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Gestelde vragen n.a.v businessplan realisatie padelbanen3&4     

Waarom uitbreiding? 

-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. 

Ledengroei: 

Is veronderstelde jaarlijkse groei met 40 tot 50 nieuwe leden niet te opportunistisch? 

Deze ambitieuze ledengroei gebruiken we alleen in het beleidsplan voor de komende jaren 

”Visie&Ambitie”. Niets mis mee om het uitdagende ambitie te hebben.  

In de meerjarenbegroting is met 2 zeer conservatieve scenario’s gerekend; 1. Zonder ledengroei. 2 

met 25 nieuwe leden in 2022 en 2023. (zie onderste witte regel in meerjarenbegroting) om geen te 

opportuun  financieel beeld te schetsen.  

Hoe is de ledengroei? 1-12-2020 hadden we weliswaar 675 leden, maar per 1 januari zijn er ook 

weer 60 lidmaatschappen opgezegd! Is hier wel rekening mee gehouden?       

Uit het overzicht van de groei van het ledenbestand van de laatste jaren blijkt duidelijk dat we met een 

ledenstand van 520 op 1-1-2020 ,april 2020 547 en 685 op 15 april 2021 een meer dan behoorlijke 

ledengroei realiseren vooral door de padelbanen. Corona zal er ook in rol spelen. Wekelijks komen er 

nieuwe leden bij en we gaan richting de 700, een aantal dat meer dan 10 jaar niet is bereikt. Hiervan 

zijn maar een handjevol tijdelijke lidmaatschappen.   
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Bent u bereid het onderwerp ledengroei in getalsmatige weergave te laten vervallen of in ieder 

geval meer rekening te houden met verloop? 

- Uiteraard houden we rekening met verloop. We houden sinds de padelbanen ook bij hoeveel 

leden er sec voor padel komen. Daar zien wij enorm veel aanmeldingen voor. Ervan uitgaan 

dat we de 2 extra banen kunnen realiseren is het niet gek deze Visie en Ambitie te stellen. In 

heel Nederland zie je bij Tennisclubs met Padelbanen een dergelijke groei van leden. Ook 

eerder genoemde overzicht, laat zien dat groei meer dan realistisch is.  

 

Wilt u in de activiteiten voor de komende jaren op het gebied van ledenwerving ook aandacht 

geven aan het betrekken van leden bij het verrichten van verenigingsactiviteiten zoals het 

actief vervullen van park- en kantinediensten en het participeren in commissies en niet alleen 

richten op ledenwerving op zich? 

- Uiteraard is hier aandacht voor. Bij ieder vast lidmaatschap hoort dat er verplichte 

vrijwilligersdiensten moeten worden verricht (behalve voor jeugd t/m 8 jaar). Deze zijn wel 

afkoopbaar! En daar zit de pijn. Steeds meer leden kopen de diensten af. Leden vinden om de 

daardoor openvallende vrijwilligersdiensten te vervullen wordt steeds moeilijker. We hebben 

maar 2 tijdelijke lidmaatschappen waar aan geen vrijwilligersdienstverplichting is gekoppeld. 

Een starterslidmaatschap van 3 maanden, voor mensen die twijfelen of tennis of padel wel 

wat voor hun (kind) is. Dit is duurder dan een vast lidmaatschap en maar 1x af te sluiten. 

Daarna volgt vast lidmaatschap met vrijwilligersdienstverplichting. Daarnaast hebben we het 

zomerlidmaatschap, ook voor 3 maanden. Dit levert jaarlijks flink extra inkomsten op en is 

vooral  bedoeld voor sporters, waarvan hun eigenlijke sport (voetbal, hockey) stil ligt en de 

vrije zomermaanden komen tennissen of padel spelen. Zij hebben meestal niet de intentie om 

vast lid te worden. Vandaar dat dit jaarlijks kan worden aangegaan. Echter niet in combinatie 

met starterslidmaatschap. 

Wordt ook dit seizoen weer de mogelijkheid opengesteld tot het aangaan van een 

zomerlidmaatschap en zo ja voor welke periode en hoe denkt u ten aanzien van deze categorie 

leden over het gebruik van de banen tijdens piektijden? 

- Zoals  voorgaande jaren gaan wij een zomerabonnement aanbieden en zullen we de 

zomerleden dezelfde mogelijkheden geven als de jaarleden. Dus geen beperking tot spelen 

tijdens de piekuren. De periode zal lopen van 1 juni tot 1 september of van 1 juli tot 1 oktober.  
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Wordt er goed bijgehouden wie al een starterlidmaatschap of zomerlidmaatschap gehad? 

Ja, ledenadministratie houdt afgesloten lidmaatschappen jaren vast. Zoals hierboven ieder jaar 

zomerlid mag!  

Wilt u ook rekening houden bij ledenwerf gerichte activiteiten op de maximale capaciteit ten 

opzichte van de beschikbare banen?  

- Ja, doch KNLTB gaat uit van 70-90 actieve leden per baan. Met 12-14 banen hebben we nog 

veel ruimte voor nieuwe leden. Een van de argumenten om padelbanen 3&4 te realiseren is 

ook de druk van het stijgend aantal leden op de padelbanen.  

Uitbreidingen in de toekomst 

In de visie voor de komende jaren geven jullie aan jaarlijks te evalueren en speculeren al op 

verdere uitbreiding in 2023? Waarom nog evalueren als men nu alweer plannen ontvouwt ten 

aanzien van verdere uitbreiding in 2023?  

- In het formuleren van de ambitie is het logisch ervan uit te gaan dat de evaluaties positief zijn 

en de ledengroei inderdaad vergelijkbaar is met de landelijke trend dan is het logisch om in 

2023 opnieuw naar de mogelijkheden voor uitbreiding te kijken. Zoals de penningmeester 

duidelijk heeft gemaakt tijdens de ALV, zijn er echter voor 2025 financieel gezien geen 

mogelijkheden om grote investeringen te doen.    

Kunt u duidelijk maken wat het belang is van grote toernooien en het nr 1 zijn in de regio 

(buiten ons ego)?  

Grote toernooien:  

Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht van onze club voor zowel prestatief als recreatieve spelers 

Draagt bij aan aantrekkingskracht voor sponsoren 

Nr 1:  

Als je kijkt naar de omvang en faciliteiten van onze club lijkt ons dit een logisch streven. Misschien 

kunnen we Nr1 beter aanpassen naar de “beste” in de regio.  

Wat wordt überhaupt beoogd met de terminologie “het zijn van nr 1 in de regio”? Eerste teams 

het hoogste? Tevredenheid leden? Aantal leden?  

- Een combinatie van deze punten. Voor zowel de prestatieve als de recreatieve speler de 

aantrekkelijkste vereniging zijn in de regio. 

-  

Bent u het met ons eens dat verdergaande investeringen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd 

moeten worden uit obligatieleningen eerst aangegaan kunnen worden nadat de eerste, sedert 

2019 lopende lening, in zijn geheel is afgelost? 

- Penningmeester heeft denk ik voldoende benadrukt dat uitbreiding pas na de volledige 

aflossing van de eerste obligatielening in 2024 mogelijk is.  

Groot onderhoud tennisbanen  

Visie dat de tennisbanen 1 t/m 7 in 2022 gerenoveerd moeten worden en banen 8 t/m 10 in 

2025, wordt breed gedragen. 

Is er ook gekeken naar de staat van de banen 8 en 9 nu daar al bijna 2 jaar de tennishal op 

staat?  

Ja, ook daar heeft inspectie plaatsgevonden. Geen extra slijtage.       
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Uitbreiden vanwege maatschappelijke rol? 

Door een mogelijk ongelukkige verwoording in de presentatie heeft het er de schijn van dat u een 

uitbreiding voorstelt met twee banen om invulling te geven aan de maatschappelijke rol, welke 

verplichting wij als vereniging zijn aangegaan bij het verkrijgen van de subsidie van de gemeente bij 

de aanleg van de banen 1 en 2. Dit terwijl wij juist voor de aanleg van de banen 3 en 4 geen 

gemeentelijke subsidie zullen krijgen. We hebben nu, op basis van de afspraken met de gemeente, al 

deze verplichting. Voor banen 3+4 krijgen we toch geen extra maatschappelijke verplichtingen ? 

Klopt! 

Kunt u duiden wat deze activiteiten behelzen en hoe deze ingevuld gaan worden? 

- Indien de landelijke Covid19 maatregelen het toestaan gaan we activiteiten uitvoeren die 

invulling geven aan de subsidieverplichting. Deze activiteiten worden de komende maanden 

ontwikkelt. We hebben inmiddels van de gemeente ook door de omstandigheden uitstel 

gekregen voor het uitvoeren van de activiteiten. Uiteraard staan de plannen voor uitbreiden 

van de padelbanen hier los van.  

Argument meer inkomsten na uitbreiding etc. valt te betwisten? 

-Ledengroei fluctueert daar hebben we het eerder over gehad 

-Groei sponsorinkomsten is in deze tijd te bezien 

- Groei barinkomsten ook. Nieuwe manier van afhangen op afstand nodigt niet uit tot het vooraf 

nuttigen van een consumptie of een nazit in de kantine om daarna nog een keer te kunnen spelen. 

Hierdoor kan het zijn dat dit in de toekomst van invloed is op de kantine-inkomsten in zijn geheel 

waardoor het het maken van prognoses over eventueel toenemende inkomsten erg lastig maakt. Het 

moet wat ons betreft dan ook niet meewegen in de besluitvorming over het aanleggen van twee 

extra padelbanen. 

- Penningmeester is in zijn meerjarenbegroting zeer conservatief te werk gegaan. Hierin is niet 

gerekend stijgende inkomsten. Huidige niveau aangehouden. Het feit dat de meer-inkomsten 

in het beleidsplan Visie&Ambitie zijn opgenomen duidt er al op dat het enigszins speculatief is. 

We zien door de uitbreiding toch zeker kans op het generen van bv meer sponsor inkomsten, 

clinics, inkomsten introducees, verhuur in daluren, meer zomerlidmaatschappen, etc.. We zien 

bijvoorbeeld al een toenemende vraag en animo m.b.t. sponsoring voor padel. (banen, teams, 

toernooien, investering, etc.).  

Baanbezetting 

Druk op de baanbezetting is hoog op dit moment. Veel vragen kwamen er dan ook over het 

beperken van spelen met introducees! Vooral tijdens de piekuren!   

Bent u bereid zolang we slechts de beschikking hebben over twee padelbanen, het spelen met 

introducees gedurende de piektijden (maandag t/m donderdag tussen 19:00 en thans nog 22:00 

uur) niet meer toe te staan?\ 

- Ja! Sterker nog! We dachten dat we deze beperking al een tijdje geprogrammeerd hadden in 

het reserveringssysteem. Dit bleek echter niet goed gebeurd te zijn. Thans zijn instellingen 

aangepast. Er kan niet meer worden gereserveerd met introducees doordeweeks tussen 

19.00u en 22.00u.  

Hoeveel introducees mag je per jaar introduceren?  

Niet gemaximeerd. Aanbeveling lid; houd in het oog dat je 35 keer kunt spelen voor de 

jaarcontributie van 175 euro.  

(hoeveel) Padelbanen beschikbaar stellen voor training 
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Wat zijn uw voornemens omtrent het ter beschikking stellen van banen voor trainingen?  

- Dit punt heeft bij ons ook de aandacht. We gaan dit gesprek met Tennischool Netwerk aan en 

gaan kijken wat redelijk is. Dit is altijd een delicaat punt gezien de personen die les hebben 

ook onze leden zijn.  

- We zullen dus komen tot een afspraak 

Kunt u zich vinden in het door ons aangegeven advies (tijdens piekavonden en -tijden 

maximaal 1 trainingsbaan)? 

- Dit moet gaan blijken uit de vraag (naar training). Als het merendeel van onze leden padelles 

wilt hebben moeten we wel kijken hoe we hier zo goed mogelijk gehoor aan kunnen geven. 

We komen hierop terug. 

 

Ons is ter ore gekomen dat eigenaar van onze tennisschool plannen heeft om binnen de 

gemeente grenzen van de gemeente Woerden als zelfstandig ondernemer een padel 

indoorcomplex te starten en/of te exploiteren.  Hoe is het met concurrentiebeding?  

Het heeft onze aandacht dat de plannen van Tennisschool Netwerk om elders in Woerden een 

Padelhal te exploiteren er zijn. We hebben hier ook al gesprekken met ze over gehad. Zolang 

het een hal is die dus vooral faciliteert in padellen tijdens de wintermaanden zou dit voor 

Woerden een fijne aanwinst zijn. Wij als Cromwijck zijn niet in staat deze faciliteiten aan te 

bieden. Als we al over concurrentie willen praten dan zou dit eerder moeten komen van 

omliggende verenigingen dan van Tennisschool Netwerk. Tot op heden zijn de plannen netjes 

met ons gedeeld. Een concurrentiebeding schrijven op iets van wat niet direct concurreert is 

dan ook niet haalbaar. Daarnaast hebben wij ook vernomen dat de plannen momenteel niet 

oppertuun zijn. 

Offertes 

Er is een offerte gevraagd bij drie verschillende leveranciers voor de aanleg van padelbanen. U geeft 

aan te willen kiezen voor de voordeligste. (toevoeging bestuur; en degene met de beste 

voorwaarden, langere garantie op fundatie, 1 jaar onderhoud inbegrepen, snellere levertijd).   

Deze verschilt qua frame ten opzichte van de twee andere biedingen vanwege het feit dat zij een 

gedeeltelijk aluminium frame aanbieden en de andere twee leveranciers een stalen frame. Tevens 

wordt bij deze optie gekozen voor rechte verlichtingspalen in tegenstelling tot de constructie waar voor 

gekozen is bij baan 1 en 2. Ook betreft het een andere leverancier dan die welke de eerste twee 

banen heeft aangelegd en wijkt het model van de opbouw van de banen waar uw voorkeur naar 

uitgaat af van de bestaande twee banen. (toevoeging; ook panoramabaan)   

In hoeverre is een aluminium kooi even sterk als een stalen frame? (windbelasting etc.) 

- Deze constructies zijn KIWA gecertificeerd en staan al op 10 tallen locaties door heel 

Nederland.  

Leidt een aluminium frame/kooi tot speelaspecten die afwijken van die welke wij thans kennen 

op de reeds bestaande banen? Zo ja, welke en wat kunnen hier de gevolgen van zijn? 

- Nee, de speelkarakteristieken blijven ongewijzigd. We gaan namelijk nog steeds voor 12 mm 

panoramaglas, dezelfde speelmat met zand en dezelfde verlichtingsbron. Het zijn deze 

elementen die bepalend zijn voor de speelervaring. 
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Maakt het enig verschil dat er bij het type baan waar op dit moment de voorkeur naar lijkt uit te 

gaan er gewerkt wordt met rechte lichtmasten ten aanzien van de lichtverdeling op de banen en 

als dit het geval zou zijn is dat dan verwaarloosbaar? 

- Dit is verwaarloosbaar. De armatuur hangt op exact dezelfde positie en de lichtbron is 

hetzelfde. Alleen esthetisch zal je gaan zien dat het rechte masten zijn. De betreffende 

leverancier, Padel Nederland kan helaas de schuine lichtmasten niet leveren.   

Krijgt het geheel, wanneer gekozen wordt voor de door u geprefereerde leverancier, voldoende 

esthetische uitstraling? Met andere woorden wordt het niet rommelig op deze wijze en is dit 

eventueel onderzocht op bestaande locaties waar men ook voor verschillende 

baanconstructies heeft gekozen? 

- Alleen de masten verschillen, de rest zal allemaal hetzelfde zijn. We hebben als bestuur goed 

gekeken naar wat de mogelijkheden zijn. Ook wij hebben natuurlijk liever dat de masten exact 

hetzelfde zijn en het er esthetisch als 1 geheel uitziet. Er is maar 1 leverancier (de leverancier 

van banen 1 en 2) die deze masten aanbiedt. Echter is de offerte van deze leverancier ook 

€20.000,- duurder. Wat ons betreft is dat een te groot gat. Daarnaast is de fundatie van de 

geprefereerde offerte velen malen lichter. Dit is een enorme plus gezien we te maken hebben 

met het bouwen op veengrond. Ook hebben we langere garantietermijnen op de kooi en 

fundatie. 

- Onderzoek naar leverancier is uiteraard gedaan. We hebben referenties na gebeld en 

beeldmateriaal van de kooien gezien. Daarnaast is deze bouwer nummer 2 van Nederland 

qua aantallen opgeleverde banen. Op meer dan 40 locaties in Nederland staan er dus al 

banen die aangelegd zijn door Padel Nederland.  

Is de kleur van het frame ook zwart? 

Ja! 

Is er bij alle 3 de aanbieders een final-offerte gevraagd? Zijn dit de uiterste prijzen, die zij 

bieden? 

 Ja!  

Obligaties 

Mogen niet- of adspirant-leden ook inschrijven op de obligaties? 

Ja! 

Zijn er alternatieven besproken voor als de obligatielening niet of net niet het gewenste bedrag 
oplevert ? En mogen we aannemen dat het bestuur bij elke andere werkwijze altijd middels een 
alv toestemming vraagt? 
 
Nee! Penningmeester gaf duidelijk aan dat elders geld lenen tegen extra (duurdere) voorwaarden niet 
haalbaar is en zou dat wel haalbaar zijn dat voor beslissing toestemming ALV nodig is. 
 
 
Andere gestelde vragen: 
 
Zijn de voorschriften voor het te dragen schoeisel op de padelbanen anders dan op de 
tennisbanen?  
Nee, op beide tennisschoenen  en zwarte zool verboden!!!  
Betrokkene stelde deze vraag omdat er gebruik van andere schoenen wordt gesignaleerd. Zelfs 
hockeyschoenen. Aanbeveling om hier goed op te letten in belang van de levensduur van de 
banen!    
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Moeten van alle jeugdleden de ouders vrijwilligersdiensten draaien? 
Nee, ouders van jeugdleden onder de 9 jaar zijn vrijgesteld. Zie https://www.tvcromwijck.nl/bar-
_parkdienst  
 
Is er een mogelijkheid dat de tennishal toch kan worden afgebouwd de komende maanden? 
Bijvoorbeeld door leden die gevaccineerd zijn? 
Bestuur ziet die mogelijkheden op dit moment niet! We zijn gehouden aan de 1,5m regel, ondanks dat 
mensen al gevaccineerd zijn of de ziekte al gehad hebben. Afbouwen uitbesteden is onbetaalbaar. 
 
Bestaat de mogelijkheid dat de contributie wordt verhoogd zodat leden tennis en padel 
geboden kan worden? 
Er zijn geen plannen om contributie te verhogen.  Enerzijds draagt een contributieverhoging weinig bij 
aan de grote investering die nodig is om nieuwe banen te realiseren en aan de andere kant willen we 
qua contributietarief in lijn blijven met de tarieven bij andere verenigingen.     
 
 

 

https://www.tvcromwijck.nl/bar-_parkdienst
https://www.tvcromwijck.nl/bar-_parkdienst

