Toekomstvisie Weesper Tennisclub
Bijlage bij de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2021
In de vorige ALV in 2020 hebben wij u meegenomen in de plannen voor de toekomst van onze
vereniging. Wij vroegen en u verleende ons toestemming om verder onderzoek te doen naar de
haalbaarheid van de door ons gepresenteerde ideeën.
Deze behelsden grofweg de aankoop van het halve kunstgras voetbalveld om daarop het aantal
banen uit te breiden (met overkapping), padelbanen aan te leggen en een mogelijkheid tot
kinderopvang te mogelijk te maken in een aanbouw aan ons clubhuis.
Nadat wij in eerste aanleg een principe verzoek deden aan de gemeente Weesp met de vraag of zij
hierin een positieve grondhouding wilden innemen bleef het lange tijd stil. Pas na de zomervakantie
en na veelvuldig aandringen kregen wij de uitnodiging om te komen praten met de wethouder die
deze zaak toebedeeld had gekregen (mevrouw Heijstee kon als lid van de WTC niet hierin beslissen)
en ambtenaren van de gemeente Amsterdam werd ons al snel duidelijk dat de gemeente Amsterdam
in haar strategische plannen een grote vinger in de Weesper pap heeft. Zij zien, zo bleek nadat ons
eerst was gevraagd ons plan ook nog eens op een alternatieve manier uit te werken, het verkopen
van grond in het gebied Papelaan aan ons in het geheel niet te zien zitten. Dat wij als enige
sportvereniging in Weesp beschikken over eigen grond vinden zij hoogst ongebruikelijk en ze willen
de grond in strategische reserve houden voor andere (sport) ontwikkelingen. Bovendien, zo kregen
wij na veel aandringen boven water, wil men bij de A9 ter hoogte van de Willem Alexander Manege
een groot tennispark aanleggen om de TV Strandvliet (die moet wijken voor woningbouw) en de
inwoners van Amsterdam Zuidoost sportgelegenheid te bieden. Daar zal ook indoor tennis bij
worden gerealiseerd. Wij zien dat overigens als gesubsidieerde concurrentie, zeker ook voor de TV
Geinburgia die daar heel veel last van gaat krijgen.
Zeer recentelijk pas heeft een tweede gesprek plaatsgevonden met de Amsterdamse ambtenaren.
Kort daarop is wethouder Miner afgetreden door andere oorzaken overigens, maar het gaf wederom
vertraging.
Inmiddels is erbinnen onze vereniging een groep mensen opgestaan die het tennis-technische deel
van onze plannen, naar onze mening, goed verder gestalte kan gaan geven. Deze groep is gevormd
uit de geheel vernieuwde TC die onder leiding van Geert Vijsma is ontstaan. Het vormen van een
actieve TC is voor ons al tijden een belangrijke wens geweest en noodzakelijk voor een goede
sportieve ontwikkeling van onze vereniging. Voor zowel Jeugd als toernooicommissies, competitie en
andere zaken is hierin nu duidelijk ontwikkeling waar te nemen. Binnen deze TC wordt nu verder in
nauwe samenwerking met het Dagelijks Bestuur gekeken naar de uitwerking van onze
toekomstplannen. Omdat de aankoop van grond als doel van de agenda is verdwenen kijken we nu
naar mogelijkheden binnen onze eigen terreingrenzen. We hebben namelijk best wel veel grond
waar we (nog) niets mee doen. Parallel hieraan praten we ook nog steeds met de Kinderopvang
Woest Zuid uit Amsterdam.
In de komende weken willen we ons verder laten informeren over de keuze van baansoorten als het
gaat om de vervanging van de Smashcourt ondergrond die toch wel behoorlijke slijtage vertoont.
Ook voor de technische ontwikkeling bij de jeugd en senioren (competitie en toernooien) wordt er
gedacht over moderne gravelvarianten en overkapping d.m.v. een blaashal constructie. De vaste
overkapping die we ook al eerder bekeken zal waarschijnlijk vergunning technisch moeilijk haalbaar
zijn. Ook moeten we nadenken over de verhouding tennis/padel in de komende jaren. Het lijkt er
namelijk op dat padel een enorme vlucht gaat nemen. Ook denken we na over andere vormen van
lidmaatschap c.q. verhuur hetgeen belangrijke inkomsten kan opleveren. Het clubhuis verbouwen,
de kantine in professioneel beheer te verpachten, een tweede etage met terras, zonnepanelen; het

zijn zomaar een paar suggesties die onderzocht moeten worden om de toekomst met vertrouwen te
blijven bezien.
We blijven ons verplichten om u als ons hoogste orgaan over al deze zaken in het komende jaar te
blijven informeren maar we willen u wel wederom om het vertrouwen vragen dit voortvarend op te
pakken met de afspraak dat we geen grote (kapitaals) beslissing zullen nemen zonder de ALV
hierover in te lichten en om toestemming te vragen. In het afgelopen jaar hebben wij ons door dit
vertrouwen goed kunnen bewegen en ons een waardig gesprekspartner getoond aan de overheden
waar we mee te maken kregen.
Het bestuur zal de ledenvergadering informeren voordat ingrijpende besluiten worden genomen
Het bestuur werkt in samenwerking met de hierboven genoemde TC aan een uitgebreid businessplan
waar we u als het af is kennis van zullen laten nemen.
Dat er in de komende jaren heel veel positieve en stimulerende ontwikkelingen gaan plaatsvinden
staat voor ons als een paal boven water en wij zien een levendige vereniging met een bruisend
verenigingsleven op ons sportpark met zeer veel vertrouwen tegemoet.

