Haalbaarheidsplan
Padel De Gooische Vallei
COMMISSIE: RON PEFFER, MARVIN VAN DER WEIDEN, HAROLD
WILBERS, MARCO ZAAL
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Padel
- Combi tennis en squash

- 2 tegen 2
- Tactiek belangrijker dan techniek
- Toegankelijker dan tennis, door fun-factor (recreatieve
vereniging), kleinere baan en minder belang bij techniek

- Meer kans op sociale interactie  versterking imago ‘gezellige’ vereniging
- Padel is een eigen afdeling bij de KNLTB

Opdracht
- Doel:
Verkennen mogelijkheden om Padel te bieden, huidige leden informeren en betrekken bij planvorming en uitvoering, verbreden en peilen interesse
voor Padel, opstellen haalbaarheidsplan met besluit go/ no go in ALV begin 2022.
- Randvoorwaarden:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Financieel haalbaar
Niet op bestaande tennisbanen of op de mini-baan
Bouwvergunning verleend
1 liefst 2 banen (competitiemogelijkheid)
Banen inclusief verlichting en met optimale ondergrond
Aanpassing organisatie DGV (o.a. administratie, onderhoud)
Mogelijkheden tot les
Mogelijkheden tot competities

- Opdracht onderzoekscommissie:

Neem contact op met de accountmanager Padel van de KNLTB, bezoek Tennisverenigingen in de buurt met padelbanen en vraag advies. Struin
internet af en bekijk websites van Tennisverenigingen met Padel.
Beschrijf de bevindingen in een haalbaarheidsplan met een financiële onderbouwing, dat wordt besproken met het bestuur en presenteer het met
ondersteuning van Marcom aan de leden.

Resultaten: Integratie & succes padel
- TPC Coronel:
Commercieel centrum, dus geen directe verandering van tennis naar padel. Padel loopt storm.

- Squash & Wellnes:
Commercieel centrum, dus geen directe verandering van tennis naar padel. Padel loopt storm.
- HLTC Gooiland:
Huren baan van Nike die alleen in het weekend beschikbaar zijn voor verhuur aan eigen leden.
- Baarnse Lawn Tennisclub:
2 eigen banen en daardoor veel nieuwe leden. De vereniging is één geheel gebleven, omdat tennis en padel
uitgevoerd mag worden door de leden. Er wordt geen geluidsoverlast ervaren.
- Tennis- en Padelvereniging de Gouwen:
2 eigen banen en daardoor veel nieuwe leden. Integratie is rustig verlopen, omdat de interesse in padel
geleidelijk toenam. Veel tennissers padellen nu ook. Er zijn twee groepen, maar ze staan niet tegenover elkaar.
Padel geeft iets meer geluid.
- ULTC Iduna:
1 eigen baan, maar tweede baan wordt aangelegd. De integratie is geleidelijk gegaan en ze hebben gekozen voor
één lidmaatschap voor zowel tennis als padel. Er wordt geen geluidsoverlast ervaren.

Resultaten: Aantal padelbanen
Vereniging
TPC Coronel
Squash&Wellnes
HLTC Gooiland
TV de Rading
Baarnse Lawn Tennisclub
Tennis- en Padelvereniging De Gouwen
TV Westerveld
Peakz Padel Utrecht
ULTC Iduna

Aantal padelbanen
2
5
1
2
2
2
3
8
1
26

Locatie
Huizen
Bussum
Hilversum
Loosdrecht
Baarn
Almere
Hilversum
Utrecht
Utrecht

Afstand tot De Gooische Vallei in km
9,1
2,4
6,3
8,1
11
17
8
20
20

Aantal banen in de omgeving
12

Afstand lager dan 5 km
Afstand 5 tot 10 km
Afstand 10 tot 15 km
Afstand meer dan 15 km

Aantal padelbanen Aantal sportlocaties
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Bevindingen KNLTB
- 50 nieuwe leden binnen drie jaar per baan

- Extra inkomsten bij (gedeeltelijk) commercieel gebruik
- Advies om minimaal twee banen aan te leggen, liefst drie of vier
- Advies om competitie te gaan spelen, clinics en toernooien te gaan organiseren
- Advies om een all-in lidmaatschap aan te bieden
- Prijs is rond €60.000,- per padelbaan
- Advies om vlak voor de voor- of najaarscompetitie de banen gereed te hebben

Resultaten: Lidmaatschapsvormen omgeving
TPC Coronel

Daluren padel (6 maanden)
Volledig padel (6 maanden)
Volledig tennis (6 maanden)
Volledig tennis & padel (12 maanden)
Baanhuur (niet leden)
Daluren
Piekuren

Squash & Wellnes

€105,€125,€125,€250,-

Geen mogelijkheid tot lidmaatschap voor padel

Baanhuur (niet leden)

€19,€24,-

Doordeweeks normaal
€22,Weekend normaal
€26,Piekuren (doordeweeks en weekend) €30,-

Resultaten: Lidmaatschapsvormen omgeving
HLTC Gooiland

TV de Rading

Volledig tennis & padel (12 maanden) €210,-

Volledig tennis & padel (12 maanden) €225,-

Baanhuur (alleen voor leden mogelijk)
Twee van de vier spelers lid
Drie van de vier spelers lid
Vier van de vier spelers lid

€20,€15,€10,-

Resultaten: Lidmaatschapsvormen omgeving
Baarnse Lawn Tennisclub

Tennis-en Padelvereniging De Gouwen

Volledig tennis & padel (6 maanden) €125,Volledig tennis & padel (12 maanden) €182,-

Volledig tennis (12 maanden)
€165,Volledig padel (12 maanden)
€165,Volledig tennis & padel (12 maanden) €195,Baanhuur (niet leden)

Daluren
Piekuren

€20,€24,-

Resultaten: Lidmaatschapsvormen omgeving
TV Westerveld

Volledig tennis (6 maanden)
Volledig tennis (12 maanden)
Padel
Tennis & padel (12 maanden)

Peakz Padel Utrecht

€105,€165,€165,
€195,-

Baanhuur (niet leden)
Daluren
Piekuren

€20,€30,-

Resultaten: Lidmaatschapsvormen omgeving
ULTC Iduna

Volledig tennis & padel (12 maanden)

€231,-

Afmetingen

Investering
2 BANEN

3 BANEN

Netto kosten na aftrek Bosa subsidie

Netto kosten na aftrek Bosa subsidie

1 baan:

€65.000,-

1 baan:

€65.000,-

2 banen:

€125.000,-

3 banen:

€180.000,-

Onderhoud/kosten
2 BANEN

3 BANEN

Afschrijving:

€5.400,-

Afschrijving:

€7.180,-

Rente jaar 1 en 2:

€2.700

Rente jaar 1 en 2:

€3.840

Onderhoudskosten:

€2.500,-

Onderhoudskosten:

€3.750,-

Energiekosten:

€540,-

Energiekosten:

€810,-

Onvoorziene kosten:

€500,-

Onvoorziene kosten:

€750,-

Totaal:

€11.640,-

Totaal:

€16.330,-

Opbrengsten – drie scenario’s
WORST CASE
• 8% van capaciteit verhuur à 20 euro per uur, jaar 5 inkomsten gehalveerd
• Nieuwe leden:
Jaar 1 - 24 leden
Jaar 2 - 36 leden
Jaar 3 - 48 leden
VERWACHTE CASE
• 15% van capaciteit verhuur à 20 euro per uur, jaar 5 inkomsten gehalveerd
• Nieuwe leden:
Jaar 1 - 30 leden
Jaar 2 - 50 leden
Jaar 3 - 70 leden
BEST CASE

• 20% van capaciteit verhuur à 20 euro per uur, jaar 5 inkomsten gehalveerd
• Nieuwe leden:
Jaar 1 - 50 leden
Jaar 2 - 80 leden
Jaar 3 - 110 leden

Netto opbrengsten – jaar 3

Netto opbrengsten – jaar 12 cumulatief

Financieringsmogelijkheden padel
2 BANEN 125.000 EUR
Leden obligaties (50%) – 62.500 EUR
◦ Variant van 500 EUR en 1000 EUR
◦ Kleine rente vergoeding (bijv. 1,0 – 1,5%)
◦ Looptijd 12 jaar

Bancaire lening (50%) – 62.500 EUR (hangt van
hoogte leden obligaties deel)
◦ Met behulp van bijv. Stichting Waarborgfonds
Sport
◦ Via Stichting Waarborgfonds 2%
◦ Looptijd standaard 12 jaar

3 BANEN 180.000 EUR
Leden obligaties (50%) – 90.000 EUR
◦ Variant van 500 EUR en 1000 EUR
◦ Kleine rente vergoeding (bijv. 1,0 – 1,5%)
◦ Looptijd 12 jaar

Bancaire lening (50%) – 90.000 EUR
◦ Met behulp van bijv. Stichting Waarborgfonds
Sport
◦ Via Stichting Waarborgfonds 2%
◦ Looptijd standaard 12 jaar

Alternatief voor bancaire lening is aansluiten bij Sportinvesteringsfonds Hilversum, 0% rente met
jaarlijkse bijdrage van 1% contributie inkomsten met max. van 4000 EUR (e.g. 1300 EUR)

Advies
De commissie adviseert, rekening-houdend met de randvoorwaarden zoals het bestuur heeft
geformuleerd, voor de aanschaf van drie padelbanen te gaan.

Motivatie:

Randvoorwaarde

Resultaat

Financieel haalbaar

Zelfs worstcase geeft positief resultaat

Niet op bestaande tennisbanen of op de mini-baan

Mogelijk

Bouwvergunning verleend

Actie bestuur

1 liefst 2 banen (competitiemogelijkheid)

Advies voor drie banen

Banen inclusief verlichting en met optimale ondergrond Meegenomen
Aanpassing organisatie DGV (o.a. administratie,
onderhoud)

Één integraal tarief voor tennis en padel

Extra vrijwilligers onderhoud

Actie bestuur

Mogelijkheden tot les

Is mogelijk

Mogelijkheden tot competities

Is mogelijk

Aanvullende motivatie advies
o Meer capaciteit voor de eigen leden

o Latere aanleg derde baan kost minstens €10.000 euro extra
o Latere aanleg derde baan levert meer organisatorische rompslomp op
o Derde baan is aantrekkelijker om lid te worden
o Derde baan levert meer mogelijkheden voor competitie/toernooien/andere evenementen op
o In elke scenario levert drie banen meer op dan twee banen
o Algemeen: Padel is een groeisport, dus als we nu niet instappen, dan lopen we een groot risico
(door de vergrijzing), dat de contributie substantieel verhoogd moet worden (door afname
ledenaantal)

Bijlagen 1: Berekeningen/uitgangspunten

Bijlage 2: Berekening opbrengsten padel worst case

Bijlage 3: Berekening opbrengsten padel verwachting case

Bijlage 4: Berekening opbrengsten padel best case

