
 

 

Samenvatting Padel bij TV De Marsch  

Waarom padel 

TV De Marsch is met haar 735 leden de grootste sportvereniging van Eelde-Paterswolde en heeft zich de afgelopen jaren actief 

ingezet om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor de inwoners van dit dorp (en omgeving).  

Nieuwe vormen van tennis, zoals padel, bieden onze vereniging de mogelijkheid om in te spelen op de groeiende 

behoefte aan variatie, keuzevrijheid en flexibiliteit. De voor Nederland snelst groeiende (en relatief nieuwe) tennisvorm padel 

past helemaal in de trend om als vereniging de komende decennia een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. Ook de 

KNLTB heeft padel volledig omarmd en geïntegreerd binnen de bond en competities en ziet padel als een goede aanvulling op 

het reguliere activiteitenaanbod van een tennisvereniging 

Ervaringen van elders laten zien dat het met name twee doelgroepen aanspreekt die we graag meer aan ons willen binden: 

• Senioren die eigenlijk nog heel lang willen blijven tennissen maar daarbij steeds meer tegen fysieke ongemakken aanlopen; 

• Instromers vanuit anders sporten die tennis een leuke sport vinden, maar toch aarzelen omdat het best wel wat trainingsuren 

vraagt om op het niveau te komen dat ze gewend zijn. 

Padel lijkt erg op tennis, maar is fysiek en technisch veel laagdrempeliger. Daardoor is het een aantrekkelijke manier om met 

name deze twee doelgroepen, maar bijvoorbeeld ook jongeren, bij de club te houden of binnen te halen. Dat is niet alleen goed 

voor de ledenteller, maar maakt ook het tennissen zelf aantrekkelijker.  

Statistieken en gegevens uit onderzoek KNLTB 

Padel laat de laatste jaren een forse groei zien. Na een aanloopperiode (tot 2015) ziet de KNLTB een jaarlijkse verdubbeling.  

Aantal competitieteams:  2019: 308   prognose 2023: 3000 teams  

Aantal locaties:   2019: 170  prognose 2023: 400 locaties (1000 banen) 

Aantal spelers:    prognose 2023: 100.000 spelers 

Bij ons in de regio worden er momenteel padelbanen gerealiseerd (of zijn al in gebruik genomen) in: Norg, Peize, Roden, Assen, 

Groningen, Veendam, Sneek, Surhuisterveen, Kampen, Hattem, Meppel 

Bereik TV De Marsch en aantal banen 

Afgaande op de ervaringen bij andere verenigingen en in verband met deelname aan KNLTB-competities, -toernooien, het 

verzorgen van lessen en/of trainingen, voldoende mogelijkheid tot vrij spelen etc. kiezen wij voor het aanvragen van aanleggen 

van twee padelbanen. 

Organisatie padelactiviteiten – implementatie 

Om het gebruik van de nieuwe banen te stimuleren zullen we direct na besluitvorming door de ALV beginnen met allerlei 

activiteiten om onze leden en hun omgeving enthousiast te maken voor padel. Hiermee willen we het enthousiasme en de 

nieuwsgierigheid in de periode naar de feitelijke opening al flink opbouwen. 

Nadat we de banen in gebruik hebben genomen organiseren we allerlei activiteiten om huidige en nieuwe leden regelmatig op 

de banen te krijgen. In beginsel met de nadruk op introductie-activiteiten en -lessen, en door de tijd heen naar structurele 

vormen zoals inloop-momenten, deelname aan sportpret, reguliere lesgroepen, de organisatie van interne en externe 
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toernooien en deelname aan de KNLTB-padelcompetitie. Daar waar mogelijk icm  de open clubkampioenschappen en het 

Yspeert Open toernooi. 

Zoals ook wordt aangeraden door de KNLTB willen we padel geheel integreren met de overige structuur en activiteiten van de 

vereniging (en dus vooral geen ‘club binnen de club’). Of je tennist, padelt of allebei doet – je bent lid van TV De Marsch. Er zal 

sprake zijn van één geïntegreerd lidmaatschap. 

Benodigde ruimte padelbanen  

Padel wordt vooral in dubbelspelvorm gespeeld op een veldafmeting van 20 meter lang en 10 meter breed (exclusief 

kooiconstructie). Het veld kent vier glazen wanden, vier meter hoog bij de achterwanden en drie meter hoog aan de zijwanden. 

Aan de beide lange zijden van het veld is een omheiningsdraad (metaal) met minimaal aan één zijde een deur in het midden. 

Vanwege de veiligheid mogen geen obstakels (zoals lichtmasten) binnen de kooi staan. Het padelveld dient volledig te worden 

ingesloten met een padelkooi.  

Om buiten het veld de bal te kunnen spelen heeft elke zijde twee ingangen nodig. De ruimte naast het veld dient vrij te zijn van 

obstakels en minimaal 2 meter breed, 8 meter lang en 4 tot 6 meter hoog te zijn. Deze ruimte hoort standaard bij een officiële 

padelbaan. De grasmatten zullen afhankelijk van de speelintensiteit gemiddeld 6-8 jaar meegaan.  

Wij willen met de aanleg van de banen direct rekeninghouden met de toegankelijkheid voor minder validen. Dit maakt de baan 

voor elke doelgroep geschikt en bereikbaar. Dit heeft vooral consequenties voor de maten van toegangsdeuren en de 

toegangswegen/paden. Bij de toegangsdeuren willen we een (extra) ruim deel van het hek draaibaar maken. 

Een goede lichtinstallatie is belangrijk om de kwaliteit van spelen in de avonduren te kunnen borgen. De lichtmasten dienen 

buiten het veld te worden geplaatst; als de lichtmasten in de veiligheidszone staan, kan er niet buiten het veld gespeeld 

worden; de lichten moeten van de grond tot aan de lichtbron een minimumhoogte hebben van 6 meter. Ons plan is om 

hiervoor LED-verlichting aan te brengen. 
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Locatie 

In onze eerste contacten hebben we bij de gemeente aangegeven de padelbanen aan te willen leggen als hieronder is 

weergegeven:  

 

Gedachte hierbij is dat we op termijn een extra smashcourtbaan aanleggen naast de huidige baan 11. Dit is ook opgenomen in 

onze parkvisie die is besproken tijdens voorgaande ALV. Of we hier bij de aanleg van de padelbanen rekening mee gaan 

houden is afhankelijk van nader overleg met de gemeente. De extra smashcourtbaan is alleen opportuun wanneer we met de 

gemeente de kunstgrasbaan rechts in de hoek kunnen “ruilen” tegen een nieuwe (verlichte!) smashcourtbaan. Mogelijk dat de 

gemeente is geholpen met extra ruimte voor planontwikkeling van het gebied waar nu de sporthal nog staat. 

De gemeente heeft aangegeven bij de verdere planontwikkeling van het sporthalterrein rekening te houden met onze 

padelplannen. Standpunt van de gemeente is vooralsnog dat dit dan op de plaats direct tegen baan 11 aan moet gebeuren (dus 

op de plek waar wij nog rekening houden met een extra smashcourtbaan). 
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Financiën 

Op basis van ervaringen bij de KNLTB en informatie van andere verenigingen schatten wij de kosten van aanleg van 2 nieuwe 

padelbanen als volgt in (kosten inclusief btw). 

Investering Kosten 
Aanleg nieuwe banen € 105.000 

Aanleg verlichting (LED) € 15.000 
Bestrating, leges, aanpassing elektra, 
bredere toegang(s)deuren) i.v.m. 
toegankelijkheid minder validen  

€ 15.000 

Onvoorzien € 5.000 
  
Totaal investering € 140.000 

 

Financiering Bedrag 
Investering  € 140.000 
   
BOSA-subsidie1  € 28.700  
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. 1/3e  € 46.667  
Eigen middelen € 64.633  
   
Totaal financiering  € 140.000 
   

 

De verwachte exploitatie ziet er als volgt uit. Uit de meerjaren-doorrekening blijkt dat een contributieverhoging van € 9 per 

seniorlid met ingang van 2022 genoeg is voor een sluitende exploitatie: 

 
1 Leges komen niet in aanmerking voor BOSA-subsidie. In de berekening is rekening gehouden met 30% BOSA-subsidie op 
LED-verlichting. 
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Vanwege de in de inleiding genoemde voordelen van padel  vinden wij een contributieverhoging van maximaal € 9 per seniorlid 

voor de aanleg van padel goed verdedigbaar. Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat onze contributie van € 127,50 

sinds 2012 niet meer is verhoogd en wanneer deze wordt vergeleken met omliggende verenigingen (zie onderstaande 

bedragen) : 

 Peize € 130 met 2 verplichte bardiensten 
 Vries € 125 met verplichte kantinedienst of afkoop € 25 
 Zuidlaren € 117 evt. te verhogen met vrijwilligersbijdrage van € 20 / € 30 
 TSH € 166 
 REO € 151 evt. te verhogen met vrijwilligersbijdrage van € 25 
 Cream Crackers € 172,50 
 Hertenkamp € 140 met bardienst en andere activiteit 

De kans bestaat dat de contributie met minder dan € 9 kan worden verhoogd, wij verwachten dat € 9 de maximaal benodigde 

verhoging is.   

Planning 

We willen de padelbanen in 2021 aanleggen. In 2021 is de BOSA-subsidieregeling nog van kracht. Na 2021 is dat waarschijnlijk 

niet meer het geval. De gemeente heeft aangegeven dat de sporthal in de loop van 2020 wordt gesloopt. 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

BATEN 1.275 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473

Contributie toe te rekenen aan padel 1.275 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473 7.473
Subsidies 75.367 0 0 0 0 0 0 0 8.333 0
Subsidies in mindering op activa -75.367 0 0 0 0 0 0 0 -8.333 0

LASTEN 5.837 7.098 7.041 6.984 6.926 6.867 6.808 6.748 7.417 7.462

Afschrijvingen 4.107 4.107 4.107 4.107 4.107 4.107 4.107 4.107 4.732 4.732
Onderhoud en verzekering 1.323 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205
Rentelasten 407 786 729 672 614 556 497 437 481 525

RESULTAAT PADEL -4.562 375 432 489 547 606 665 725 56 11

Toelichting uitgangspunten meerjarenbegroting

Contributie
Verhoging van € 0,00 euro in 2021 t.o.v. situatie zonder padel
Verhoging van extra € 9,00 euro in 2022
Aantal extra leden cumulatief 10 in 2021 t.o.v. situatie zonder padel
Aantal extra leden cumulatief 20 in 2022 t.o.v. situatie zonder padel

Rentelasten
Rentepercentage van 2,5%.


