
Verslag van de buitengewone Algemene Ledenvergadering van  
TPC Maliskamp op 12 december 2022 in het clubhuis.  
 
Het onderwerp van deze ledenvergadering is het bestuursvoorstel om het aantal padelbanen 
met drie uit te breiden naar in totaal vijf padelbanen op de plaats van de twee huidige 
tennisbanen 7 en 8 met inbegrip van de voorgenomen investering en de wijze van 
financiering. Doel is om de leden verder te informeren en eventuele vragen te 
beantwoorden. Aan het eind van de vergadering wordt tot stemming overgegaan.  
 
Aanwezig van het bestuur: Ruud Roelofs (vz), Sjanny van Beekveld, Ellen van Dijk, Jeroen van 
Hooren, Ben Vermeulen (verslag). Afwezig: Jacqueline van Hooren.  
 
Zie bijlage 1 voor de lijst van aanwezigen en de afgegeven volmachten. Tevens enkele 
afmeldingen.  
 

1. Opening door de voorzitter  
Ruud heet allen welkom op deze bijzondere vergadering. Hij staat stil bij de geweldig grote 
opkomst en het belang van deze vergadering. Met het voorstel van het bestuur willen we 
vooral naar de gezonde toekomst van de club kijken en absoluut geen tegenstellingen 
creëren. Integendeel. We vormen één club met mogelijkheden voor twee racketsporten,  
waarbij rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van tennissers en padellers. 
Het clubhuis is de plaats waar alles samenkomt. Hij geeft het woord aan Josje Verbeeten, lid 
van de projectgroep en padelcommissie. Zij geeft een power point presentatie over de 
missie, visie en ambitie van het bestuur en de aanleiding en inhoud van de 
uitbreidingsplannen.  
 

2. Presentatie Josje Verbeeten 
Zie voor de power point presentatie bijlage 2.   
 

3. De financiële onderbouwing van de investeringsplannen  
Penningmeester Sjanny van Beekveld geeft uitleg over de financiële consequenties van de 
plannen tot uitbreiding. Zie voor de presentatie van de financiën bijlage 2. Van belang is 
uiteraard de ledengroei (contributiegelden) maar ook de verdere toename van 
sponsorinkomsten, de vergrote baromzet en de opbrengst uit de verhuur van banen. Alle 
inkomsten zijn behoudend geraamd en daarmee komen we op een terugverdientijd voor de 
gehele investering van 7 jaar. Het bestuur acht het financieel verantwoord om deze 
investering te doen en zal verder de mogelijkheden voor (externe) financiering bezien.  
 

4. Vragenronde/ opmerkingen  
Jan Keukens: Jan maakt zich zorgen over de toekomstige verhoudingen tussen tennis- en 
padelleden in de club. Wat als straks het aantal padellers de pan uitrijst ? Heeft het bestuur 
ook een bovengrens in het achterhoofd ?  
Sjanny geeft aan dat een zekere doorgroei voorlopig noodzakelijk is om het financiële plaatje 
rond te krijgen. Die groei is zeker te verwachten. Ruud vult aan dat er uiteraard grenzen zijn. 
Ooit had de club 800 tennissende leden. Dat aantal (tennis en padel samen) zal ongeveer het 
plafond moeten zijn. Gestreefd wordt voorlopig naar een evenwichtige verdeling: 5 tennis- 

https://www.tpcmaliskamp.nl/inc/media/inhoud/downloads/kopie-van-alv-12-dec-2022-aanwezigen-2.pdf
https://www.tpcmaliskamp.nl/inc/media/inhoud/downloads/bijlage-2-tennis-en-padelclub-maliskamp-extra-alv-12-dec-2022-def-12-dec-2022-pdf-3.pdf
https://www.tpcmaliskamp.nl/inc/media/inhoud/downloads/bijlage-2-tennis-en-padelclub-maliskamp-extra-alv-12-dec-2022-def-12-dec-2022-pdf-3.pdf


en 5 padelbanen. We willen zowel tennissers als padellers voldoende faciliteiten blijven 
bieden. Niet uitgesloten kan worden dat in de toekomst nog verdere bijstelling nodig is. Dat 
zal de tijd moeten leren. Daarbij zal mede de bezettingsgraad (in het licht van de financiële 
mogelijkheden) een belangrijk richtsnoer vormen.   
 
Theo Arts: Vraagt zich af wat de vermindering van tennisbanen voor de tennisgelegenheid 
betekent. Wat gebeurt als er straks een terugloop is. Is er samenwerking met 
tennisvereniging Rosmalen overwogen? Dat zou meer stabiliteit geven.  
Ruud antwoordt dat bij het terugbrengen van 7 naar 5 tennisbanen voldoende ruimte en 
gelegenheid over blijft voor tennis, zowel wat vrij spelen en training betreft alsook wat de  
toernooien en competities aangaat. Verwezen wordt naar de cijfermatig onderbouwde 
inschatting en ervaringsgegevens in de PP-presentatie. Mocht de belangstelling voor tennis 
de komende jaren afnemen en padel nog meer aan populariteit winnen dan zal de club/ het 
bestuur zich uiteraard nader moeten beraden. Maar voorlopig is dat niet aan de orde. De 
bezetting, beleving en onderlinge verhoudingen zullen uiteraard worden gevolgd. Op dit 
moment wordt nog geen samenwerkingsvorm met TV Rosmalen overwogen. Als er van die 
zijde of anderszins behoefte is aan een gesprek/ overleg staan wij daar niet afwijzend 
tegenover.   
 
Inge Pardoel-Heijmans is door de informatie niet gerustgesteld als het over de 
speelgelegenheid voor de tennissers gaat. Eventuele uitbreiding op termijn lijkt op een 
zoethoudertje. Waarom kunnen de extra padelbanen niet op een andere plaats op het park? 
Ruud antwoordt dat de ontwikkelingen in het ledenbestand (verhoudingen 
tennissers/padellers) goed zullen worden bijgehouden. Als het aantal tennissers (tegen de 
verwachting in) weer substantieel zou toenemen, is uitbreiding met een extra tennisbaan 
niet bij voorbaat uitgesloten maar wel degelijk een serieuze optie. Daarnaast blijft het zaak 
een luisterend oor te houden voor nieuwe ontwikkelingen. Voor padel willen we graag één 
blok op het park creëren. Dat is logistiek ook het meest praktisch en efficiënt (onderhoud), 
het minst storend voor tennissers (qua geluid) en het minst kostbaar.     
 
Marijke Strijbos tennist op maandagmiddag met een groepje dames. Nu al is het een keer 
per twee weken passen en meten als de Regtuit-competitie wordt gespeeld.  
Henk Sylva geeft aan dat er mogelijk wel te schuiven is met het speelmoment van de 
Regtuit-competitie. Wordt vervolgd door Henk Sylva. Voor de rest blijft enige flexibiliteit het 
toverwoord.  
 
Ute Schalkwijk vraagt zich af hoe het met de planning van tennislessen is. Als er nog twee 
banen worden ingenomen door training/lessen is de speelgelegenheid wel erg beperkt.  
Ruud antwoordt dat meer spreiding een aandachtspunt blijft en dat er binnenkort weer een 
overleg met Simon Tennisschool plaats vindt om een en ander goed af te stemmen en te 
regelen. Dit punt zal daarin zeker worden meegenomen.  
 
Eef Schaapman complimenteert het bestuur met de voorbereiding van deze bijeenkomst en 
de zorgvuldig gevoerde procedure ernaar toe. Terecht is de toekomst van de club voorop 
gezet maar ook een open oog gehouden voor de belangen van tennissers en padellers. En 
terecht wordt door het bestuur nu de nadruk op verbinding van beide “stromingen” gelegd. 
Volgens Eef is het nu aan allen om hier met mekaar wat moois van te maken.    



Aad Wilmink heeft als tip om het inschrijfgeld voor nieuwe leden (van € 50) weer in te 
voeren. Dat geeft ruimte voor versnelde aflossing. Ook zou een renteloze lening bij de leden 
kunnen worden afgesloten. En verder is er de Club van 50 die buiten de clubbegroting om 
extra zaken voor de club doet. Dat mag best meer gestimuleerd worden bij de nieuwe leden.  
Sjanny antwoordt dat we nog steeds een relatief laag percentage rente op de lening betalen. 
Mede daardoor wordt het uitzetten van een renteloze lening/ crowdfunding onder leden 
(meestal wel met rente) niet doorgevoerd. Een andere reden is de administratieve 
rompslomp van deze interne lening. Het innen van inschrijfgeld zou een extra drempel 
opwerpen voor nieuwe leden en is daarom in het verleden mede uit 
concurrentieoverwegingen afgeschaft. Wellicht verdient dat punt heroverweging. Ruud vult 
aan dat we het punt voor een volgende bestuursvergadering zullen agenderen. 
 
Mark Ondersteijn benadrukt de toename van sponsoropbrengsten van de club en wil 
aanwezige ondernemers oproepen om mee te doen. Er kan door de club prima maatwerk 
worden geleverd. Door de recente inhaalslag heeft ons park een frisse eigentijdse uitstraling 
gekregen en dat is goed voor de club én interessant voor de sponsoren.  
 
Henk Sylva vraagt zich af hoe het zit met het speeltuintje en het gebruik van het minibaantje.  
Ruud antwoordt dat het speeltuintje grotendeels is opgeruimd omdat het was verouderd en 
niet langer veilig was voor de kinderen. In het voorjaar beslist het bestuur over een mogelijk 
nieuwe invulling daarvan. Ook zijn er wel gedachten om het minibaantje een andere 
bestemming te geven. “Wellicht een jeu de boulesbaan” wordt er vanuit de leden geopperd.  
 
Afrondend vat Ruud de belangrijkste punten en conclusies nog even samen: 2 tennisbanen 
zijn nodig om 3 (4) padelbanen te realiseren; 3 padelbanen zijn nodig om 
capaciteitsproblemen voor padel op te heffen én om goed in te kunnen spelen op de 
toekomstige ontwikkelingen; met behoud van 5 tennisbanen blijven er voor de tennissers 
voldoende faciliteiten over (op basis van cijfermatig onderbouwde inschattingen en huidige 
ervaringsgegevens bij de club, soms misschien met wat meer afstemming/planning; het fifty-
fifty-model past in het streven naar een evenwichtige balans in speelmogelijkheden voor de    
tennissers en padellers; omzetting van baan 7 en 8  is logistiek de meest aangewezen, 
praktische en meest efficiënte locatie; 1 padelblok en 2 tennisblokken leiden weliswaar tot 
het “gescheiden” beoefenen van 2 racketsporten op ons park, maar het clubhuis blijft 
natuurlijk hét ontmoetingscentrum waar iedereen weer samenkomt, voor en na het 
tennissen/padellen en dat kan – naast andere gezamenlijke activiteiten - het clubgevoel 
alleen maar meer versterken. Ruud sluit af met de mededeling dat de uitgereikte 
stemformulieren zo meteen tijdens de pauze in de bus kunnen worden gedeponeerd. Hij 
geeft aan dat er voor, tegen of blanco gestemd kan worden. De stemming betreft concreet 
het al dan niet aanleggen van drie padelbanen op de huidige tennisbanen 7 en 8, inclusief de 
beoogde investering en toegelichte wijze van financiering. 
 

5. Pauze (waarin het bestuur de doos opent en de stemmen telt).  
 

6. Uitslag stemming  
De voorzitter maakt na telling de uitslag van de stemming bekend. Er zijn 227 stemmen 
uitgebracht waarvan: 

- 3 blanco  



- 26 stemmen tegen 
- 198 stemmen voor  

Dit betekent dat:  
het bestuursvoorstel om drie padelbanen op de huidige tennisbanen 7 en 8 aan te leggen 
inclusief de daarbij behorende investering en wijze van financiering door de Algemene 
ledenvergadering van 12 december 2022 is goedgekeurd.  
 

7. Sluiting 
Ruud dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering met het 
aanbieden van een drankje namens het bestuur.  
 
 
Vastgesteld door het bestuur van TPCM op 16 december 2022 
 
(getekend) R.H.M. Roelofs, voorzitter 
 
(getekend) B.F. Vermeulen, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


