
Het oprichten van een tennisvereniging,  
levert een grote bijdrage aan de  

leefbaarheid van Venhorst.

TC
Venhorst



Natuurlijk willen wij, indien u ons 
financieel wilt steunen, hier “rente” 
tegenover zetten. U ontvangt, als 
eigenaar van een TOV, een jaar lang 
(ingangsdatum nader te bepalen 
door de tennisvereniging) één gratis 
consumptie per TOV op donderdag- 
en vrijdagavond. Ook als u (nog) niet 
van tennis houdt, mag u een TOV 
aankopen. En per persoon mag u 
ook meerdere TOV’s aankopen, waar 
dan ook in verhouding meerdere 
consumpties tegenover staan.  
 
Dit initiatief, het oprichten van een 
tennisvereniging, levert een grote 
bijdrage aan de leefbaarheid van 
Venhorst. Naast de nieuwe tennisclub 
biedt dit namelijk mogelijkheden 
voor de totale sportmogelijkheden 
in Venhorst. De banen kunnen 
namelijk ook ingezet worden voor 
multifunctioneel gebruik (korfbal, 
handbal, schoolsport). Daarnaast 
maken we op deze wijze efficiënter 
gebruik van de sportaccommodatie 
van JES, waardoor het drukker en 
gezelliger zal gaan worden rondom 

deze accommodatie. Mede hierdoor 
juicht korfbalvereniging JES dit idee 
toe! 
 
We hopen dat ook u de toegevoegde 
waarde ziet van dit idee en een 
steentje wilt bijdragen aan dit 
initiatief.  
 
Graag vernemen wij van u of u wilt 
bijdrage middels een TOV en/of lid 
wilt worden van de toekomstige 
tennisclub.  
 
Bij interesse graag achterzijde van dit 
formulier invullen en inleveren voor 1 
maart 2016 bij;                                                           
 
Ron de Mol, Kerkpad 43 of Jolanda vd 
Wijst, de Biezen 10. Hartelijk dank ! 
 
Deze brochure is ook te vinden op: 
www.kpj-vespo.nl 

BESTE TOEKOMSTIGE LEDEN VAN 
TENNISVERENIGING VENHORST, 
Inmiddels zijn we namens de KPJ 
Venhorst al een tijdje bezig met het 
plan om een Tennisclub op te richten 
in Venhorst. De afgelopen periode 
is er achter de schermen al veel 
gebeurd. Het ontwerp is uitgewerkt 
en de kosten voor de aanleg en 
exploitatie zijn bekend.  
 
Op basis van een realistische 
exploitatiebegroting (gespiegeld aan 
vergelijkbare tennisclubs) verwachten 
we binnen 4 jaar positief te draaien. 
De laatste uitdaging waar we nu nog 
voor staan is het bij elkaar krijgen van 
het startkapitaal. Dit startkapitaal is 
nodig om de Tennisclub op te kunnen 
richten, o.a. voor de aanleg van de 3 
kunstgrasbanen. Een groot deel van 
het startkapitaal is al geregeld, maar 
om het volledige bedrag bij elkaar te 
krijgen willen we ook u, als mogelijk 
toekomstig lid, vragen om een steentje 
bij te dragen.  Dit door middel van 
zogenaamde TOV(s) (Tennis Obligatie 
Venhorst).

Via de opbrengst van deze TOV’s 
willen wij een bedrag van minimaal 
€ 20.000,= bij elkaar krijgen. Op deze 
manier kunnen wij voor de overige 
financiers ook aantonen dat er in 
Venhorst voldoende draagvlak is.  
 
HOE WERKT HET? 
De TOV’s worden pas geïnd (via 
automatische incasso) als er 
daadwerkelijk gestart gaat worden 
met de aanleg van de banen. U bent 
er dus van verzekerd dat wanneer de 
TOV wordt geïnd, de tennisbanen ook 
daadwerkelijk worden aangelegd.  
 
Na 5 jaar starten wij met het uitloten/
terugbetalen van de genummerde 
TOV’s, mits de begroting dit toelaat. 
Ons streven is om binnen 10 jaar alle 
TOV’s te hebben terugbetaald. Het 
enige risico dat u loopt is dat bij het 
slechtste scenario, een faillissement 
van de tennisvereniging, een deel 
(of alles) van de TOV’s niet kunnen 
worden terugbetaald.  
 

http://www.kpj-vespo.nl


Ja, ik ondersteun de tennisvereniging via de aankoop van een TOV 
en ben akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in deze brief. 

(EEN T.O.V. = TOF !!)

…….. x (aantal) TOV van € 200,=

Ja, ik wil graag lid worden wanneer TC Venhorst is opgericht en de 
banen zijn aangelegd.

….. x (aantal) lid/leden

 

Naam:  .......................................................................................................

Adres:  .......................................................................................................

Tel.nr.:  .......................................................................................................

E-mail:  .......................................................................................................

Handtekening: .......................................................................................................


