
Verslag Extra ALV 08 december 2022 gehouden in het clubhuis 

De voorzitter opent even na 20 uur deze extra Algemene ledenvergadering van tv. Cromwijck 

tennis&padel  en heet iedereen (een 60 leden) welkom in ons gerenoveerde clubhuis. 

Even staan we een moment stil bij het overlijden van Lucas Sahuleka, die jarenlang actief was in onze 

barcommissie.   

De voorzitter dankt de voorzitter van de barcommissie Heleen vd Kaaden voor de vele uurtjes, die zij 

samen met de barcommissie in de renovatie van het clubhuis heeft gestoken. Iedereen is het er over 

eens dat het prachtig is geworden. 

Inleiding voorzitter: 

De aanleiding voor deze extra algemene ledenvergadering zijn de plannen voor het uitbreiden van 

het aantal padelbanen naar 6 of 7, en daar tennisbaan 10 voor in te leveren. 

Oorzaak is de forse ledengroei van de laatste jaren. Het huidig ledenaantal van 900 seniorleden, 

waarvan circa 65% padelt, zorgt er voor dat de vraag naar padelbanen veel te groot is voor de 4 

padelbanen, die we nu hebben. Schaarste is vooral groot in de avonduren doordeweeks en in het 

weekend overdag. 

Ook de vraag naar padeltraining is te groot voor de huidige 4 padelbanen.  

We hadden bij de aanleg van de padelbanen 1&2 (2020), en daarna 3&4 gerekend op een 40-50 

nieuwe leden per jaar. Het ledenaantal is echter verdubbeld sindsdien ( voor de aanleg van padel 

zaten we inclusief jeugd op 520 leden nu rond de 1000).  Het laatste jaar (okt 2021 – okt.2022) zijn 

we met 18% gegroeid ten opzichte  van landelijk 2,7% ( bron KNLTB).  

Zelfs na uitbreiding tot 7 padelbanen hebben we de door de KNLTB vaak gebruikte norm van 85 

leden per padelbaan al bereikt. Verder lopen we met het huidige ledenaantal al tegen de grenzen 

aan van het aantal te plaatsen competitieteams,  de maximale capaciteit van het clubhuis en het 

rondkrijgen van de vrijwilligersorganisatie.    

Daarom zet het bestuur de komende jaren in op: 

Het stabiel houden van die 1000 leden en niet op ledengroei.  

Stabilisering van de inkomsten t.o.v. 2022 .  

De uitbreiding van het aantal padelbanen  is bedoeld voor de huidige leden. 

Zonodig voeren we een ledenstop (padel) in. Dat is de reden dat het bestuur met ingang van 1 april 

2023 met  verschillende lidmaatschappen/ tarieven wil gaan werken. Al voor de vergadering is 

aangegeven dat we daar vandaag alleen over discussiëren  maar daar pas tijdens de jaarlijkse ALV 

van 30 januari 2023 een besluit nemen. 

Voorzitter benadrukt dat van een splitsing van de vereniging in padel en tennis totaal geen sprake is. 

We blijven een hybride tennis-  en padelvereniging.    

Wat weerstand is er tegen het inleveren van een tennisbaan: 

Vragen: 

Waarom is er geen scenario uitgewerkt om padelbanen elders op het park te realiseren, zodat de 

10 tennisbanen gespaard blijven?   

Antwoord:  Is een niet haalbaar scenario! Door een tennisbaan op te offeren besparen we veel geld 

op de renovatie en onderhoud van die baan. De 45.000 die hiervoor op de meerjarenbegroting stond 

kunnen we nu gebruiken voor de investering in de nieuwe padelbanen. Padelbanen buiten de 



tennisbanen neerleggen zal duurder zijn, meer grondafvoer nodig, meer straatwerk en meer 

huurkosten voor de grond.   

Daarnaast neemt vraag naar tennis af en is baan 10,  gezien de ligging bij de huidige padelbanen  de 

meest voor de hand liggende plek. Vanuit de vergadering wordt dit ook bevestigd. 

Kan er aan de beslissing om baan 10 in te leveren direct ook besloten worden om in de winter de 

blaashal niet meer te plaatsen, zodat er het gehele jaar 9 tennisbanen beschikbaar zijn voor vrij 

spelen? 

Tennissers zijn bang, dat bij 7 beschikbare tennisbanen tijdens de spitsuren te weinig banen 

beschikbaar zijn voor vrij spelen. Vaak zijn er 3 a 4 banen bezet voor training. 

Voorzitter TC ontkent dit laatste. In de zomer zijn er maximaal 3 banen bezet voor training maar dan 

zijn ook de banen 8&9 beschikbaar. In de winter zijn in de praktijk niet meer dan 2 buitenbanen 

bezet voor training. Daarnaast neemt vraag naar tennistraining af. 

Bestuur geeft aan de beslissing over de toekomst van de tennishal op de agenda van de volgende 

ALV te zetten. Beslissing over padelbanen op baan 10 wordt vandaag genomen. Voor de volgende 

ALV zullen we uitzoeken wie de huurders zijn (leden- en niet leden) van de hal.  Uitgangspunt is altijd 

geweest hal moet zich zelf bedruipen. Penningmeester geeft wel aan dat we bij de huidige hoge 

energietarieven de hal volgende winter niet rendabel kunnen exploiteren. Tot 1 juli 2023 hebben we 

nog een vast energiecontract met lage tarieven. Dus bestuur heeft de hal niet meer opgenomen in de 

meerjarenbegroting vanwege de verwachte hogere energietarieven.  Maar ook de omzet van de hal 

neemt af. Bestuur had voor de zomer een beslissing willen nemen of de hal weer geplaatst wordt in 

september 2023. Met de leden is nu tijdens deze ALV afgesproken dat we die beslissing tijdens de 

ALV van 30 januari 2023 gaan nemen.  

Offertes uitbreiding padelbanen: 
Erik Bijlsma voorzitter van de padelcommissie licht de voorliggende offertes voor de realisatie van 

padelbanen 5,6 en 7 toe. 

2 bedrijven hebben offertes uitgebracht: 

Padel Nederland  (zij hebben ook 3&4 aangelegd) 

Padel Totaal 

Padelservice, partij die padelbanen 1&2 heeft geleverd, heeft niet gereageerd. 

Bestuur spreekt voorkeur uit voor Padel Nederland gezien betere prijs/kwaliteit verhouding.  

Prijs voor 3 banen Padel Nederland 288.000 euro versus 297.000 euro Padel Totaal. Daarnaast geeft 

Padel Nederland 5 jaar langer garantie op de kooi en heeft veel extra posten al in de offerte 

opgenomen. Prijs voor 2 banen en vloer voor 3 banen kost 239.000.  We gaan voor 3 banen tenzij 

opbrengst obligatielening die hogere investering niet toelaat.  

Vragen: 

Worden het weer panoramabanen?  Ja 

Bij de aanleg van padelbanen 3&4 door Padel Nederland hebben we veel gedoe gehad bij de 

aanleg van de supersup vloer door een onderaannemer.   

Nu is afgesproken dat Padel Nederland de hoofdaannemer is en volledig verantwoordelijk is voor alle 

werkzaamheden. 



Is er goed nagedacht over extra rijplaten en de kwetsbare aanrijroute naar baan 10, gezien nieuwe 

bestrating? 

Ja, uitdrukkelijk besproken. Aanvoer zo veel mogelijk buitenom via wielerbaan plaatsvinden. Te 

bespreken met gemeente. 

Tijdlijn realisatie padelbaan 5,6 en mogelijk 7: 

December 2022; 

Inschrijving obligatielening openen 

BOSA Subsidie aanvragen 

Vergunning aanvragen gemeente! 

Offerte onderhandelingen afronden 

 

Februari 2023 

hopelijk doel inschrijving op obligatielening bereikt 

Akkoord op offerte en tijdslijn 

BOSA subsidie bevestigd 

Maart 2023 

Positief bericht op verlenen vergunning. 

Van andere verenigingen horen we dat de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning door 

gemeente een stuk strenger zijn geworden.  Mogelijke geluidoverlast speelt o.a. een grotere rol. Dat 

speelt bij ons niet direct maar het niet tijdig verlenen van de vergunning zou de tijdslijn in gevaar 

kunnen brengen.   

Is de vergunning er in maart dan kunnen met de bouw starten en is de verwachting dat de oplevering 

van de nieuwe banen in juni kan plaatsvinden.  

Juni 2023 oplevering. 

Toelichting penningmeester: 
Er is ruimte voor investeringen door de sterke ledengroei. In 2019 waren de contributie-inkomsten 

85.000 euro in 2022 148.000 euro.  De sponsorinkomsten zijn gelijk gebleven, al verwachten we door 

de komst van de nieuwe banen en het afsluiten van wat meerjarige sponsorcontracten een 3.000 

euro meer inkomsten per jaar.  De baromzet zit tot nu toe dit jaar al op 120.000 euro ondanks dat we 

begin 2022 nog 2 maanden dicht zijn geweest. In 2019 zat de jaaromzet op 85.000 euro.  

Voor de komende jaren rekent de penningmeester zoals altijd conservatief met 103.000 euro. We 

rekenen met een winstmarge van 50% van de omzet.   

De cashflow ( het verschil tussen inkomsten en uitgaven, zonder rekening te houden met 

afschrijvingen) bedroeg  5 jaar geleden  jaarlijks 50.000 euro. Thans is deze verdubbeld naar 100.000 

per jaar. Dat biedt genoeg investeringsruimte voor extra padelbanen en meer vreemd vermogen. 

Onzekerheid zijn alleen de energiekosten. Tot 1 juli 2023 hebben we nog een vast laag contract. 

Daarna schieten (zoals het er nu uitziet) de energiekosten omhoog.  Rekenend met de tarieven van 

november 2022  zorgt dit in 2024 voor een verdrievoudiging van de energiekosten voor park en 

clubhuis, die normaal een 12.000 euro per jaar bedroegen.   

Dit geldt ook voor de energiekosten van de hal. Zoals hierboven al aangegeven is, is de hal met deze 

energietarieven niet rendabel te exploiteren. De hal is daarom ook niet meer in de kosten vanaf 1 juli 

2023 meegenomen. 



In tegenstelling tot eerdere jaren rekenen we niet met verdere ledengroei, daar we zoals eerder 

aangegeven, tegen een maximum aantal leden aan zitten.   

Vraag: 

Vanuit de zaal komt spontaan de vraag/het advies om te gaan investeren in betere isolatie van het 

clubhuis. Bestuur moedigt dit aan en vraagt betrokkenen om met investeringsplan te komen. 

Het financieringsplan voor padelbanen 5,6, en eventueel 7 
De vloer voor 3 banen en 2 kooien plus verlichting  kost afgerond 240.000 euro. 

40% wordt gefinancierd met eigen vermogen. Rekening houdend met de BOSA subsidie is er een 

100.000 euro nodig vanuit de obligatielening. 

De meerkosten voor een 3e kooi met verlichting zijn 50.000 euro. Deze 3e kooi is alleen haalbaar als 

er 50.000 extra aan obligatielening wordt binnen gehaald.  

Meerjarenbegroting 

Alles conservatief doorrekenend voor de komende jaren (t/m 2028) laat de meerjarenbegroting 

ook bij deze investeringen en het aflossen van de obligatieleningen in de komende 5 jaar een positief 

beeld zien. Ook onvoorziene tegenvallers kunnen goed worden opgevangen. 

Penningmeester (bestuur) stelt daarom voor om realisatieplan padelbanen 5,6,7,  onder voorbehoud 

van financiering en verkrijgen BOSA subsidie en vergunning goed te keuren. Het officiële contract 

met Padel Nederland moet nog getekend worden.  

Er worden geen vooruitbetalingen gedaan aan leverancier. Termijnbetalingen na oplevering bepaald 

deel  van het project (fundering, levering kooien, installatie).  

Basisprincipes obligatielening padelbanen 5,6,7 
Looptijd 5 jaar, annuïteitenlening; iedere jaar wordt er een deel afgelost en rente betaald. 

1e aflossing 1 oktober 2024 

Nominale waarde 500 euro per obligatie. 

Bruto rendement 8%. Netto rendement 5% bij 500 euro.  Netto rendement bij 10.000 euro aan 

obligaties: 6,5%. Inschrijven voor 1 februari 2023. Echter vol=vol! 

Bedrag dient voor 1 maart 2023 gestort te worden. 

Uitslag stemming voor realisatie padelbanen 5,6 en 7 op tennisbaan 10. 
Er kon alleen online vanuit een persoonlijke mail met een link naar een stemformulier in de 

ledenadministratie gestemd worden.  

Er zijn er 386 stemmen uitgebracht,  327 leden waren voor de uitbreidingsplannen, 58 tegen en 1 

stem was ongeldig. Voorstel is dus met grote meerderheid aangenomen!!! 

Stemmen via een mail aan het bestuur was niet toegestaan. Toch gebeurde dit. Deze stemmen pro- 

en contra- zijn niet meegeteld. Maar ook hier waren veel meer reacties “ben voor” dan “tegen”  

Discussie over plannen om met keuze-lidmaatschappen te gaan werken vanaf 

1 april 2023 
Aanleiding voor dit voorstel is dat we op dit moment  op grond van de data inschatten 

dat er nu met 4 padelbanen en 10 tennisbanen van de 900 seniorleden; 

585 leden padellen (360 alleen padel, anderen tennis en padel) en 540 leden tennissen (waarvan 315 

niet padellen).  

Vertalen we dit naar het aantal tennissers cq padellers per baan tegen een norm van 85 spelers per 



baan dan is er voldoende ruimte op de tennisbanen en zitten we met het aantal padellers  op bijna 

150 per baan. Dat zorgt er voor dat de vraag naar padelbanen in de piekuren ( doordeweeks  

s’avonds  tussen 18.00 uur en 22.00 uur en de weekenden overdag) veel groter is dan het aanbod. 

In de nieuwe situatie per 1 juli 2023 met 7 padelbanen en 9 tennisbanen is er nog steeds voldoende 

ruimte op de tennisbanen maar zitten we bij padel ook al tegen de maximale baancapaciteit.  

Dit vraagt om beperking van het aantal padellers in de piekuren. Wanneer we niet ook het aantal 

tennissers willen beperken is een regulering nodig. Hiervoor willen we de leden met ingang van het 

nieuwe lidmaatschapsjaar vanaf 1 april 2023 een keuze laten maken in welke banen zij willen 

gebruiken.   

Bestuur heeft 2 opties voorgelegd: 

Optie1: 

 

Tennis only 180 euro per jaar -  tijdens de piekuren alleen tennis, buiten de piekuren ook padel. 

Padel only 180 euro per jaar  - tijdens de piekuren alleen padel, buiten de piekuren ook tennis 

Combi 205 euro per jaar      - zowel in dal als piekuren toegang tot tennis en padel. 

Optie 2:  

Ieder die op 1-1-2023 al lid is krijgt Combilidmaatschap  tegen 190 euro per jaar. 

Nieuwe leden moeten keuze maken tussen: 

Tennis only 190 euro per jaar -  tijdens de piekuren alleen tennis, buiten de piekuren ook padel. 

Padel only 190 euro per jaar  - tijdens de piekuren alleen padel, buiten de piekuren ook tennis 

Combi 225 euro per jaar      - zowel in dal als piekuren toegang tot tennis en padel. 

 

Optie 3: 

Geen van beiden 

Bestuur kreeg echter voor de vergadering via de mail veel negatieve reacties op dit plan. Deze groep 

( veelal nu aanwezig tijdens vergadering ) wil geen splitsing van de vereniging of lidmaatschap. Voor 

bestuur zijn deze reacties aanleiding geweest de vergadering in het clubhuis te organiseren en niet 

online en de beslissing over dit voorstel uit te stellen naar de ALV van 30 januari 2023. De 

tegenstanders konden tijdens deze vergadering hun bezwaren toelichten. En dat dit deden ze ook 

soms vol emotie. 

- Men is bang dat keuze voor tennis/padel of beiden tot tweedeling in vereniging gaat 

leiden! 

Bestuur spreekt uit dat daar helemaal geen sprake van is. Het gaat om het reguleren van de 

piekbezetting van de padelbanen. Meer padelleden kunnen we ook als we 7 padelbanen 

hebben niet kwijt. Dan houden we de huidige overbezetting tijdens de piekuren. We kunnen 

niet blijven uitbreiden qua padelbanen. 

- Leden die alleen tennis kiezen, kunnen tijdens de seniorentos overdag, dan niet padellen.  

Onzin; het gaat om het reguleren tijdens de piekuren. Daarbuiten mag ieder lid tennissen en 

padellen. Tijdens evenementen, competitie en toernooien mag ieder lid zowel inschrijven 

voor tennis als ook padel.  

- Geen verschil maken in tarieven! 

Als we alle tarieven hetzelfde houden dan kiest iedereen de combi, en kunnen we niet  

reguleren. 



- Algehele ledenstop (indien nodig).  

Nadeel is dan dat we helemaal geen nieuwe leden kunnen aannemen terwijl we op de 

tennisbanen  en overdag ook op de padelbanen voldoende ruimte hebben.  

- Ledenaantal reguleert zich zelf. 

Met andere woorden als leden s ’avonds niet of nauwelijks kunnen reserveren dan stappen 

ze van zelf over naar andere vereniging!  Dat is iets wat bestuur uitdrukkelijk niet wil.  

Bestuur verdedigt haar standpunt en ook de noodzaak om de tarieven wat te verhogen gezien de 

kostenstijgingen die ook onze vereniging treffen. Bestuur weegt de ingebrachte standpunten en zal 

voor de ALV van 30 januari 2023 met aangepaste voorstellen komen en de leden daar via stemming 

een besluit over te laten nemen.  

Naast bovenstaande kritische opmerkingen/standpunten over dit voorstel reageerde ook enkele  

leden zeer positief op de voorstellen en de professionele onderbouwing daarvan. Dave Kok, een 

padellid wonend in Alphen aan de Rijn  sprak als buitenstaander zijn bewondering uit voor de 

geweldige uitstraling , die hij en zijn vrouw bij onze vereniging qua sfeer, accommodatie  en 

professionaliteit ervaren. Met de woorden “Ich bin ein Cromwijcker” bekrachtigde hij dat hij zich  als 

padellid wel degelijk lid voelt van deze mooie vereniging, ondanks dat er 2 sporten beoefend 

worden. 

Rondvraag: 
Leander Petit: 

Leander bedankt bestuur voor het toch fysiek organiseren van deze ALV en complimenteert het 

bestuur met de aanpak en inzet. Hij hoopt dat alle vergaderingen weer fysiek gehouden worden, 

tenzij Covid daar uiteraard een stokje voor steekt. 

Gerard Slagter dankt iedereen voor de komst. Nog nooit is het zo druk geweest tijdens een ALV in het 

clubhuis. 

Sluiting: 
De voorzitter sluit deze lange ALV en dankt iedereen voor de komst en verontschuldigt zich voor de 

technische problemen met het beeldscherm, die de vergadering hebben doen uitlopen. 

 

 

    

  

  

 
 

 

   

       

 



 

  

 

 

 

      

           

       

 

       

  

    

 

 

             

 

                               


