
Hallo Alje,

Na de aanleg van  de nieuwe baan hebben we 6 smashcourt banen. Ik zie dat ik deze niet in het overzicht heb 
vermeld, ik moet er nog aan wennen….
Ik heb de aangepaste aanvraag bijgevoegd.
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12-55:   386         
>55:       278
Peildatum 17 okt 2019

Groeten Eric

Van: Mulder, A.J. <A.Mulder@tynaarlo.nl> 
Verzonden: donderdag 24 oktober 2019 09:38
Aan: 'penningmeester@tvdemarsch.nl' <penningmeester@tvdemarsch.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag subsidie renovatie banen,

Hallo Eric,

Nog twee vragen: 

 in de tekst van de aanvraag staat dat TV De Marsch beschikt over 12 tennisbanen. Volgens mij moeten dat 
er 11 zijn:

5 gravel; 5 smash-court en 1 kunstgras. Klopt toch?

 In de tekst van de aanvraag staat dat TV De Marsch 735 leden heeft. Voor de bepaling van het aantal 
benodigde tennisbanen wil ik graag een onderverdeling in: leden < 18 jaar; leden 18-65 jaar; leden > 65 jaar. 
Heb je die? En Peildatum?

Hartelijke groet,
Alje

Van: penningmeester@tvdemarsch.nl [mailto:penningmeester@tvdemarsch.nl] 
Verzonden: woensdag 23 oktober 2019 09:28
Aan: Mulder, A.J. <A.Mulder@tynaarlo.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag subsidie renovatie banen,

Goedemorgen,

Het voornemen is de 5 banen voor de start van het buitenseizoen 2020 gerenoveerd te hebben. Uit de 
gesprekken die we met leveranciers gaan voeren zal moeten blijken of het verstandig en realistisch is de 
renovatie ineens uit te voeren. Ik kan me voorstellen dat dit zou leiden tot een te hoog risico dat we tijdens de 
competitie te weinig banen beschikbaar hebben. Dan zou de keuze om het over 2 jaar te verdelen misschien 
beter zijn. 
Maar streven is dus voorjaar 2020.

From: penningmeester@tvdemarsch.nl <penningmeester@tvdemarsch.nl>
To: Mulder, A.J. <>
Subject: RE: aanvraag subsidie renovatie banen,
Date: 24.10.2019 09:15:34 (+0100)
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Groeten Eric

Van: Mulder, A.J. <A.Mulder@tynaarlo.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 15:23
Aan: 'Eric Mekel' <penningmeester@tvdemarsch.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag subsidie renovatie banen,

Nog even een vraag. 
Ik moet ook altijd vermelden wanneer jullie gaan uitvoeren.
Kan je daar over melden?

Hartelijke groet,
Alje Mulder

Van: Eric Mekel [mailto:penningmeester@tvdemarsch.nl] 
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 09:52
Aan: Mulder, A.J. <A.Mulder@tynaarlo.nl>
Onderwerp: aanvraag subsidie renovatie banen,

Hallo Alje,

Hierbij onze aanvraag voor de subsidie voor de renovatie van onze 5 gravelbanen. 

Moeten de stukken ook nog via de post worden verzonden?

Groeten Eric Mekel



 

 

Aanvraag subsidie vervanging 5 gravelbanen 

TV de Marsch te Paterswolde 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 21 oktober 2019  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Verzoek 
Via voorliggende aanvraag verzoekt TV De Marsch de gemeente Tynaarlo een bijdrage te doen in de 
investeringen voor de vervanging van 5 gravel tennisbanen. Op basis van de 1/3 – 2/3 regeling komt 
deze uit op € 103.709. In het vervolg gaan we hier nader op in. 

Huidige situatie 
TV de Marsch beschikt over 12 tennisbanen op sportcomplex De Marsch te Paterswolde: 5 
gravelbanen, 6 smashcourtbanen, 1 kunstgrasbaan en 4 minibanen.  

Inmiddels hebben we een grote slag geslagen met de renovatie van ons park en is de kwaliteit van de 
meeste banen prima (banen 1 tot en met 3, minibanen, grasbaan, baan 10) tot goed (smashcourt 11 
en 12). In onderstaand schema is aangegeven wanneer welke banen zijn vernieuwd: 

Banen Baansoort Vernieuwd 

1, 2 en 3 Smashcourt 2018 

4, 5, 6, 7, 8 Gravel 1997 

 Minibanen 2019 

9 Kunstgras 2019 

10 Smashcourt 2019 

11, 12 Smashcourt 2012 

  

Aanleiding voor het verzoek 
De gravelbanen zijn aan het einde van de technische levensduur. Door de relatief goede (droge) 
zomers de afgelopen 2 jaren gecombineerd met intensief onderhoud hebben we de gravelbanen 
bespeelbaar kunnen  houden.  

Zoals ook uit het onderzoeksrapport van Kiwa blijkt, zijn de banen nu dringend aan renovatie toe. 

Contactpersoon 
Contactpersoon voor de gemeente voor deze aanvraag is Eric Mekel, penningmeester van TV De 
Marsch. Het mailadres is penningmeester@tvdemarsch.nl, telefonisch bereikbaar via 06-15091392. 

Het postadres van de tennisvereniging: Hobbemaweg 28, 9761 HM Eelde. 
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Hoofdstuk 2: onderbouwing van de aanvraag 
In opdracht van de gemeente Tynaarlo heeft Kiwa ISA Sport onderzoek verricht naar de kwaliteit van 
de huidige gravelbanen. Dit heeft geleid tot een renovatie-advies inclusief een door Kiwa opgestelde 
kostenraming. 

TV De Marsch neemt dit advies ter harte en wil overgaan tot het renoveren van 5 gravelbanen.  

Kenmerken TV De Marsch 
Tennisvereniging De Marsch heeft 735 leden. Waar het aantal leden bij de meeste verenigingen de 
afgelopen jaren sterk is teruggelopen hebben we de afname beperkt kunnen houden. Dit mede als 
gevolg van het organiseren van steeds meer activiteiten door een groep enthousiaste vrijwilligers 
(die ook in aantal toeneemt).  

Er deden in 2019 28 teams mee aan de voorjaarscompetitie en aanvullend werd zogenaamde rood-, 
oranje- en groen jeugdcompetitie gespeeld. 

in de najaarscompetitie zijn dat er inmiddels 23 (ook aangevuld rood, oranje en groen). 
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Hoofdstuk 3: Financiën 

Kosten renovatie 
Kiwa ISA Sports heeft de volgende kostenraming opgesteld voor de renovatie van de gravelbanen: 

Onderdeel Banen  
4 t/m 6 

Banen  
7 en 8 

TOTAAL 

Voorbereidende- en 
opruimwerkzaamheden 

€ 2.500 € 2.300  

Grondwerk € 15.221 € 15.760  

Drainage € 7.483 € 7.024  

Verhardingen € 3.306 € 2.660  

Toplaag € 15.205 € 10.125  

Hekwerk € 9.500 € 7.500  

Diversen en inrichting € 4.817 € 3.890  

Vervanging beregeningsinstallatie € 4.500 € 3.000  

AKWR (7%) € 4.377 € 3.658  

Onvoorzien (5%) € 3.127 € 2.613  

    

Totaal excl btw € 70.035 € 58.530  

    

btw € 14.707 € 12.291  

    

Totaal incl btw € 84.742 € 70.821 € 155.563 

 

De totale investering bedraagt indicatief € 155.563 (incl. btw). Wij verzoeken de gemeente op basis 
van de 1/3 - 2/3 regeling een subsidie te verstrekken van € 103.709.  
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Financiering 
De investering van € 155.563 wordt als volgt gefinancierd: 

Onderdeel Bedrag 

Investering  € 155.563 

   

Bijdrage gemeente € 103.709  

BOSA subsidie € 31.112  

Eigen liquide middelen vereniging € 20.742  

   

Totaal financiering  € 155.563 
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Financiën TV De Marsch 
De jaarrekening 2018 is als bijlage bijgevoegd. 

De prognose 2019 en de conceptbegroting 2020, inclusief de investering in de renovatie van de 5 
gravelbanen zien er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

2019 2020
BATEN
Contributies 80.472            77.922           
Introductie 110                  100                 
Sponsorgelden 7.478               6.800              
Competitiebijdragen 3.995               3.500              
Inschrijfgelden open toernooien 5.245               2.600              
Pachtsom 4.420               4.000              
Subsidies 76.667            142.428         
Subsidies in mindering op activa -71.333           -138.321       
Rente opbrengsten spaarrekening 33                     -                  

107.086          99.029           
LASTEN
Bestuurskosten 3.721               4.700              
Afschrijvingen 14.887            12.764           
Afdracht KNLTB 12.858            12.518           
Exploitatie clubhuis 4.037               6.250              
Dotatie voorziening groot onderhoud clubhuis 2.000               4.000              
PC onderhoud 25.682            29.985           
Dotatie voorziening groot onderhoud banen 26.000            10.000           
Technische Commissie 8.230               9.300              
Recreatie Commissie 2.900               2.900              
Jeugdcommissie 3.000               3.750              
Sponsor Commissie 300                  300                 
Subsidie tennislessen 2.000               1.000              
Rentelasten 857                  1.563              

106.472          99.029           

RESULTAAT 614                  -                  

2019 2020

Materiële vaste activa 2019 2020
ACTIVA 153.696          132.954         
Materiële vaste activa 100.347          87.583           Beginsaldo 37.967    100.347  
Vorderingen 1.950               1.950              + investeringen 190.070  173.063  
Liquide middelen 51.399            43.421           -/- bijdrage gemeente 32.292    103.709  

-/- BOSA-subsidie 39.041    34.613    
-/- onttrekking voorziening 41.472    34.742    

PASSIVA 153.696          132.954         -/- afschrijvingen 14.887    12.764    
Eigen vermogen 51.185            51.185           Eindsaldo 100.347  87.583    
Voorzieningen 38.511            17.770           
Schulden op lange termijn 55.000            55.000           Investering 2020 is inclusief onderhoud clubhuis
Ledencertificaten 7.500               7.500              van € 17.500 (en BOSA-subsidie hierop van 20%).
Schulden op korte termijn 1.500               1.500              


	Bijlage1AanvraagTVDeMarschsubsidierenovatievijfgravelbanen
	Aanvraag subsidie vervanging banen 4 tm 8


