Voorstel voor burgemeester en wethouders
Datum

29 januari 2018

Onderwerp
Garantstelling geldlening voor tennisclub de Weide
Wij willen
Het afsluiten van een geldlening door tennisclub de Weide mogelijk maken zodat de vereniging twee
nieuwe padelbanen kan realiseren. Dit ter bevordering van de tennissport en sportstimulering in
Hoogeveen.

Wij besluiten
1. Samen met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) garant staan voor een geldlening van
maximaal € 90.000 voor tennisclub de Weide.
2. Voor deze garantstelling dezelfde opschortende voorwaarden hanteren zoals geformuleerd in
het advies van de SWS d.d. 24 januari 2018 (SWS-2018 005).

Want
1.1. TC de Weide is financieel gezond
De SWS beoordeelt bij een aanvraag de financiële positie van de vereniging. Daarbij wordt o.a.
gekeken naar het eigen vermogen, de liquiditeitspositie, de exploitatieresultaten van de afgelopen
jaren en het dekkingsplan van de investering. De SWS heeft een positief advies gegeven op de
aanvraag van TC de Weide en bevestigd dat de vereniging de lening kan dragen. De gemeente en
SWS staan beide garant voor een bedrag van € 45.000. Daardoor heeft de vereniging een
garantstelling op een lening van maximaal € 90.000.
1.2. Toekomstbestendig tennispark
Tennis is in Nederland een populaire sport, maar staat ook al enkele jaren onder druk. Met name het
werven van nieuwe en vooral jongere tennissers is een uitdaging. TC de Weide heeft een ambitieus
en veelomvattend plan uitgewerkt om hun tennispark te moderniseren. Met dit plan investeert de
vereniging in de toekomst. Een van de onderdelen van het plan is de aanleg van nieuwe padelbanen.
Padel is een moderne variant op tennissen. Het wordt getypeerd als een hippe versie van tennis en is
één van de snelst groeiende sporten in Nederland.
1.3. De garantstelling stimuleert initiatief vanuit de samenleving
In het collegeprogramma “Kijken in Kansen” is aangegeven dat we ruimte willen geven aan
initiatieven vanuit de samenleving. Het moderniseren van het tennispark wordt door TC de Weide
grotendeels met eigen inzet en middelen mogelijk gemaakt. Met het geven van een garantie op een

Pagina 1 van 2

geldlening wordt de vereniging gefaciliteerd in deze ontwikkeling. In het verleden heeft de gemeente
bij diverse sportvereniging ook garant gestaan voor geldleningen op basis van een positief advies van
SWS.
2.1. Voorwaarden geven zekerheid op goede uitvoering
Alvorens de garantstelling definitief wordt toegekend heeft de SWS een aantal opschortende
voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn o.a. gericht op het aantonen van definitieve offertes
zodat de financiële voorwaarden niet worden overschreden en dat de vereniging de gebruiksrechten
van de grond kan aantonen.
Tevens wordt jaarlijks de financiële situatie van de vereniging gemonitord. Hierdoor is er goed zicht
op de financiële situatie van de vereniging en het uitvoeren van de plannen die ten grondslag liggen
aan de geldlening en garantstelling.
Maar
Niet van toepassing
Achtergrond
TC de Weide is een in 1996 opgerichte tennisvereniging in Hoogeveen en heeft de afgelopen jaren
een stabiel ledental van +/- 400 leden. TC de Weide is een goed georganiseerde vereniging met een
stabiel ledenaantal en een gezonde financiële positie.
In 2017 heeft de vereniging het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. De belangrijkste
punten hierin zijn het ontwikkelen van een toekomstbestendig tennispark in Hoogeveen en het zijn
van een open tennisvereniging. De huidige kunstgrasbanen zijn 20 jaar oud en daarom is het
noodzakelijk dat een deel van onze tennisbanen vernieuwd worden. Tevens wil de vereniging graag
inspelen op de trends door specifieke tennisbanen aan te leggen voor Tenniskids en Padel.
De financiële gevolgen zijn
Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeente.
Alternatieven
Niet van toepassing
Bijlagen


Rapport bevindingen en toekenningsbrief van de SWS d.d. 24 januari 2018 (SWS-2018 005)
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