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Padel (spreek uit Pah-del) is de snelst groeiende sport van 
Nederland en al jaren erg populair in Spanje. Het lijkt op 

een combinatie van tennis, squash en beachtennis. 
Padel wordt (voornamelijk) gespeeld 

op zandkunstgras. Kenmerkend voor een padelbaan is 
de ‘glazenkooi’ waarbinnen het spel plaatsvindt. De 

(standaard) padelbaan heeft een glaswand aan beide 
kanten. Op meer dan 200 locaties met meer dan 500 

banen (zowel indoor als outdoor) verspreid over het land 
kan inmiddels padel worden gespeeld. De meeste 

padelbanen zijn te vinden bij een KNLTB aangesloten 
vereniging



Wat is Padel: Gezellig, Gemakkelijk, Gevarieerd

✓ Altijd met vier personen, brengt 
mensen samen, is sociale 
gebeurtenis en is makkelijk om 
balans te vinden tussen de vier 
spelers waardoor het al snel veel 
vermaak biedt.

✓ Padel is een relatief ‘makkelijke’ 
balsport: je kunt snel stapjes 
vooruit maken waardoor je in korte 
tijd een acceptabel spelniveau kunt 
bereiken.

✓ Padel is dynamischer dan tennis en 
de bal is langer in het spel. Spelers 
hebben hierdoor veel en heel 
gevarieerd balcontact zeker 3x 
meer dan Tennis. 



Waarom Padel

✓ Meer te bieden aan onze leden.

✓ Groei ledenaantal. 

✓ Meer levendigheid in de 
vereniging en paviljoen.

✓ Stijging baromzet.

✓ Vereniging toekomstbestendig 
maken. 

• Naast tennis kunnen onze leden ook padel
spelen met hetzelfde lidmaatschap. 

• Uit cijfers van de KNLTB blijkt dat er zich de 
eerste 3 jaar minimaal 50 nieuwe leden per 

padelbaan aanmelden.

• De nieuwe leden en het hogere aantal 
sportende mensen op het park zal meer 

ruhring en baromzet brengen.

• De aanvulling die padel zal geven binnen 
onze vereniging zal TOS weer doen groeien 

en versterken.



Ervaringen andere clubs: 
Leden enthousiast. Veel nieuwe 

leden erbij. Veel leden gaan 
tennissen en padellen. Ook leden 
die stoppen met tennis en alleen 
nog maar gaan padellen. Padel-

trainingen en clinics snel 
volgeboekt. Wel minder 

tennistrainingen op sommige 
verenigingen. Padel is in trek bij 

sporters van ‘andere’ sporten zoals 
voetbal. Handbal, volleybal, fitness 

en squash.
De banen zijn (vooral in de avond) 

altijd bezet. Verenigingen die al 
banen hebben gaan uitbreiden.

Reeds 95.000 mensen hebben padel gespeeld

Waarom Padel

Al meer dan 200 locaties In NL

50% van 18 plussers tot 45 wil padel proberen

Meer dan 35.000 KNLTB padelprofielen

Meer dan 720 competitieteams 

Prognose KNLTB over 2 jaar 

Meer dan 3000 competitieteams en 100.000 actieve spelers 



Plaatsbepaling

Buiten bestaande tennisbanen Op bestaande tennisbanen 

Nadelen

• Op huidige park  
niet voldoende 
ruimte

• Hogere kosten
• Ontbossing
• Grondwerk
• Vergunningen
• Infrastructuur
• Minder 

integratie bij 
huidige park en 
toeloop kantine.

Voordelen

• Huidige park en 
tennisbanen 
blijven 
ongemoeid.

Nadelen

• 2 tennisbanen 
minder.

• Vrijdagavond 
competitie 
afslanken.

• Lichte 
beperking 
organisatie 
toernooien.

Voordelen

• Geen of weinig 
ontbossing, 
grondwerk en 
nieuwe 
infrastructuur.

• Toekomstbestendig
• Goede ligging op 

park tbv integratie.
• Financiële 

voordelen (tot 
max. € 45.000)



Plaatsbepaling

Gravelbanen 9-10 Smashcourtbanen 7-8

• Smashcourtbanen blijven in tact. Na 
regen en/of vorst sneller bespeelbaar.

• Makkelijker uit te breiden naar 6 
padelbanen.

• Gravelbanen blijven in tact.               
Gravel is landelijk weer in opmars.  
TOS wil zich graag profileren als een 
gravelvereniging. 

• Andere allweather oplossingen 
mogelijk.

• Strategische keuze. Prominente plaats 
om binnen TOS te ontwikkelen tot 
volwaardig alternatief/aanvulling van 
tennis.

• Integratie en baromzet.
• Financiële voordeel (ca. € 32.000)



Toekomstbestendig

• Padel is populair en bij uitstek een kijksport. Er is al een levendige competitie die ook hard groeit. Als we 
hierop willen inspelen is het aanleggen van 4 padelbanen een noodzaak. Er zijn al veel 
tennisverenigingen aan het uitbreiden van 2 naar 4 of zelfs 5 padelbanen om aan de vraag van leden (en 
competitie) te kunnen voldoen . 

• Er zullen leden zijn die overstappen naar padel of het gaan combineren met tennis. We lijken 2 
allweather banen op te geven maar krijgen er eigenlijk 2extra, er kunnen dus meer mensen tegelijk 
sporten. Wanneer blijkt dat we in de winter toch te weinig tennisbanen aanbieden kunnen we met extra 
onderhoud 2 gravelbanen langer bespeelbaar houden of zelfs 2 gravelbanen vervangen voor allweather
wanneer deze vervanging gepland is.

• We zitten ruim in ons jasje qua banen t.o.v. leden aantal. De gemeente (als eigenaar) subsidieert het 
onderhoud aan onze tennisbanen. Dit wordt vastgelegd telkens in termijnen van 5 jaar. Het is maar de 
vraag of ze dit voor alle 12 tennisbanen blijven doen. Er is ook al gesproken met de gemeente om het 
eventuele onderhoud van de padelbanen in de volgende begroting op te nemen.



Bouw en materiaal

Ondergrond
Kunstgras
Harde waterdoorlatende vlakke laag
Lava
Zand (geel)
Drainage

HARDE VLAKKE LAAG Kropor, Mateco Supersub

water doorlaten 1 1

geen opdooi 1 2

vlak zijn en blijven 1 2

keuring volgens ISA 1 1

prijs 2 1

levensduur in jaren 40 15

Kosten vervangen kunstgras 1 2 Egaliseren en verharden of vernieuwen



Bouw en materiaal

Pillar systeem Frame systeem

• Het frame systeem heeft de voorkeur dit is een sterkere constructie waar ook het glas beter in is 
gemonteerd.

• De aanbieders van dit systeem i.c.m. de juiste ondergrond hebben we vergeleken op diverse punten van 
materiaal, kwaliteit, service en prijs.



Financieel plan
Offerte, subsidies en gemeentelijke bijdragen

4 padelbanen

totaal bruto ex BTW € 261.196,58

totaal bruto incl BTW € 316.047,86

BOSA susidie

20% op totaal incl. BTW - € 63.209,57

10% verlichting (kunstmatig hoger bij Padeltotaal) - € 4.711,62

totaal  netto incl. BTW € 248.126,67

Gemeentelijke bijdrage ipv LED verlichting - € 14.000,00

Gemeentelijke bijdrage ipv vervanging smashcourt - € 32.000,00

NETTO/NETTO te betalen TOS € 202.126,67



Financieel plan
Financiering

De begroting die is gemaakt laat zien dat de vereniging de extra lasten 
(afschrijving en financiering) kan dragen.

• Uitgangspunten:
• Investering van € 220.000 (Netto € 202.126,67 + € 18.000 onvoorzien).
• Financiering van € 100.000 rente 5 procent, looptijd 5 jaar.                                                                 

dus €20.000 aflossing en €5000 rentelasten die jaarlijks afnemen.
• Eigen inbreng TOS € 102.126,67 + evt. onvoorzien met aanwezige middelen.
• Financiering van € 60000 ter overbrugging van de subsidie (rentelast van € 1800 zit in 2021).
• De financieringslasten zijn zelfs al betaalbaar met de exploitatie van de afgelopen jaren.
• Er is dan ook niet gerekend met extra omzet door groei ledenaantal, omzet paviljoen, verhuur 

padelbanen in daluren en sponsorinkomsten.
• onderhoudslasten gelijk gehouden aan het onderhoud van 2 gravel banen.



Ervaringen bij andere verenigingen

• Metzpoint gaat uitbreiden van 2 naar 5 banen, leden van 640 naar 929

• Eresloch gaat uitbreiden van 2 naar 4 banen, leden van 402 naar 515

• TV Valkenswaard gaat uitbreiden van 2 naar 4 banen, leden van 686 naar 904

• LTV Best gaat uitbreiden van 2 naar 4 banen, leden 414 naar 579

• Bastion Baselaar Den Bosch, gaat uitbreiden van 2 naar 4 banen, leden van 777 naar 937

• Prinsejagt hebben 2 banen, leden van 408 naar 515

• Hapert heeft 2 banen en is snel met 180 leden gegroeid

• Elke vereniging die we gesproken hebben vindt het jammer dat de padelbanen wat achteraf op 
het park liggen.



Vragen?          
Dank voor uw aandacht






