
Vervolg Padel bij TV De Marsch: voorstel ALV 27 januari 2020 
 
Beste leden, 
 
Vorige ledenvergadering hebben Bart en Jojanneke hun interesse voor Padel als aanvulling 
op ons tennisaanbod getoond middels een korte presentatie over het wat en waarom van 
Padel. 
Na de vergadering is met een zeventigtal leden de sport verkend met kennismakingssessies 
in het indoorsoccer centrum in Groningen.  
De evaluaties hiervan waren erg positief en als vervolgstap is het bestuur zich samen met 
Bart en Jojanneke verder gaan oriënteren op de mogelijkheden van deze sport bij TV De 
Marsch. 
Middels gesprekken met de KNLTB, een netwerkbijeenkomst van verenigingen in het 
noorden met Padel en door gesprekken met omliggende verenigingen werden de wensen en 
ideeën in kaart gebracht. Daarna volgden gesprekken met de ambtenaar van sport van de 
gemeente Tynaarlo. Voordat we een plan konden voorleggen aan de ALV moesten we 
namelijk wel weten of er überhaupt grond beschikbaar kon komen en of de gemeente 
mogelijkheden zag voor een bijdrage van financiering. Na deze gesprekken werd ons 
geadviseerd om een voorlopige aanvraag te doen waar de gemeente dan op kon reageren. 
Deze aanvraag is gedaan en het antwoord hebben we inmiddels ontvangen. 
Hierop zijn de voorstellen die we in deze ALV aan u willen voorleggen gebaseerd. Afhankelijk 
van de uitkomst van de ALV zal een definitieve aanvraag gedaan worden. 
 
In de bijlage het voorstel en de consequenties hiervoor voor de leden. Aanvankelijk is hier 
een behoorlijke investering mee gemoeid, maar als bestuur zien we vooral de meerwaarde 
voor de toekomst van onze vereniging. Zoals beschreven in de bijlage biedt padel 
serieuze mogelijkheden om leden te behouden, aan te trekken en blijvend te boeien 
 
Graag zien wij u allen bij de ALV om samen de toekomst van padel bij De Marsch te bepalen. 
We vragen u om zich voor te bereiden op dit onderwerp door het voorstel en evt. de 
presentatie en de voorlopige aanvraag door te nemen. 
 
Tijdens de ALV wordt aan de ALV gevraagd: 

- in te stemmen met de aanleg van 2 padelbanen in 2021 
- instemmen met de investering die een orde van grootte kent van € 140.000  en een 

eigen bijdrage van € 65.000 (gedeeltelijk te financieren via een lening) 
- om de aanleg van padel mogelijk te maken instemmen met een 

contributieverhoging van maximaal € 9 per seniorlid met ingang van 2022. 
 
Hartelijke groet, Bestuur en Bart Buijze en Jojanneke van Schie 
 
 


