Evaluatie 2017 Uitgangspunten Beach tennis ’T Stort / BTA033.
Criteria vastgesteld voor ALV op 26-01-2017:
Evaluatie resultaat staat cursief gedrukt achter de uitgangspunten.
1. Activiteiten budget neutraal. Is gerealiseerd. De Stichting en BTA houden financieel de
eigen broek op.
2. 4 eigen toernooien met minimaal 20 deelnemers. Zijn er twee geworden Teamcup en
Fun toernooi tijdens OST.
3. clinics voor eigen leden ( min 10 deelnemers). Met Koningsdag en tijdens JST en OST.
4. Open beach avonden minimaal 1 x per maand. Ipv 6 x (per maand) > 20 keer fun beach.
Extra Beach en Borrel op vrijdag. 3 keer
5. 1 KNLTB event. Geen 1 maar er 3 geworden. Ranglijst 25 mei, 23 sept en 8 okt.
Extra: 2 ITF toernooien 4 en 5 juni
Organisatie beachzaken.
De sponsorstichting ’T Stort: Aanleg, groot onderhoud, inrichting, exploitatie, verhuur,
gebruiksregels en sponsoring. Opruimgarantie aan het einde van pilotjaar door reserve van
1500,-.
TV ’t Stort. Vergunning, baromzet, toezicht en basis onderhoud tussen events.
BTA033. Toernooien, evenementen, clinics en promotie. Event onderhoud
Trainers: ondersteunen indien gewenst.
Genoemde taakverdeling bij baanaanleg, onderhoud en gebruik voor events, clinics etc en
promotie is goed verlopen. Van Veen Sport en Recreatie Diensten (VVSRD) hebben extra inzet
gepleegd door het trekken van funbeach en vele clinics. Alleen afstemming intern met
Barcomissie was suboptimaal.
Extra: beachtennis cursus KNLTB voor alle bestaande en nieuwe beach trainers 7 stuks.
Er was een ruim aantal toernooien gepland t.o.v. van de uitgangspunten. Het uitvallen
toernooien is lastig voor BC.
Aktie 2018: Tijdig tevoren intern afstemmen conform afspraken toernooien en events op t
stort..
Inrichting.
De beachvelden 1 tm 4, hekwerk en groenstrook aan de van Randwijckzijde. Is klaar.
Nog te doen. Verwijderen hek tussen baan 1 en 2. Groenstrook met dijk geschikt maken voor
publiek. Is klaar
Exploitatie: .
Veldbezetting via BTA033 en afhangbord. Alleen indien nodig. Geen probleem geweest.
Beachplanning integreren met Jaarplanning Stort. Gedaan. Tijdig aanpassen indien nodig.
Loopt in 2018 gelijk inde planning mee.
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Activiteiten tussen 1 April en 1 Oktober: Ook in Oktober was er nog een toernooi en aantal
keet funbeach.
Beachprogramma. (BTA033)
Eigen Toernooien
Periodieke open beachgroep op vast avond.
Clinics voor leden.
KNLTB.
Derden en mede gebruik. (optioneel)
Extra Clinics voor bedrijven en org. Stura amersfoort, SRO en ASF clinics
Scholen en SRO. Mavo muurhuizen 8 keer.
Beach voetvolley etc Toernooi derden. Groep commandeur
Inkomsten:
Banenhuur: (incl basis padels)
Stort Leden gratis.
Externen 10 euro/pu/pbaan geld nu ook voor gravelbanen en scholen etc. ( Halve en
hele dagen korting) Deze zijn in de clinickosten verrekend. Alleen scholen korting
gegeven.
Introduce regeling gelijk aan gravelbanen. Is gedaan in de voorkomende gevallen.
Inkomsten zijn bij t Stort terecht gekomen.
Verhuur Professional paddels BTA033 bij events. Zijn in de deelname kosten toernooi
opgenomen.
Bar:
Omzet: BTA033 heeft het doel de gemiddelde dagomzet van t Stort op de dagen van het
event of activiteit te verdubbelen.
De toernooien en clinics zijn bijna allemaal zonder andere tennisactiviteiten geweest. Waar
het samenviel. Zoals de ITF is apart afgerekend.
23 mei toernooi
SRO clinic
ASF clinic
4 juni ITF
5 juni ITF
23 sept
Zo 8 Okt ranglijst
Subtotaal

52 (opening)
196
185
319
212
277
185
1426,-

De omzet van de andere beach acties zoals funbeach en beach en borrel zijn extra inkomsten
voor ’t Stort en niet meegerekend in deze cijfers .
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Het eigen gebruik van BTA033 de toernooi organisatie, incl barpersoneel en scheidsrechters is
bij de inrichting zelf betaald. Tijdens de eerste toernooien viel deze wat hoog uit. Is in het
tweede del van de zomer aangepast en registratie verbeterd.
Barbezetting. BTA033 kan aansluiten bij de bestaande barbezetting voor de tennisbanen.
Daarbuiten is maatwerk nodig. In de praktijk is een persoon achter de bar voldoende.
De afstemming over de barbezetting is door het ontdekken van wat nodig is en wijzigingen in
het programma suboptimaal verlopen. Tijdig afstemmen is een aandachtspunt. Vooral uitval
van beach toernooien door tekort aan deelnemers vanwege ongelukkige samenloop met
andere toernooien is een leerpuntje. Om dat te verbeteren is een checklist evenement en
ondersteuning Bar etc opgesteld.
Evenementen.
Hiervoor gelden dezelfde regels als overige Stort toernooien. Eigen initiatief en minimaal
budget of positief. Speeltijden banen zijn tussen zonsopgang en ondergang. Licht alleen als
het binnen de vergunning valt. Gebruik van het Clubhuis tot uiterlijk 24 uur. Hier is aan
voldaan

Algemene beschrijving en conclusie.
Doelstelling beachtennis.
Het toevoegen van een extra tennisvorm voor actieve en geïnteresseerde leden van t Stort
en er buiten. De tijdbesteding ligt vooral in de zomer en de wedstrijden zijn korter dan gravel
tennis. De sfeer en entourage zijn net zo belangrijk als het spel.
De 4 beachvelden zijn extra tenniscapaciteit voor t Stort en maken ons uniek, zijn reserve
baan als gravelbanen vol zijn of niet bespeelbaar en kunnen voor extra reuring zorgen.
Kunnen ook extra leden en omzet genereren. 2017 is een proefjaar.
Aan het einde kijken we naar een aantal criteria om het te laten slagen voor een vervolg.
Evaluatie algemeen en programma:
In het voorjaar is erg hard gewerkt aan het inrichten van de beachvelden en het opstarten
van de toernooi organisatie, promotie en werving. Het opstarten van deze zaken heeft veel
capaciteit van het beachteam gekost.
In de grote ambitie van het beachteam om de eerste keer gelijk een goed visite kaartje af te
geven is een rijk en gevarieerd programma gedurende het jaar ontstaan. In deze
ontdekkingstocht zijn veel zaken meer als de uitgangspunten uitgevoerd en sommige wat
minder.
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Zo zijn er in de planning extra zaken toegevoegd. De officiële (KNLTB) toernooien werd er
niet 1 maar 3. Extra is zelfs en internationaal ITF toernooiweekeinde binnen gehaald met
twee toernooi dagen. Het eerste “Dutch Beach Open” met Pinksteren.
Voor de interne activiteiten is meer accent gelegd op de wekelijkse funbeach avond
clinics/wedstrijden op woensdag in plaats van de interne toernooien. In totaal zijn er ruim
25 activiteiten geweest ipv de gevraagde 12 keer .
Extra boven het gevraagde programma zijn er de volgende zaken uitgevoerd:
• Er is een KNLTB opleiding geweest voor alle betrokken trainers en begeleiders.
• De borrel beach avond op de vrijdag is toegevoegd borrel en beach bijgeschakeld.
• Er zijn aan externe organisaties en scholen clinics verzorgd. 12 in het totaal.
Promotie:
Er zijn verschillende promotie activiteiten ondernomen. De site BTA033.nl is gebouwd, de
facebook de groep BTA033 opgezet (147 volgers in een jaar. ‘t Stort heeft er 349 ), Instagram
groep is gelanceerd ( 134 volgers!, ‘t Stort heeft er minder 118).
Midden in de Stad op de Hof is een demonstratie beachtennis gegeven samen met de SRO
en Keistad radio.
In de lokale en regionale krachten zijn verschillende artikelen verschenen waardoor
beachtennis en ’t Stort in de aandacht kwamen.
Sponsoring:
Er zijn verschillende sponsoren aangetrokken. Naast Technifiber en Wim Jaquet zijn ook
Smink Infra en WT tuinen sponsor voor de inrichting. De nieuwe verlichting sponsor Diverse
(technische uitzend bureau) is eind 2017 ingestapt.

Financieel.
BTA033 en de stichting sponsorfonds ’t Stort hebben alle afgesproken investeringen in de
banen en uitgaven voor evenementen zelf gedragen. Alleen voor het buitenhek zijn kosten
gedeeld. Aan het einde van het jaar is er 1500,- euro gereserveerd aan opruimkosten indien
de ALV anders besluit.
Banen en inrichting
De inrichting van de beachbanen blijft gehandhaafd met een extra afscherming aan de “van
Randwijck kant omdat er nu mensen wonen. Na de recente stormschade willen we een
steviger ‘weer bestendig” hek omdat het ook het buitenhek van t Stort is. Verlichting voor in
de avond wordt gefaseerd aangebracht. Eerst de noordzijde tegen de gravelbanen. Dat is
eigen terrein en daar is al een vergunning voor. Na positief besluit van de ALV wordt ook de
zuidzijde opgepakt.
Plan 2018.
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BTA033 wil de goed passende toernooien voortzetten en de planning beter afstemmen. De
wekelijkse funbeach wordt voortgezet. De beach & borrel op de vrijdag avond wil men
uitbouwen.
Extra wil men aandacht besteden aan events/wedstrijden voor de jeugd en recreatieve
volwassenen van T Stort en omgeving. Dit kan o.s door stimulatie van fun toernooitjes en
competitie.
Het verdere uitbouwen van een vaste beach organisatie, promotie en beter intern
afstemmen wordt opgepakt.
Voor de start van het seizoen zullen nadere afspraken met de barcomissie worden gemaakt.
BTA033, de trainers, VVSRD en andere beach betrokken willen beach een vast waarde
maken van ’t Stort.

Conclusie: Het bestuur stelt vast dat de beachtennis activiteiten en betrokkenen op de
meeste punten ruim voldaan hebben aan de door de ALV vastgestelde criteria en op kleine
onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. In zijn algemeenheid wordt voldaan aan de
criteria van de ALV. Hiermee kan beachtennis een vaste waarde in de vereniging blijven.
Het bestuur stelt voor een beach commissie op te richten ter structuring.
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