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v T.V. Cromwijck in 3 jaar de nr. 1 Tennis en Padel vereniging in de regio

v Zowel Recreatief als Prestatief Padel in 3 jaar

v 4 padelbanen

v 15% omzetgroei T.V. Cromwijck

§ Activiteiten m.b.t. ledenwerving
§ Uitrol recreatieactiviteiten
§ Marketing
§ Jeugd trainingen starten
§ 1st competitieteams formeren
§ Talentenprogramma
§ 60 nieuwe leden

§ Ontwikkeling evalueren
§ Activiteiten m.b.t. ledenwerving
§ Groei inkomsten (bar en verhuur daluren)
§ Jeugd padel teams
§ 50 nieuwe leden

§ Plannen uitbreiding padelbanen
§ Activiteiten m.b.t. Ledenwerving
§ Aantrekkelijk voor grote toernooien
§ Nr1 in de regio
§ 50 nieuwe leden

VISIE & AMBITIE T.V. Cromwijck

2021 2022 2023



Waarom is uitbreiden nodig?

§ Banen zijn overvol, daluren enkele midweekse middagen. 
§ Het aantal heavy users stijgt, onvrede dreigt bij leden, ‘s nachts reserveren.
§ Meer capaciteit nodig voor:

§ Vrijspelen, ruimte voor nieuwe leden
§ Competitie teams, jeugd, prestatief padel
§ RC events en Sportstimulering voor ouderen
§ (introductie)trainingen,
§ (bedrijfs)clinics en verhuur (scholen) 
§ Maatschappelijke rol (subsidieverplichtingen gemeente).
§ Aantrekkingskracht voor sponsoren

§ Versterkt aantrekkingskracht van de club. 2 voor 1 model.
§ Meer dynamiek, meer bedrijvigheid en verjonging => Club toekomstbestendig.
§ Meer inkomsten: contributies, baromzet, introducees/verhuur/clinics en sponsoring
§ We worden de Tennis en Padelclub in de regio. Behouden voorsprong
§ Padel volwassen sport in de regio.



Situatieschets en voorbeeld Panoramabaan

- Geen extra kosten voor bestrating door kunstgras 
omloop => onderhoudsvriendelijk

- Besparing: hekwerk verplaatst door vrijwilligers
- Gemeente behoudt deel perceel tbv gronddepot



OMGEVINGSANALYSE



Potentieel bereik Padelliefhebbers

Omliggende plaatsen hebben GEEN padel aanbod



Aantal 
leden

Aantal 
tennisbane

n

Aantal 
padebanen

Kosten 
lidmaatschap 

(senioren)

Bodegraven 460 10 0 €135,-

Nieuwerbrug 50 2 0 €140,-

Waarder 89 3 0 €150,-

Oudewater 692 13 0 €140,-

Zegveld 116 3 0 €165,-

Kamerik 233 4 0 €175,-

Linschoten 228 6 0 €180,-

Montfoort 410 10 0 €160,-

Harmelen 401 9 0 €189,-

Kockengen Nog vullen Nog vullen 0 Nog vullen

Noorden Nog vullen 4 0 Nog vullen

TC Woerden 292 4 0 €174,75

Vep woerden 516 8 0 €167,-

Totaal 3487 Gem. kosten €160,88

Tennisclubs binnen potentieel bereik



Reden van succes
§ Padel = Aantrekkelijke sport. Laagdrempelig, dynamisch, 

strategisch, sociaal. 
§ Toegankelijk, motiverende leercurve en verslavend
§ Minder zwaar dan bijv. tennis, ook te spelen met blessure en 

door sportieve ouderen (Spanje 77% >24 jaar)
§ Gezond, fullbody workout
§ Niveauverschillen zijn kleiner dan tennis. (3 generaties)

KNLTB Congres 2021
§ Geen hype
§ Groeispurt zet door: In 2021 +60 locaties. 
§ Prognose 2028: 

§ > 400 locaties / > 1.100 banen (80/20)
§ >100.000 actieve spelers in Nederland
§ Veel verenigingen breiden snel uit:

§ Doordraaiers (2), Dijkzicht (3), ShotZeist (3), De 
Krekel (4), Matchpoint (3), Daalmeer(3) enz.

§ Structurele groei naar volwassen sport

Externe analyse: Padel in Nederland een groot succes!



Vereniging/ locatie Aantal padel-
banen

Ter Aar 1

Alphen a/d Rijn 1

Waddinxveen 2

Reeuwijk 2

Haastrecht 2

Oudenrijn 2

Utrecht (Play padel) 8 indoor (Pay
and play)

Utrecht (ULTC Iduna) 1

Houten 4

Externe analyse: Padel in onze regio

Weinig padelbanen in de regio



Locatie Aantal 
padelbanen

Plannen uitbreiding Kosten lidmaatschap

Ter Aar 1 NEE 140 euro

Alphen a/d Rijn 1 JA 222 euro (padel + tennis)

156 euro padel

Waddinxveen 2 NEE 193 euro

Reeuwijk 2 NEE 245 euro (padel + tennis)

195 (padel of tennis)

Haastrecht 2 NEE 154 euro

Oudenrijn (Vleuten) 2 NEE 200 euro

Play Padel (Utrecht) 8 (indoor) NEE 40 euro per uur

De Doordraaiers (Houten) 4 NEE 265 euro (padel +tennis)

150 euro padel

Gemiddeld Padel only 167 euro

Gemiddeld padel + tennis 202,71 euro

Externe analyse: Padel in onze regio

Indoor => ander prijsbeleid, geen vereniging, geen concurrentie



Padel in Nederland enkele succesverhalen



BELEID EN OFFERTES



Beleid TV Cromwijck

§ TV Cromwijck gaat volwaardige Tennis- en Padelclub worden
§ TC introduceert prestatief Padel (o.a. Hoofdklasse team). Volgt TC tennis beleid
§ JC padel integreren in plannen en activiteiten jeugd. Bouwen aan prestatieve jeugd
§ Baancommissie onderhoudsplan
§ Netwerk Tennisschool kan voldoen aan vraag (intro)trainingen. Baancapaciteit voor 

training nog vastleggen (momenteel max.1 baan op max. 3 piekavonden)
§ RC grotere events
§ Padelcie kan meer ondernemen en promoten: (bedrijfs)clinics en verhuur in daluren
§ Sponsorcommissie kan sponsorpakketten upgraden



Offertes van 3 leveranciers
Leverancier Padel Service (baan 1 en 2) Padel Nederland Padel Bouw

Soort padelbaan Stalen kooi (panorama) (10 jr

garantie)

Aluminium kooi (panorama) 

(15 jr)

Stalen kooi (panorama)

Verlichting Led 200W schuine mast (5 jr) Led 200W rechte mast (5 jr) Led 136W rechte mast

Fundatie EPS + grind + KroPor (5 jr) EPS + Super Sup / 

Schuimbeton (10 jr)

Waterdoorlatend celbeton

(GEEN EPS)

Kunstgras omloop Ja 124 m2 Ja 124 m2 Geen

Onderhoud Geen 1e jaar inbegrepen Geen

Diversen incl. Geen 2 scorebords, 8 rackets, 

stelpost elektra

Geen

Levertijd na opdracht 12-16 weken 6-8 weken 10-12 weken

Prijs (incl. BTW en 
keuring)

€ 165.286,- € 143.463,- € 169,841,-

Voorkeur Padel Nederland => prijs, ervaring, garantietermijnen, gebruikte materialen, levertijd en extra’s. 

Andere leverancier dan baan 1 en 2.



Wat krijgen we van Padel Nederland
§ Twee aluminium panorama kooien zwart

(15 jr. garantie)
§ Fundatie met EPS (10 jr.)
§ 200W Ledverlichting (5 jr.) rechte masten
§ Kunstgras (8 jr.) incl. omloop/uitloop
§ 12mm veiligheidsglas (1 jr.)
§ 1e jaar onderhoudscontract
§ 2 scorebords, 8 padelrackets (twv €800,-)
§ Inclusief ISA-KIWA keuring
§ Oplevering 6-8 weken na opdracht
§ Geen bodemonderzoek nodig
§ Leveringsgarantie en gangbare betalingstermijnen



Alternatief voor bankgarantie

§ Totaalbedrag te laag voor bankgarantie, 
banken werken niet mee

§ Acceptabele alternatieven
§ Notaris en tussenrekening (extra kosten)
§ Leveringsgarantie en afspraken acceptabele 

betalingstermijnen (bijv. 1e na fundament, 2e 
kooi/materiaal en 3e na oplevering)



DE VERWACHTE TIJDSLIJN



Planning financiering en bouw



FINANCIEEL PLAN



PENNINGMEESTER

Inhoud:
• Renovatie tennisbanen 2022
• Investering Padel banen 3 en 4
• Meerjarenbegroting
• Scenario analyse
• Conclusie penningmeester
• Financiering
• Reglement obligatielening



Renovatie tennisbanen

Werkzaamheden Kosten incl BTW
Verwijderen/afvoeren oude toplaag en geovlies incl 
stortkosten

Baan 1 € 23.268,30

Richten bestaande opsluitbanden Baan 2 en 3 € 44.322,30

Herprofileren bestaande lavafundering d.m.v. opnieuw
egaliseren en verdichten

Baan 4 en 5 € 44.249,70

Leveren en aanbrengen nieuwe tennisbaaninrichting Baan 6 en 7 € 43.886,70

Leveren en aanbrengen nieuwe smash court toplaag incl 
belijning en infill

Baan 8 en 9 € 45.302,40

Keuringskosten conform ISA-sport NOC*NSF KNLTB Baan 10 € 24.321,40

Totaal € 225.350,80

Ophogen banen 6 en 7 € 9.075,00

Totaal Generaal 234.425,80

Prijsindicatie : De Peinder (partner voor baanonderhoud)

“In aansluiting op uw verzoek sturen wij u een zeer royaal opgestelde raming. Onze ervaring is dat een
definitieve offerte in de meeste gevallen lager uitvalt qua eenheidstarieven. Toch geven wij deze ruime
bedragen in de raming zodat in de toekomst de definitieve offerte op basis van onderstaande punten binnen de
raming valt”



Tennisbanen Investering

Historie en technische staat banen
• Technische levensduur 10-15 jaar
• Banen 1-7 gerenoveerd in 2007 è Renovatie in 2022
• Banen 8-10 gerenoveerd in 2010 è Renovatie in 2025

In meerjarenbegroting jaarverslag 2020 € 225.000
Tijdens ALV verzoek tot ophogen banen 6 & 7 € 9.075
Offerte De Peinder inclusief ophogen 6 en 7 € 234.426

Investering in 2022 (na aftrek 20% BOSA) € 133.456
Investering in 2025 (na aftrek 20% BOSA) €   54.084 
BOSA subsidie €   46.886 

€ 234.426



PADEL INVESTERING

Uitgangspunten
• 50% gefinancierd met obligatielening €  75.000
• 20% gefinancierd met BOSA €  30.000
• 30% gefinancierd met eigen vermogen €  45.000 + 
• Verwachte investering € 150.000

Randvoorwaarden
• 20% BOSA subsidie goedgekeurd
• Leverancier biedt bankgarantie

Besluit ALV Januari 2021:
COVID Voorbehoud : Definitief plan en besluit in maart 2021



Meerjarenbegroting
12/31/2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo bankrekeningen 182,850€      
Krediet ABNAMRO -€              
Netto 182,850€      
Resultaat vereniging 14,160€     15,000€     15,000€     15,000€       15,000€       15,000€       15,000€       15,000€       
Afschrijvingen 20,000€     35,000€     35,000€     35,000€       35,000€       35,000€       35,000€       35,000€       

Aflossing obligatieplan 16,045€     16,045€     16,045€     16,045€       

Padelbanen (obligatie+initieel 80K-BOSA) 45,000€     15,330€     15,330€     15,330€       15,330€       15,330€      

Paviljoen 4,000€       8,000€       4,000€       7,000€         4,000€         30,000€      1,500€         2,000€         

Banen en hal 1,500€       138,456€   -€           -€             54,084€       -€             40,000€      
Banen 1-5 (aftrek 20% BOSA) 90,140€     
Banen 6-7 (aftrek 20% BOSA) 43,316€     
Banen 8-10 (aftrek 20% BOSA) 54,084€       
Blaashal (aftrek 20% BOSA) 1,500€       5,000€       40,000€       

Totaal investeringen 50,500€     146,456€   4,000€       7,000€         58,084€       30,000€       41,500€       2,000€         

Financiële positie Basis 150,465€   22,633€     37,258€     48,882€       25,468€       30,138€      38,638€      86,638€      

Extra leden padel (25 in 2022 en 25 in 2023) 4,500€       9,000€       9,000€         9,000€         9,000€         9,000€         9,000€         

Financiele positie met padel leden 150,465€   27,133€     50,758€     71,382€       56,968€       70,638€      88,138€      145,138€    

Financiele positie excl investering in padel 3&4 195,465€   87,463€     126,418€   139,872€     131,788€     151,788€    160,288€    208,288€    

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
150,465€   27,133€     50,758€     71,382€       56,968€       70,638€       88,138€       145,138€    
150,465€   (26,951)€    (3,326)€      17,298€       56,968€       70,638€       88,138€       145,138€    

Renovagtie banen 1-7 in 2022, 8-10 in 2025
Renovatie alle banen in 2022

Financiele positie met padel leden



Scenario Analyse

Aanbeveling penningmeester : Gespreid renoveren
+ Houdt rekening met technische levensduur
+ Is voortzetting van spreiding investeringen waardoor verlaging risico
+ Biedt meer mogelijkheden voor herbestemming tennisbanen 8-10 in 2025
― Eenmalig extra opstartkosten aannemer in 2025 € 1.000



Ontwikkelingen na de ALV van januari zijn positief
+ TASO 3 aanvraag voor 1e kwartaal 2021 € 12.500
+ Inkomsten introducés t/m maart  € 1.500
― Ophogen banen 6/7 in 2022 € 9.075
? Marge bar begroot voor mei € 3.000

Investering
• De investering bedraagt : €  150.000
• Ongeveer € 60.000 is voor fundering  met lange technische levensduur
• Anders dan vorige keer meer zicht op de wens van leden om padel te gaan spelen en 

nieuwe leden specifiek voor padel

We kunnen het financieren en blijven financieel gezond
• Randvoorwaarde is toekenning aangevraagde BOSA-subsidie rijskoverheid
• Randvoorwaarde is € 75.000 obligatielening 
• Renovatie banen 1-7 staat gepland voor 2022 (geen obligatie nodig)
• Renovatie banen 8-10 staat gepland voor 2025 (geen obligatie nodig)
• Bij toekomstige grote investeringen zullen we opnieuw een obligatielening overwegen 

om lusten en lasten met elkaar in lijn te brengen

Conclusie penningmeester



Voorbehoud financiering

Voorbehoud financiering betekent dat na positief besluit ALV:

1) Penningmeester BOSA-subsidie bevestigt € 33.000

2) Obligatie bij leden wordt uitgezet € 75.000

3) Afspraak met leverancier over financiële risico beheersing
• Bankgarantie niet mogelijk
• Notarieel depot garantie solvabiliteit Cromwijck door leverancier afgewezen
• Termijnbetalingen na oplevering:

• Fundering

• Materialen baan en kooi bij TV Cromwijck

• Installatie

• GEEN vooruitbetalingen (in tegenstelling tot padelbaan 1 en 2)

4) Contract met leverancier getekend wordt



Basisprincipes lening €75.000,-

• Lenen bij een bank is voor een vereniging moeilijk en daardoor relatief duur
• Obligatielening is als iedere andere lening, je betaalt rente en aflossing
• Annuïtaire lening met een jaarlijks vast totaalbedrag voor aflossing en rente
• De voorgestelde werkwijze wordt door andere sportverenigingen gebruikt en is 

volledig geaccepteerd door de overheid
• Twee jaar geleden heeft TV Cromwijck binnen enkele weken meer dan het 

doelbedrag opgehaald
• De overheid beidt de mogelijkheid rente te salderen met een periodieke gift
• Deze periodieke gift is voor deelnemers fiscal aftrekbaar
• De aftrekbare gift leidt daarmee tot een hoger rendement voor de deelnemers
• TV Cromwijck biedt obligaties aan met een nominale waarde van € 500



Obligaties Financieel overzicht*

* Niet gewijzigd tov obligatielening voor padelbanen 1 en 2



Rendements berekening*

* Niet gewijzigd tov obligatielening voor padelbanen 1 en 2



Regelement Obligaties* 

Samenvatting

Maximaal leenbedrag €100.000,-. Nominale waarde €500,- Rentevoet 6%. Voorbehoud besluit bestuur en
voldoende inschrijving. Inschrijving tot 1 mei 2021

Tenaamstelling. Vereniging houdt register bij. Bij overlijden deelnemer wordt obligatie rentevrij, erven 
houden recht op aflossing.

Vordering is niet tussentijds opeisbaar. Aflossing op basis van annuïteit.

Deelnemer, danwel nabestaanden kunnen verzoek bij bestuur indienen voor versnelde aflossing.

Rente en aflossing worden jaarlijks op 1 oktober aan de deelnemers uitbetaald, beginnend op 1 oktober
2022

Daar waarin reglement niet voorziet, besluit bestuur van TV Cromwijck

* Niet gewijzigd tov obligatielening voor padelbanen 1 en 2



Procedure Obligatie

1. Het plan voor padelbanen 3 & 4 en de financiering wordt voorgelegd aan de ALV

2. ALV geeft goedkeuring op het plan onder voorbehoud van financiering

3. Inschrijving van obligaties wordt geopend

4. Deelnemers kunnen tot 1 juni intekenen op één of meerdere obligaties

5. Goedkeuring BOSA subsidie rijksoverheid

6. Als met totaalbedrag meer dan € 100.000 wordt opgehaald , wordt er geloot onder de rentedragende obligaties

7. Deelnemers ontvangen bevestiging van TV Cromwijck, de overeenkomst en het contract voor de periodieke gift

8. Deelnemers maken vóór 1 juli 2021 het afgesproken bedrag over op de rekening van TV Cromwijck : NL77 RABO 0329 
6055 42

9. TV Cromwijck betaalt vanaf 2022 over een periode van 5 jaar op 1 oktober rente en aflossing

10. Bij interesse kunt u zich melden bij Fred Lardinois. Mail: fredlardinois@live.nl

mailto:fredlardinois@live.nl


STEMMEN ALV

Goedkeuring op het plan onder 
voorbehoud van financiering


