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NOTULEN EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 15-04-2021 
 
Datum : 15-04-2021 
 
Afwezig met bericht van kennisgeving : 
Annet van Soeren,Simone Tijssen, Robert Vintges, Tamara Ottens, Marieke Geraars, Wendelien Wessels, 
Hendrie van Assem,  
 
Extra ALV online gehouden vanwege Corona pandemie 

• Vanwege de heersende Covid19 pandemie is het fysiek organiseren van een vergadering 
onmogelijk. Een Noodwet ( zie hier: Algemene Ledenvergadering | Verenigingen (centrecourt.nl)  maakt 
dit onder voorwaarden mogelijk:  

o Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar aanleiding van 
de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV. Dat kan bijvoorbeeld via email of chat. Deze vragen 
dienen uiterlijk tijdens de geplande ALV te worden beantwoord;| 
In de uitnodiging van 7 januari (via mail), een herinneringsmail en publicatie via clubapp en website is de leden 
gewezen op deze mogelijkheid    

o De antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd of via een ander 
digitaal communicatiemiddel voor alle leden toegankelijk zijn;  
De gestelde vragen plus antwoorden zijn na de ALV op de website geplaatst en per mail verzonden naar alle leden! 

o Het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde ALV, inspannen om het stellen van nadere 
vragen ook tijdens de ALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van dat moment in redelijkheid 
niet kan worden gevraagd; 
Gedurende de vergadering had iedereen de kans om via een chatfunctie vragen te stellen. Verder kon tijdens de 
rondvraag iedereen het woord krijgen om vragen te stellen. 

o Zorg dat leden een goede toelichting krijgen over wat ze moeten doen en biedt ze eventuele ondersteuning aan bij 
installatie; 
Handleiding verstrekt en uitleg in mail gegeven. Geen negatieve reacties op gekregen! 

o Zorg voor een duidelijke rolverdeling (denk aan voorzitter, penningmeester, secretaris 
hebben de regie en overige bestuursleden krijgen het woord bij hun agendapunt); 
Duidelijke rolverdeling afgesproken. Bestuur heeft week voor de vergadering nog een kleine try out gedaan. 

Via Sunny hebben we een ervaren collega ingehuurd die de vergadering via Zoom regisseerde en de 
techniek in de gaten hield. 29 maart 2021 is de officiële uitnodiging gemaild naar alle leden met het verzoek 
als men wil deelnemen aan de vergadering zich aan te melden via de clubapp of via de mail richting de 
secretaris. 17 leden melden zich aan via de mail, 67 via de clubapp. Een lijst met aanwezigen is in een apart 
bestand in de administratie opgeslagen. 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Op dit tijdstip waren er conform artikel 16 lid 3 van de 
statuten te weinig stemgerechtigde leden aanwezig en wordt voor 20:15 uur een nieuwe vergadering 
uitgeschreven. Opening om 20:15 uur. Dan  hebben 84 leden ingelogd in de vergadering. De voorzitter heet 
een ieder welkom.  
 
Om de vergadering zo kort mogelijk te kunnen houden hebben we een uitgebreide presentatie met de uitleg 
wat we in de vergadering behandelen en voorleggen meegezonden met de uitnodiging. Dit bestand is ook 

als apart bestand in de administratie terug te vinden. 

V2 Presentatie 

businesscase padelextraALV15042021.pptx
 

 
Inleiding voorzitter  
De voorzitter vertelt nog eens wat de aanleiding is om het aantal  padelbanen uit te breiden naar 4.   
 
 
 

https://centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/juridisch/regels-binnen-de-vereniging/algemene-ledenvergadering/?utm_source=knltb_sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ES_Centre+Court+Nieuwsbrief+%231+januari_2812021&utm_content=Button+%7c+Digitale+ALV
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-2 padelbanen 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. 

De bedoeling is dat er 2 extra padelbanen worden aangelegd achter de huidige 2. We zullen daarvoor een 
extra stuk grond (waar vroeger de tennishal stond) moeten huren van de gemeente. Vergunningaanvraag en 
huuraanvraag loopt. Naar verwachting geen problemen te verwachten. 
 
Sunny geeft inzicht in hoe we het beleid voor padel gaan inrichten voor de komende jaren. 

▪ 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 maakt padel onderdeel onderhoudsplan 
▪ Netwerk Tennisschool kan voldoen aan vraag (intro)trainingen. Baancapaciteit voor training 

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

De planning 

 

 
 
 
Erik Bijlsma (padelcommissie) 
Vervolgens geeft Erik Bijlsma (voorzitter padelcommissie) inzicht  in beoogde kosten en de offertes, 
die we vergeleken hebben en legt namens het  bestuur het voorstel om de bouw te gunnen aan Padel 
Nederland.   
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Bestuur stelt voor de opdracht te gunnen aan Padel Nederland gezien; prijs, ervaring, garantietermijnen, 
gebruikte materialen, korte levertijd en extra’s. Zijn veruit het beste qua prijs/kwaliteit van het aanbod. 
Nadeel is andere leverancier dan baan 1 en 2 en deze banen hebben rechte lichtmasten. De huidige 2 
schuine. Niet ideaal maar prijsverschil is zo groot dat we dit op de koop toe nemen. 
 
Penningmeester 
Nu neemt de penningmeester het woord om de financiele onderbouwing en gevolgen te schetsen. Tijdens 
de ALV van 27012021 waar de uitbreiding van de padelbanen voor het eerst werd voorgelegd, werd 
gevraagd in de onderbouwing ook de kosten van de vervanging/renovatie van de tennisbanen op korte en 
middellange termijn zuiver in kaart te brengen en mee te nemen in de meerjarenbegroting. Enkele banen 
(6&7) zijn zeker op korte termijn aan renovatie toe. Ook hiervoor zijn offertes voor de op te nemen 
kostenposten opgevraagd. 
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Na analyse van bovenstaande scenario’s van ons banksaldo over de jaren heen stelt het bestuur voor de 
renovatie van de tennisbanen gespreid te doen en niet alle banen in 2022 (ook al zou dat 1.000 euro 
voordeliger zijn). Gespreid aanpakken doet ook recht aan de technische levensduur van de banen. Sommige 
zijn eerder aan vervanging toe dan anderen. Hiermee spreiden we ook het financiële risico over de jaren 
beter en als dan de laatste banen in 2025 (8,9 en10) aan vervanging toe zijn kun we een of meerdere banen 
ook nog herbestemmen. Stel dat er dan meer behoefte is aan extra padelbanen en minder aan tennisbanen, 
waar de trend wel op lijkt. Uitgegaan wordt nu van banen 1-7 in 2022 en 8-10 in 2025. 
 
De financiering van de 2 extra padelbanen is als volgt begroot: 

 
Deze begroting wordt nu als definitief financieringsplan (onder voorbehouden van de randvoorwaarden) 
Voorgelegd aan de leden. Als aan alle randvoorwaarden wordt voldaan gaan en benodigde obligatielening 
onder de leden van 75.000 wordt opgehaald dan gaan we de opdracht tot realisatie gunnen aan Padel 
Nederland. 
 
De complete meerjarenbegroting incl. gespreide vervanging tennisbanen en aanleg 2 padelbanen in 2021 
ziet er dan als volgt uit; 
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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

  
       
Een conservatief opgestelde meerjarenbegroting waarbij op verzoek van de leden een opgave wordt gedaan 
zonder ledengroei en met een lichte ledengroei (25 in 2022 en 25 in 2023).  
 
De penningmeester spreekt namens het bestuur het vertrouwen uit in de haalbaarheid van al die 
investeringen en benadrukt ( naar aanleiding van vragen van leden) dat nieuwe investeringen in extra 
padelbanen niet haalbaar zijn en aan de orde kunnen zijn totdat de obligatieleningen van de eerste 2 
padelbanen eind 2024 zijn afgelost en de financiële positie het dan toe laat. Tenzij zich een grote 
geldschieter meldt! 
De conclusie van de penningmeester is als volgt: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkelingen na de ALV van januari zijn positief 

+ TASO 3 aanvraag voor 1
e

 kwartaal 2021    € 12.500 
+ Inkomsten introducés t/m maart           € 1.500 
+ Ledengroei 2021       jan 627 – april 679 
― 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 is er meer zichtbaar dat padel aanslaat bij de leden en nieuwe leden 
aantrekt. 
We kunnen het financieren en blijven financieel gezond 

Randvoorwaarde is toekenning aangevraagde BOSA-subsidie rijskoverheid. 
Randvoorwaarde is dat € 75.000 aan obligatielening wordt opgehaald.  

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 over 

wegen om lusten en lasten met elkaar in lijn te brengen. 
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Het voorbehoud van financiering wat geldt na goedkeuring van de leden houdt het volgende in: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De obligatielening  
Deze wordt tegen dezelfde condities aangeboden  als bij de obligatielening voor de banen 1&2. 

De leden kunnen tot 1 juni 2021 inschrijven voor één of meerdere obligatie(s) met een nominale waarde van 
€ 500,- en een vaste looptijd van 5 jaar. Het bruto-rendement bedraagt 6%. Het netto-rendement 3%! De 
andere 3% rendement schenkt het lid jaarlijks aan de vereniging en is voor hem/haar als gift aftrekbaar.Ieder 
jaar betaalt de vereniging 1/5e deel terug! Beginnend 1-10-2022. Streefbedrag is 75.000. Indien haalbaar 
gaan we tot 100.000 maximaal.  Daarna stoppen we inschrijving. Al salles volgens planning verloopt kunnen 
de bedragen dan voor 1 juli gestort worden en kunnen we over gaan tot opdracht verlenen aan Padel 
Nederland.  Uiteraard krijgen alle obligatiehouders getekende overeenkomsten en een certificaat van hun 
obligatie(s).  

 

Secretaris 
Beantwoording van de vooraf en tijdens de vergadering gestelde vragen. Alle gestelde vragen worden 
doorgenomen. Voor de volledigheid verwijs ik kortheidshalve naar de Q&A lijst die hiervan is gemaakt en 
verzonden aan alle leden e nook gepubliceerd op de website. Zie in deze map: “AQ ALVextra padelbanen” 

Stemming 

Vervolgens vond de stemming plaats en kreeg het bestuur van de aanwezige leden goedkeuring om de 
padelbanen 3&4 onder voorbehoud van de randvoorwaarden te gaan realiseren.  

De uitslag van de stemming was als volgt: 

   

Sommige leden zaten met meerdere aan 1 pc. Vandaar dat sommigen via Q&A en Chat stemden. 

Ook van deze uitslag  en de aanwezigen is een uitgebreid excelbestand terug te vinden in deze map; 
“kopie van report ALV Cromwijck24561 

Sluiting 

De voorzitter sloot vervolgens deze succesvolle vergadering en dankte iedereen voor de aanwezigheid en 
voor het in het bestuur en zijn plannen gestelde vertrouwen. 

Verslag. Fred Lardinois 18-05-2021 

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 
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