
Een toekomst met Padel?



Doel agendapunt
Het beantwoorden van de vraag:

• Staat VLTC open voor de toevoeging van Padel aan ons sport aanbod?

Bij toereikend draagvlak:
• Starten van onderzoeksplan

• Afhankelijk van timing via bijzondere algemene ledenvergadering de presentatie van een algeheel
plan van aanpak

• Implementatie mogelijk tijdens vervanging van huidige banen?



Padel
Lijkt het op tennis en squash?  >> JA, maar Padel:

• heeft een kleinere baan dan een tennisbaan
• heeft geen muren zoals squash
• wordt (altijd) met 4-en gespeeld
• Maakt gebruik van een andere bal en ander racket

Eén van de
sterkst
groeiende
sporten ter
wereld!



Afmetingen



Argumenten Voor en Tegen

Tegen

• Geluid van padellen naast tennisbanen

• Het gaat ten koste van één a twee tennisbanen
• Verandering publiek

• Impact op geheel sportpark, niet alleen VLTC

• .
• .



Argumenten Voor en Tegen

Voor

• Opkomst padel algemeen

• Verjonging ledenpopulatie
• Leden gaan nu naar andere verenigingen a 125 tot 175 euro per jaar + KNLTB contributie

• Leden huren nu commerciële banen a 30 euro per uur

• Wachtlijsten bij andere verenigingen. Animo dus nog steeds groter dan aanbod.
• Combi van tennis en padel om toekomst vereniging te borgen

• Lange termijn verbreding vereniging / spreiden ledenschommelingen

• Inkomsten



Locatie
• Het aanleggen van padelbanen heeft impact op de omgeving en de indeling van niet alleen het

tennispark, maar mogelijk ook voor Basko en RoodWit.
• Een zeecontainer plaatsen voor de opslag van gereedschappen, spullen tbv onderhoud etc naast het clubhuis

benodigd een strookje aan de RoodWit zijde. Om het aanzicht van een container te verbeteren kun je deze bekleden
met tuinhout.

• Weinig ruimte beschikbaar



Locatie Een eerste gedachte naar
mogelijkheden

Mogelijke locatie
extra tennisbaan

Mogelijke locatie
Padelbanen

Mogelijke locatie
opbergcontainer



Begrotingsindicatie
Kosten vs Baten



Begrotingsindicatie
Kosten



Begrotingsindicatie
Opbrengsten



Financieringsopties
• Gemeente
• Uitgifte certificaten tegen rente
• Crowdfunding
• Aanvraag BOSA subsidie 20%

• Voorbeeld uitgifte certificaten tegen 2,5% rente:



Conclusies
• Padel is sterk in opkomst zowel binnen verenigingen alsook

commercieel
• Veel omliggende verenigingen investeren in padel wat een bedreiging

kan zijn voor de toekomst van VLTC
• Financieel vooronderzoek en ervaringen andere verenigingen wijst uit

dat aanleg 4 banen haalbaar is
• Verder onderzoek is nodig om plannen te concretiseren!



Stemming

Staat VLTC open voor de toevoeging van padel in het aanbod?

Indien ja, aanstelling commissie voor verder onderzoek haalbaarheid en voorbereiding investerings-,
en realisatieplan.

Goedkeuring voor de daadwerkelijke realisatie voor te leggen ter stemming aan de leden in
(bijzondere) ALV.



Open vraagstukken

• Is er draagvlak onder de leden voor padel?
Is er ruimte voor 4 banen?
Kunnen in de toekomst tennisbanen vervangen worden door padelbanen?

Ter stemming in ALV 2022:
Staat VLTC open voor de toevoeging van padel in het aanbod?
Indien ja, aanstelling commissie voor verder onderzoek haalbaarheid en voorbereiding investerings-, en realisatieplan.
Goedkeuring voor de realisatie voor te leggen ter stemming aan de leden in (bijzondere) ALV.


