
Informatieavond Padel 

1 juni 2021 

 

Online meeting via Teams 

30 aanmeldingen 

25 ingelogd (meerdere personen per login) 

Cor en Ton Munsters, Bart Janssen, Crith Leppens, Doina, Els Engelman, Esther, Esther van Dooren, 

Fred Duffhues, Mark Hakkens, Han Timmermans, Iet van Heugten, Jan Voorheijen, Marie-Jose 

Naaijkens, Marjolein Hoogers, Mathijs Feijen, Nancy, Rolf Brans, Roel Strik, Vanja Tutelaers, Will van 

Gemert, Wim Burgmans, Laurence Baken, Ilonka Hoeks, Hans Akkermans 

 

Marc opent de vergadering en stelt de commissie voor. 

De presentatie wordt gestart en zal uitgelegd worden via een slide show. 

 

Vragen nadien: 

 

Han Timmermans: 

Sprak een oud-collega in Hapert en daar komen er alweer 2 banen extra bij. Veel leden die willen 

paddellen. Is akkoord met baan 7 en 8   

Oppert wel om dan zo lang mogelijk de gravelbanen te onderhouden zodat leden zo lang mogelijk 

kunnen blijven spelen op gravel. Dit naar gelang de status van de banen.  

Eventueel als er gravelbanen niet langer te bespelen zijn, en er zijn gravelbanen die echt vervangen 

moeten worden om daar dan eventueel smashcourt banen aan te leggen (als vervanging). 

Reactie Marc: Dit is precies wat er in de presentatie besproken is. 

 

 

Wim burgmans:  

Zeker doen – padel 

Ook baan 7 en 8 is de beste keuze. 

Heeft als vragen: 

-Hoe zit het met het geluid van padel/ de glazen kooien? 

Reactie Marc: Het geluid is niet storend, verder zitten er geen partijen in de geluidscirkel die last 

kunnen hebben. 

-Financiering? Hoe zit het met de andere tennisverenigingen in Groot Bergeijk? Misschien een 

combinatie dat de andere verenigingen ook gebruik kunnen maken van padel. 

Reactie Marc: Er is contact geweest met andere verenigingen. Westerhoven heeft zelf plannen. 

Luyksgestel misschien later. Andere clubs willen zelf niets aanleggen. Het is ook met de gemeente 

besproken. Concrete plannen over leden van andere verenigingen moeten we maken als we de 

banen in gebruik nemen. 

 

Cor Munsters: 

Opmerking vooraf: Padel Ja! Zeker doen, maar moet het wel meteen met 4 banen? 

Vraag 1: Ledengroei komt niet vanzelf. Andere verenigingen hebben er veel tijd en moeite in 

gestoken om stijging te realiseren. Het vraagt een actieve club. Hoe gaan wij dat doen? 

Vraag 2: Financieel plan van de gemeente is nooit zeker. Klopt de voorspiegeling wel? 

Vraag 3: Er worden in het plan veel eigen middelen ingezet. Klopt het nu wel of moet straks de 

contributie verhoogd worden om de aflossing te betalen? Ben hierin eerlijk naar je leden. 

 



Reactie Marc, betreft groei aantal leden.  

Hij wil starten met commissies om: 

- leden aan te trekken 

- padelles 

- padelcompetitie e.d.  

Het is geen zekerheid maar gaan daar wel alles voor doen. 

Voor nu staat € 32.000, - staan al gereserveerd (bij de gemeente)  

Contributie...deze hoeft niet omhoog voor aanleg padel, ze hebben dit conservatief berekend. 

Er is gerekend zonder extra inkomsten en dit komt uitgebreid aan de orde tijdens de ALV. 

 

Reactie: Als we huurinkomsten willen behalen moeten we misschien een gesloten systeem op het 

park inrichten. Risico’s beter in kaart brengen. 

 

Jan Voorheijen 

Opmerking: Gravel is gevoelig voor vorst. Het is lastig en kost veel moeite om gravel het hele jaar 

bespeelbaar te houden 

Reactie: Afgelopen jaar veel door kunnen tennissen op gravel. We monitoren dit zeker en eventueel 

nieuwe plannen maken voor aanleg all-weather banen als dat nodig is. 

Reatcie Han: Wellicht kunnen we voor competitie of toernooien uitwijken naar de binnenbanen bij 

de Paal indien de banen niet bespeelbaar zijn? 

 

Bart Jansen - VCL  

Opmerking: Zeer positief over Padel. Vrijdagavond is wel echt een pijnpunt als er twee banen weg 

gaan. Zal betekenen dat tennisteams niet kunnen deelnemen of padel-competie moeten gaan 

spelen. Als smashcourt verdwijnt is het probleem nog groter voor de competities bij slecht weer. 

Reactie: Dit hebben we inderdaad besproken met de VCL’s. We zijn ons zeer bewust van de 

opoffering. Contact houden om dit te bespreken hoe het zich ontwikkelt komende periode. 

We kunnen een aantal teams van de vrijdagavond ompetitie een alternatief aanbieden (zijnde een 

andere avond) zodat alle teams competitie kunnen blijven spelen.  

 

Han Timmermans: 

Vraag: Hoe zal het stemmen in de praktijk gaan? 

Reactie: hierbij houden we ons aan de voorschriften en de statuten. Bestuur komt met voorstel en 

leden brengen hun stem uit.  

 

Esther is erg enthousiast laat ze via de chat weten. Geeft aan dat NU het moment is om dit te gaan 

realiseren. 

 

@@@@ 


