisaties zoals de KNLTB en werkt daarmee 
contraproductief. Het boetebesluit strookt bovendien niet met de AVG en vormt daarom 
geen objectieve beoordeling. 

Privacy is een continu proces en blijft daarmee een punt van aandacht bij de KNLTB.

Integriteit 
De KNLTB vindt integriteit in alle geledingen van de tennissport belangrijk. We nemen 
dan ook een voortrekkersrol op ons bij de aanpak van kwesties als seksuele intimidatie, 
matchfixing, wangedrag op en om de baan, discriminatie en doping.  In 2019 zijn wij gestart 
met een evaluatie van ons Fair Play-systeem zoals dat in januari 2016 van start is gegaan. 
In 2020 willen wij verdere stappen zetten om op basis van de evaluatie het systeem te 
verbeteren. 

Matchfixing 
Matchfixing vormt een ernstige bedreiging voor de tennissport. De KNLTB heeft 
regelmatig en nauw contact met diverse partijen waaronder politie en justitie, NOC*NSF, 
andere sportbonden en de Tennis Integrity Unit (TIU). Daarnaast is in 2019 een nationaal 
coördinator matchfixing ingesteld die als verbinder zal fungeren tussen de diverse partijen. 
De KNLTB maakt zich hard voor een veilig gokaanbod en heeft in 2019 samen met 
andere bonden en NOC*NSF nauw contact gehad met de overheid om te komen tot 
afspraken rondom de Wet Kansspelen op afstand. Voor concrete tuchtzaken in het kader 
van matchfixing kan men de website van de TIU raadplegen waarop jaarverslagen en 
rapportages te vinden zijn. 
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Personeel  

Personele bezetting
In 2019 verhuisde de KNLTB van Amersfoort naar Amstelveen. Dit heeft tot een beperkt 
verloop geleid, waarbij medewerkers gebruik konden maken van een sociaal plan. 
Het aantal personeelsleden van de KNLTB kent een beperkt stijgende lijn. Per december 
2019 waren er 94 personeelsleden in dienst, hetgeen neerkomt op 84,4FTE.

Sociaal beleid
Het sociaal beleid van de KNLTB is erop gericht dat medewerkers goed zijn gefaciliteerd 
in het werk en in hun eigen ontwikkeling. Daarom is er geïnvesteerd in een e-learning 
platform. Medewerkers hebben via dit abonnement ongelimiteerd toegang tot opleidingen 
die passen bij hun functie dan wel gericht zijn op de ontwikkeling van persoonlijke 
competenties.
Bij het werven van nieuwe collega’s is adequate communicatie mogelijk via een nieuwe, 
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 geven de KNLTB het rapportcijfer 7,5.

Begin 2020 wordt een verkort medewerkersonderzoek uitgevoerd, dat ook inzichtelijk zal 
maken wat het effect van de verhuizing naar het NTC in Amstelveen is.

CAO Sport
Ook in 2019 was op het personeel de CAO Sport van toepassing, waarin per 1 januari een 
loonsverhoging van 2% was opgenomen. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim exclusief zwangerschappen in 2019 kende met 2,80% een hoger 
percentage dan in 2018, grotendeels veroorzaakt door een hoger langdurig verzuim. Dit 
percentage is lager dan het landelijk gemiddelde.
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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 
Naast de al bestaande samenwerkingsverbanden heeft de KNLTB in 2019 de samenwerking 
met de Squash Bond Nederland verder verdiept door hen te ondersteunen met huisvesting 
en andere faciliteiten.  Met de Nederlandse Padelbond (NPB) is een fusietraject gestart.

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

Een aantal Nederlandse afgevaardigden heeft bovendien zitting binnen een commissie 
van Tennis Europe en/of de ITF: 
ITF
•  Babette Pluim, Sport Science and Medicine Commission 
 (eind 2019 herbenoemd voor de periode 2020 – 2021, vanaf 2002 in de commissie) 
•  Rolf Thung, ITF Constitutional Committee 
 (vanaf 2015, eind 2019 herbenoemd voor periode 2020 – 2021)
•  Robin Ammerlaan, Wheelchair Tennis Committee 
 (vanaf 2018, eind 2019 herbenoemd voor periode 2020 - 2021)
•  Kristie Boogert, Juniors Committee 
 (vanaf 2018, eind 2019 herbenoemd voor periode 2020 – 2021) 
•  Erik Poel, Davis Cup Fed Cup Taskforce 
 (vanaf 2018 , eind 2019 herbenoemd voor periode 2020 – 2021) 
Tennis Europe
•  Robert van der Drift, Member Officiating Task Force 
 (Periode 2017 – 2020,  4e termijn)
•  Christine Everaars, Member Junior Committee 
 (Periode 2017 – 2020, 2e termijn) 
•  Cees Varossieau, Member Tennis Development Committee 
 (Periode 2017 – 2020,3e termijn)
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Internationale onderscheidingen
In april 2019 heeft technisch directeur Jacco Eltingh de Tennis Europe Awards uitgereikt 
aan Richard Krajicek en Jan Siemerink op het Ajax-trainingscomplex De Toekomst in 
Amsterdam. De oud-toptennissers ontvingen de internationale onderscheiding op 
aanvraag van de KNLTB als blijk van waardering voor hun prestaties en voor hun inzet 
voor tennis in Nederland.

Oud-rolstoeltennisster en 7-voudig Paralympisch kampioen Esther Vergeer ontving 
tijdens het KNLTB Jaarcongres in Nieuwegein de ITF Award voor Services to the game. 
Deze internationale onderscheiding is op aanvraag van de KNLTB toegekend als blijk van 
waardering voor haar prestaties en inzet voor het rolstoeltennis en de paralympische 
sport in Nederland en de rest van de wereld.

Onderscheidingen     
In 2019 werden een aantal mensen onderscheiden. 

Bondsonderscheidingsteken 
Robin Preijer 
 
Gouden Bondsspeld 
Andre Romp

Zilveren Bondsspeld 
 
 
Herke van der Weij
Ferd Vrijmoed
Gerrit de Voer
Mark Zuidhof
John Martens
Loek Kuijpers
Dirk de Jong
Wim ten Have
Sandra van der Heiden
Rob Greve
Nico van Buggenum
Gerard Booij
Cor Bavinck
Dennis Bank
John Wirken
Wim van Wijk
Peter van Steen

Rob Spierings
Leen Plokkaar
Henk Schuurman
Onno Noordegraaf
Roeland Mees
Arend-Jan van Lint
Fon Linders
Johan Klootwijk
Berry Kempenaers
Joost van Hilten
Jan van Helvert
Martin van Gils
Chris van Gennip
Corine van Dun
Pieter van den Bosch
Erna Balk-Visser
Adriaan van Assem 

In memoriam  
In 2019 heeft de KNLTB met droefheid kennis genomen van het overlijden van de volgende 
KNLTB functionarissen: 
• De heer Henny Ardesch, drager van de Gouden Districtsspeld van het voormalig 
 district Overijssel; 
• De heer Ruud de Groot, Lid van Verdienste van het voormalig district IJmond; 
• De heer Rob Menko, drager van de Gouden Bondsspeld; 
• De heer Leo Veth, Lid van Verdienste van het voormalig district Rotterdam. 
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Jubilerende verenigingen
In 2019 vierden een aantal verenigingen hun jubileum.

25 jaar
United Service Zuid-Holland
100 jaar
Deuce-Again Zuid-Holland
L.T.C. ‘t Fivelveld Groningen
Sittardse LTC Limburg
50 jaar
A.T.C. Swifterbant Flevoland
De Hoef Noord-Brabant
De Peppelieren Noord-Brabant
H.L.T.C. Bergvliet Zuid-Holland
H.T.V. Ace Limburg
L.T.C. Altena Noord-Brabant
L.T.C. De Hoge Heide Noord-Brabant
L.T.C. Kellendonck Gelderland
L.T.V. Kessel Limburg
L.T.V. Lelystad Flevoland
L.T.V. Stobblek Noord-Brabant
L.T.V. Zwartsluis Overijssel
Passing Shot Zuid-Holland
S.P.R. Groningen
T.V. Smash Overijssel
‘t Root Noord-Brabant
T.C. De Binnenmaas Zuid-Holland
T.C. Eerbeek Gelderland
T.C. Elburg Gelderland
T.C. Linne Limburg
T.C. Munstergeleen Limburg
T.C. St. Pancras Noord-Holland
T.C. ‘t Swaecke Zeeland
T.C. Vlodrop Limburg

T.C. Vriezenveen Overijssel
T.V. Apollo Noord-Holland
T.V. Apollo ‘69 Limburg
T.V. Assendelft Noord-Holland
T.V. De Bree Gelderland
T.V. De Raam Noord-Brabant
T.V. Eegedima Zeeland
T.V. Helios Centrum Utrecht
T.V. Hollandsche Rading Utrecht
T.V. Laatjeskaai Zuid-Holland
T.V. Limmen Noord-Holland
T.V. Maasdriel Gelderland
T.V. Naarden Utrecht
T.V. Nieuwleusen Overijssel
T.V. Rijnhuyse Utrecht
T.V. Slagharen e.o. Overijssel
T.V. Stampersgat Noord-Brabant
T.V. ‘t Slotje Noord-Brabant
T.V. Van Nispen Zuid-Holland
T.V. Vijfhuizen Noord-Holland
T.V. Waesbeeck Noord-Brabant
T.V. Wimbledonck Limburg
T.V.K.L. Zuid-Holland
VLTV Utrecht
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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 
 
Peter Hendriks, Secretaris 
• CFO 227Search 
• Eigenaar H5 investments 
• Voorzitter Raad van Commissarissen Peerwith.com 
• Treasurer International Publishers Rights Organisation (IPRO) 
• Adviseur ContentEdnet, Stipp, Atlantis Press 
 
Wolfgang Born, Penningmeester  
• Adviseur EJA International  
• Adviseur Stichting Ondernemersklankbord 
 
Steven Bannink, Bestuurslid Wedstrijdtennis 
• Eigenaar praktijk (sport)fysiotherapie 
• Tennisleraar 
• Lid Stichting Sinterklaasactie Gemeente Renkum 
• Voorzitter Stichting Beheer Oosterbeekse Banen 
• Voorzitter stichting Windmill Cup 
 
Marchien van Doorn, Bestuurslid Verenigingstennis 
• Eigenaar MarchienVanDoorn interim- en programma management 
• Voorzitter TV de Hunze  
 
Mariette Verbruggen, Bestuurslid Algemene Zaken 
• Global Communications Director at Cargill Cocoa & Chocolate
 
Eric Wilborts, Bestuurslid Toptennis: 
• CEO HealthCity International B.V. 
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Samenstelling ledenraad (per 15 juni) 
De Ledenraad bestaat per 15 juni 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) 
  
Sinds medio 2019 is het nieuwe democratische bestuursmodel van toepassing waarbij 
de Ledenraad verkleind is van 45 naar 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.  (zie 
pagina 23 Ledenraad)
 



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

