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TERUGBLIK

Analyse:
§ Ledengroei ver boven verwachting!
§ Activiteiten mbt ledenwerven niet nodig geweest 
§ Uitbreiden nodig om te voldoen aan de vraag van de huidige leden 

Gepresenteerde visie ALV 15 April, 2021:



VISIE & AMBITIE 2023-2024-2025-->

v is een volledige hybride vereniging (tennis&Padel)

v Stabiel ledenaantal van 1000 leden in de komende 3 jaar

v 7 Padelbanen en 9 Tennisbanen met de mogelijkheid voor uitbreiden naar 2 extra Padelbanen

v Stabiele inkomsten de komende 3 jaar i.v.m. 2022

v Prestatief Open toernooi Tennis en Padel

§ Padelbaan 5,6 en 7
§ 2 nieuwe baansponsors
§ 5 jeugdteams
§ Vergelijkbare inkomsten met 2022
§ 1000 leden

§ Ontwikkelingen evalueren 
§ Alle banen voorzien van sponsoring 
§ 1000 leden + wachtlijst
§ Vergelijkbare inkomsten met 2022
§ Renovatie Tennisbanen 2 en 3

§ Inventariseren behoefte en 
mogelijkheden voor uitbreiding 
Padelbanen

§ 1000 leden + wachtlijst
§ Vergelijkbare inkomsten met 2022
§ Renovatie tennisbanen 8 en 9 

2023 2024 2025 à



Waarom uitbreiden?

Meer capaciteit nodig voor:

§ Vrijspelen 

§ Recreatie activiteiten

§ (introductie)trainingen, (wachtlijsten nu)

§ Competitievraag 

§ Toernooien (Padeltoernooien in korte tijd vol)

De komende investering is 
alleen om te voorzien in de 
behoefte van de huidige 
padellende leden en niet voor 
het werven van nieuwe leden!

Voorzien in behoefte



OMGEVINGSANALYSE 2022



TV Cromwijck vs. Landelijk Oktober 2021 Oktober 2022 % Verschil
TV Cromwijck

% Verschil 
KNLTB NL

Senior 668 804 20 % 3,3 %

Overig (starters) 13 28 15 %

Junior 123 117 - 5 % 0%

Totaal 804 949 18 % 2,7 % 

Intern ledenontwikkeling: Explosieve groei

Conclusies: 
§ TV Cromwijck kent een explosieve groei van leden
§ Groeit harder dan clubs in regio Utrecht West / NL markt
§ Baandruk is enorm en we naderen het punt van 100 leden per baan (KNLTB advies)
§ Het aantal leden moet beheersbaar blijven voor de organisatie (kantine/toernooien/events)
§ Deze ontwikkeling vraagt om verdere analyses



OFFERTES



Leveranciers
(4 benaderd)

A) Padel Nederland 
(obv 3 banen)

B) Padel Totaal
(obv 3 banen)

Soort padelbaan Gepoedercoat aluminium kooi (panorama) 
(15 jr. garantie)

Stalen kooi (panorama) 
(10 jr. garantie)

Verlichting Led 150W rechte mast (5 jr. garantie) Led 150W schuine mast (5 jr. garantie)

Fundatie Super Sup (10 jr. garantie) + EPS KroPor drainbeton (5 jr. garantie) + EPS

Afvoer tennisbaan 10, lichtmasten, 
hekwerk

JA Niet inbegrepen

Lava / Zand hergebruiken JA JA

Kunstgras omloop JA Niet inbegrepen

Diversen incl. 3x scorebord, 1x rolstoeltoegang, 
ballenvangers

Geen

Levertijd na opdracht 8-12 weken 10-12 weken

Prijs (incl. BTW) € 288.000,- € 297.000,-

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

Offertes van 2 leveranciers



Wat krijgen we?
§ Het zelfde pakket als bij padelbanen 3 en 4 
§ Afvoer tennisbaan 10, hekwerk
§ Hergebruik van het elektra tennisbaan 10
§ Recyclen van 2 lichtmasten voor bij 

tennisbaan 4 & 5
§ Ballenvangers
§ 1 padelbaan rolstoeltoegang



Situatieschets Padelbaan 5, 6 en 7

Uitgangspunt is direct 3 padelbanen aanleggen
§ Bij voldoende obligatie inschrijvingen wordt direct 

padelbaan 7 aangelegd (bespaard kosten aanleg 
losse baan in toekomst)

§ Geen extra huurkosten gezien bouw op eigen grond
§ Overtollige grond wordt op eigen terrein verwerkt 

naast en achter padelbaan 2,3 en 4.



DE VERWACHTE TIJDSLIJN



PLANNING REALISATIE (financiering en bouw)



NIEUW LIDMAATSCHAP



Analyse reserveringen
okt 2021 t/m aug 2022

§ Padelbanen zijn vol!
§ 65% van de leden reserveerde een padelbaan (obv

hoofdboeker). 
§ 40% van de leden is padel only
§ De 4 padelbanen worden intensiever gebruikt dan 

de 10 tennisbanen
§ Padel wordt vooral geboekt door groep 20 t/m 65 

jarigen
§ De groep leeftijd 70+ heeft een klein aandeel (5%) 

van de padelboekingen en boekt alleen overdag. 

Conclusies:



Nieuwe Lidmaatschappen!

Padel Only* De huidige padelbanen zijn 
overvol. Om beter te kunnen 
meten en sturen willen we 
verschillende lidmaatschappen 
hanteren.

Een padel of tennis ledenstop als 
100 leden per padel- of 
tennisbaan wordt bereikt (KNLTB 
advies).

Waarom?

§ € 215,00 per jaar 
§ Toegang tot zowel Padel

als Tennisbanen

Tennis Only Combi
§ € 185,00 per jaar
§ Alleen toegang tot de 

Padelbanen

* Kosten padelbanen zijn hoger dan tennisbanen

§ € 175,00 per jaar
§ Alleen toegang tot de 

Tennisbanen

De voorwaarden:
§ Voor 1 februari 2023 keuze lidmaatschap doorgeven

§ Indien er niet tijdig een keuze wordt gemaakt zal het huidige lidmaatschap 
automatisch worden omgezet in een Combi-lidmaatschap

§ Indien voor Padel Only + Combi  100 leden per padelbaan wordt 
overschreden zullen eventuele nieuwe leden op een wachtlijst worden gezet!



Locatie Aantal padelbanen Organiseert (A of P100 
/ P250) toernooien

Concrete plannen 
uitbreiding

Kosten jaarlidmaatschap 2022 
Senior padel + tennis

Reeuwijk 2 NEE NEE 249 euro, ledenstop

Alphen a/d Rijn 1 NEE NEE 222 euro, ledenstop

Houten Doordraaiers 8 JA NEE 215 euro padel

TV Cromwijck (2023) 6 JA JA 215 euro (Tennis only € 175 en Padel only
€ 185)

Houten Sportclub 8 (6 indoor) JA NEE 200 euro (padel only)

Bodegraven 2 NEE NEE 195 euro

Vinkenveen 5 JA NEE 195 euro

Mijdrecht 3 JA NEE 195 euro

Oudenrijn 2 NEE NEE 190 euro (padel only)

Gouda 2 NEE NEE 180 euro

TV Cromwijck (2022) 4 JA JA 175 euro

Waddinxveen DGS 2 NEE JA 175 euro

Haastrecht 4 JA NEE 156 euro

Oudenwater 4 JA NEE 147 euro ½ jaar

Utrecht meerdere indoor locaties 10 (indoor) JA NEE 35 euro per uur

Externe analyse: Padel in onze regio



FINANCIEEL PLAN



PENNINGMEESTER

Inhoud:
§ Omzet en kosten ontwikkeling
§ Energiekosten
§ Toekomst van de Hal
§ Investering Padel banen 5, 6 en 7
§ Meerjarenbegroting
§ Conclusie penningmeester
§ Financiering
§ Reglement obligatielening



RUIMTE VOOR INVESTERING DOOR STERKE GROEI LEDEN

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inkomsten leden 85,005€      92,036€      115,696€    147,778€    153,000€    153,000€    153,000€    153,000€    

Inkomsten verhuur 31,944€      27,704€      4,593€        11,721€      10,500€      3,500€        3,500€        3,500€        

Sponsorinkomsten 19,216€      10,015€      17,620€      19,460€      20,000€      20,000€      20,000€      20,000€      

Inkomsten bar 88,448€      41,906€      56,469€      118,345€    113,000€    108,000€    103,000€    103,000€    

Overige inkomsten (subsidies) 740€            26,268€      35,453€      45,646€      52,011€      13,348€      4,893€        12,154€      

Totale inkomsten 225,353€    197,929€    229,831€    342,950€    348,511€    297,848€    284,393€    291,654€    

Selectiekosten/bijdrage Netwerk 24,427€       11,909€       10,223€       11,564€       10,000€       10,000€       10,000€       10,000€       

Kosten tennisballen 7,616€         8,443€         10,598€       3,357€         12,000€       12,000€       12,000€       12,000€       

Toernooikosten incl prijzengeld 4,341€         4,498€         4,635€         7,770€         8,000€         8,000€         8,000€         8,000€         

Inkoopkosten bar 37,762€       16,217€       25,429€       55,000€       52,500€       50,000€       47,500€       47,500€       

Totaal variabele kosten 74,146€      41,067€      50,885€      77,691€      82,500€      80,000€      77,500€      77,500€      

Bruto marge 151,207€    156,862€    178,946€    265,259€    266,011€    217,848€    206,893€    214,154€    

Doorlopende kosten 50,554€       41,063€       44,532€       55,000€       57,000€       57,000€       57,000€       57,000€       

Energiekosten (excl hal) 22,750€       21,466€       14,217€       21,000€       27,000€       31,500€      31,500€      31,500€      

Doorlopend onderhoud 25,321€       39,179€       28,146€       43,100€       30,000€       30,000€       30,000€       30,000€       

Resultaat voor  afschrijvingen 52,582€      55,154€      92,051€      146,159€    152,011€    99,348€      88,393€      95,654€      

Direkt afgeschreven -€             28,299€       6,779€         62,000€       60,000€       25,000€       25,000€       25,000€       

Afschrijvingen 42,000€       21,077€       63,461€      60,000€      70,000€      52,000€      40,000€      47,000€      

Netto winst 10,582€      5,778€        21,811€      24,159€      22,011€      22,348€      23,393€      23,654€      

§ Indexatie contributie deels verwerkt

§ Blaashal per 1-7-23 niet meer in gebruik

§ Meerjarige contracten, reële kans op € 3000/jaar
extra inkomsten

§ BOSA subsidie wordt direct weggeboekt dmv extra 
afschrijving op investeringen

§ Energiekosten gebaseerd op tarieven december 2022

§ Gerekend met 50%. Huidige marge is 52%

§ In 2022 Stormschade €13K



GROTE ONZEKERHEID OVER ENERGIEKOSTEN

§ Verlaging energieprijzen oktober naar december scheelt ±
€10.000/jaar (excl hal)

Energie Verbruik
Tarief

december
Kosten

Elektriciteit hal 8.000 kWh €0.59 €4.720

Elektriciteit park 40.000 kWh €0.59 €23.600

Gas hal 7.000 m3 €2.41 €16.870

Gas paviljoen 3.000m3 €2.41 €7.230

Totaal €52.420

§ Fluctuatie energie hal met name in het gasverbruik

§ 2022 is inschatting op basis van historisch verbruik

§ 2023 en 2024 berekend op basis van variable tarieven december



HAL VAST ENERGIECONTRACT TOT 1-7-2023
Dalende omzet en huidige prijzen betekent sluiting hal na seizoen 2022/23

Teruglopende inkomsten verhuur hal

• Groen hart (€3.500) sinds 2019 geen gebruiker meer

• Netwerk gedaald naar €8.000 waarvan 50% subsidie TC

• Subsidie TC wordt vanaf 22/23 niet meer verrekend (€4000 
minder hal omzet en €4000 minder budget TC)

• Vaste huurders gedaald naar €11.500/jaar

• Losse verhuur ongeveer €400 per maand, “weerafhankelijk”

Sterk gestegen energiekosten

• De hal is volledig afgeschreven in 2021

• Inkomsten en uitgaven gelijk bij een gastarief van €1,40 en kWh van € 0.45

• Als afschrijvingen meegenomen zouden worden dan is  €0,75 voor gas en
€0.35 voor elektra het maximale tarief

• De toegerekende kosten €6.473 vanuit vereniging buiten beschouwing



FINANCIERING PADELBANEN 5+6+7

Besluit ALV December 2022:

§ Akkoord op plan

§ Akkoord op nieuw lidmaatschap

Investering
Grond & beton € 96.800

EPS Fundering € 28.459

Kooi & verlichting 5+6 € 110.509

KIWA Keuring €4.114

Totaal banen 5+6 €239.882

Kooi & verlichting 7 €48.896

Totaal banen 5,6 & 7 €288.778

Financiering

Betaling leverancier in lijn met afgebakende investeringen (fundering, kooi, afwerken)

§ Obligatielening € 50.000

§ BTW gefinancierd met BOSA €  8.486+
Totaal: € 58.486

Randvoorwaarden 

§ 20% BOSA subsidie goedgekeurd

§ Betaling in lijn met afgebakende investeringen (fundering, kooi, 
afwerken)

§ Obligatielening €100.000

§ BTW gefinancierd met BOSA €  41.632

§ 40% gefinancierd met eigen vermogen €  98.250 + 
Totaal: € 239.882



MEERJARENBEGROTING



VOORBEHOUD FINANCIERING

Voorbehoud financiering betekent dat na positief besluit ALV:

1) Penningmeester BOSA-subsidie bevestigt € 50.118    è 3 padelbanen
€ 41.632    è 2 padelbanen

2) Obligatie bij leden wordt uitgezet € 150.000  è 3 padelbanen
€ 100.000  è 2 padelbanen

3) Afspraak met leverancier over financiële risico beheersing
§ Bankgarantie niet mogelijk
§ 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



CONCLUSIE PENNINGMEESTER

Ontwikkeling van vereniging 
+ Ledenaantal sterk gegroeid vrijwel volledig voor padel
+ Grip op bezetting banen door onderscheid lidmaatschap padel en tennis 
+ Groei aantal leden ook zichtbaar in baromzet
+ Renovatie banen is deels een financieel schuifplan
? Energiekosten beheersbaar risico voor vereniging
? We naderen maximum ledenaantal vereniging (banen, paviljoen)

Investering
§ De investering bedraagt : €  239.882 voor 2 banen + € 48.896 voor gelijktijdige aanleg derde baan
§ Ongeveer € 96.800 is voor fundering  met lange technische levensduur
§ Anders dan vorige keren geen groei leden voorzien

We kunnen het financieren en blijven financieel gezond
§ Randvoorwaarde is toekenning aangevraagde BOSA-subsidie rijksoverheid 
§ Randvoorwaarde is € 100.000 obligatielening voor 2 banen + €50.000 voor derde baan
§ Geen additionele financiering nodig voor renovatie van tennis- en padelbanen



BASISPRINCIPES LENING €150.000,-

§ Lenen bij een bank is voor een vereniging moeilijk en daardoor relatief duur

§ Obligatielening is als iedere andere lening, je betaalt rente en aflossing

§ Looptijd lening 5 jaar, jaarlijks vast totaalbedrag (annuïteit) voor aflossing en rente

§ Zowel vier als 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 fiscaal aftrekbaar

§ De aftrekbare gift leidt daarmee tot een hoger rendement voor de deelnemers

§ TV Cromwijck biedt obligaties aan met een nominale waarde van € 500

§ Rekenrente 8%

§ Gift aan TV Cromwijck € 16,50 



OBLIGATIES FINANCIEEL OVERZICHT



RENDEMENTSBEREKENING o.b.v. € 10.000,-

U leent aan TV Cromwijck €10.000,00
Jaarlijks ontvangt u (annuïteit-gift) €  2.174,56
jaarlijkse belastingaftrek € 330 gift obv 46% €      151.80

Totaal ontvangt u over de 5 looptijd € 11.631,80

Berekend rendement op basis van de annuïteit is 5%

Op basis van € 5.000 “gemiddeld geïnvesteerd vermogen” is het rendement ± 6.5%



REGELEMENT OBLIGATIES* 

Samenvatting
Maximaal leenbedrag €150.000,-. Nominale waarde €500,- Rentevoet 8%. Voorbehoud besluit bestuur en
voldoende inschrijving. Inschrijving tot 1 februari 2023

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 in oktober aan de deelnemers uitbetaald, beginnend op 1 oktober 2024

Daar waarin reglement niet voorziet, besluit bestuur van TV Cromwijck

* Niet gewijzigd tov obligatielening voor padelbanen 1+2 en 3+4



PROCEDURE OBLIGATIES

1. Het plan voor padelbanen 5, 6 en 7 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 februari 2023 intekenen op één of meerdere obligaties

5. Als met totaalbedrag meer dan € 100.000 maar minder dan €150.000 wordt opgehaald, worden obligaties boven €100.000 
gecanceld

6. Bij een totaalbedrag van €150.000 wordt de inschrijving gestopt

7. Goedkeuring BOSA subsidie rijksoverheid

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

9. Deelnemers maken vóór 1 maart 2023 het afgesproken bedrag over op de rekening van TV Cromwijck : NL77 RABO 0329 6055 
42

10. TV Cromwijck betaalt vanaf 2024 over een periode van 5 jaar in oktober rente en aflossing

11. Bij interesse kunt u zich melden bij Fred Lardinois. Mail: obligatieplan@tvcromwijck.nl



STEMMEN



1. STEMMEN

Goedkeuring op het plan onder 
voorbehoud van financiering



2. STEMMEN

Goedkeuring op het doorvoeren van 
het nieuwe lidmaatschap voorstel



BIJLAGE



Beleid TV Cromwijck
§ TV Cromwijck is een volwaardige Tennis- en Padelclub
§ Tc verantwoordelijk prestatief Padel (o.a. Hoofdklasse team). Volgt TC tennis beleid
§ Baancommissie onderhoudsplan padelbanen
§ Netwerk Tennisschool kan voldoen aan vraag (intro)trainingen. 2 banen worden in 

piekuren beschikbaar gesteld aan Netwerk Tennisschool t.b.v. Trainingen voor eigen 
leden. Introductielessen zullen alleen gegeven worden in daluren

§ RC Padel en Tennis events voor alle doelgroepen. Padel zal samen met de 
Padelcommissie worden georganiseerd

§ De Padelcommissie zal er sowieso nog in 2023 zijn. De drukte en vraag zijn 
momenteel nog enorm rondom Padel. Dit vraagt nog om een commissie met de focus 
alleen op Padel. Het doelt om de Padelcommissie te integreren met de andere 
commissie blijft onveranderd. 

§ Jaarlijks P-toernooien organiseren op de vereniging
§ Padelcommissie promoot: (bedrijfs)clinics en verhuur in daluren



Locatie Soort fundatie Extra maatregelen tegen ongelijke verzakkingen Op voorbelastte grond / tennisbaan 
gebouwd

Oudewater Heksenmeppers SuperSub Extra betonnen onderlaag NEE

Vlaardingen SuperSub EPS JA

Vinkeveen VLTV SuperSub Betonnen poeren onder ringfundatie JA

Mijdrecht De Ronde Vener SuperSub GEEN JA

Bodegraven BOTESA SuperSub GEEN JA, Lava en zand hergebruikt

Goude Be Quick (nog aanleggen) SuperSub / KroPor Overwegen extra onderlaag

Haastrecht KroPor Drainbeton Na verzakkingen onderheid NEE

Waddinxveen De Gouwe Smash KroPor Drainbeton Onderheien JA

Gouda Ad Astra KroPor Drainbeton Onderheien JA

Externe analyse: Padelbanen op veengrond



Externe analyse: Padel in Nederland explosieve groei!
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