
Resultaten padelenquête / vraag en antwoordlijstje 

Belangrijke punten uit de enquête op een rijtje: 

- Respons van 222 leden; dat is 38% → enquête voldoende representatief 

- Tennissers en padellers hebben in ongeveer gelijke mate gereageerd 

- Leden geven in meerderheid duidelijk signaal  

- Animo voor padel bijna 80% 

- Voorstander meer padelbanen: bijna 70%  

- Voorstander uitbreiding ten koste van 2 tennisbanen (7 en 8): bijna 70%  

- Bij niet-uitbreiding padelbanen: ten minste 20%  opzegging te verwachten 

- Bereid om zo nodig meer contributie te betalen: 52%.  

Conclusie:  

Ruime meerderheid is voor uitbreiding en aanleg van 2 of 3 nieuwe padelbanen op huidige 

tennisbanen 7 en 8. 

Niet-realisering van uitbreiding zal tot uitstroom van (nieuwe padel)leden leiden.  

 

Argumenten voor uitbreiding padelbanen: 

- hoge bezettingsgraad padelbanen (met lessen en vrijspelen) waardoor beperkte 

speelmogelijkheden aanwezig 

- ook met meer spreiding (overdag/avond; doordeweeks/weekend; lessen/vrijspelen) alleen, 

niet goed op te vangen 

- aantal nieuwe padelleden hoger dan verwacht/ ingeschat 

- veel tennissende leden van TCM zijn ook gaan padellen 

- nog versterkt door te verwachten verdere toename nieuwe leden 

- voorkomen van vroegtijdige uitstroom naar andere verenigingen (wegens ontbrekend 

perspectief op korte en langere termijn) 

- padel heeft onmiskenbaar tot aanwas nieuwe leden geleid en uitbreiding zal zonder meer 

voor extra groei zorgen 

- extra groei betekent ook meer inkomsten voor de club (lidmaatschapsgelden, baromzet, 

sponsormogelijkheden) 

- past in lange termijnvisie bestuur: tennis- èn padelclub, streven naar gezonde balans → 

fiftyfifty model     

- padel geeft een boost (maar is geen hype) 

 

Argumenten tegen uitbreiding: 

- padel is een hype 

- uitbreiding komt te vroeg 

- tennis komt in gedrang 

- gevreesde tweedeling in club 

- op deze plaats: andere locatie op park mogelijk 

 

Waarom nu al uitbreiding ? 

- sinds start padel explosieve toename nieuwe (padel)leden 

- bij gelijkblijvende situatie zijn (padel)leden niet goed meer te bedienen 

- past in trend landelijke/regionale ontwikkelingen (padel wordt snel en steeds populairder) 

- sluit aan bij demografische ontwikkelingen, lokaal en in de wijk (nieuwe woningbouw 

Landgoed Coudewater, verjonging wijk Maliskamp)   



- als we te lang wachten met uitbreiding lopen padellers weg naar andere club 

Waarom ten koste van tennisbanen ? 

- normatief: tennissers zitten in ruim jasje (KNLTB-normen: 70 tot 90 leden per baan voor 

verlichte tennisbanen) 

- ervaringsgegeven: van nieuwe leden gaat 75% (volgens de aanmeldingsgegevens) padellen 

en van huidige tennissers bij TPCM stapt deel over naar padel en/of gaat naast tennis ook 

padellen   

- meer evenwichtige balans in faciliteiten voor tennissers en padellers (5 tennisbanen en 5 

padelbanen 

- mogelijkheden voor andere locaties op park zijn beperkt, kostbaar en doen afbreuk aan één 

padelhoek-idee 

 

Waarom baan 7 en 8 als voorkeurslocatie ? 

- ligging naast bestaande andere padelbanen is logisch en praktisch; 

- padelbanen staan aldus mooi gegroepeerd en vormen één fraai geheel   

- benutten van baan 7 en 8 geeft mogelijkheden voor vorming padelhoek (naast elkaar of in U-

vorm)  

- efficiënt mbt schoonhouden en onderhoud (soorten) banen  

- minder afleidend/ storend voor tennissers (qua geluid)  

- transformatie van banen 7 en 8 is minder kostbaar dan aanleg op andere locaties in park   

 

Waarom naar 2 of 3 nieuwe padelbanen en waarom bij voorkeur 3 (indien haalbaar) ? 

- één tennisbaan transformeren naar 2 extra padelbanen is niet toereikend voor oplossen 

capaciteitsprobleem 

- (ook) inspelen op toekomstige situatie: reële inschatting dat in totaal 5 padelbanen voor 

komende jaren toereikend is (zekere afvlakking op den duur/bereiken bovengrens is 

realistisch) 

- bij omzetten van alleen baan 7 naar twee padelbanen moet (net als bij baan 6) buiten 

huidige kaders van banen worden getreden (dus extra kosten)  

- bij omzetting van alleen baan 7 naar padel komt baan 8 als tennisbaan er wat verloren bij te 

liggen (“verdomhoekje”) 

- met 3 extra banen mogelijkheid om er een aantrekkelijk geheel van te maken (met in 

middenstuk evt. ruimte voor tafel en bankjes)   

 

Waarom niet op andere locatie in park (andere opties) ? 

- beperkte mogelijkheden en kostbaarder 

- bestuur wil minibaan behouden voor jeugd; aanleg op die plaats bovendien kostbaarder en 

vergt meer onderhoud (groenaanslag, bemossing etc.) 

- spreiding over andere tennisbanen banen (bijv. naar baan 2 en/of 5) minder gewenst en 

maakt inbreuk op samenhang padelbanen/ padelhoek  

- spreiding van padelbanen over park is lastiger met onderhoud (inefficiënt)  

- op andere plekken buiten tennisbanen moeten bomen worden gekapt en moet extra worden 

gegrond (kostbaarder) 

 

Komt tennis niet in gedrang ? 

- nee; zie ook KNLTB-normstelling hierboven 



- piekuren is gegeven; spreidingsmogelijkheden zijn nog beter te benutten (vraagt wel enige 

flexibiliteit van leden) 

- voortaan combi-toernooien (goede ervaring mee opgedaan tijdens clubkampioenschappen 

en OVT) 

- competitieteams hebben en houden met 5 tennisbanen voldoende ruimte voor deelname 

aan competities  

 

Brengt uitbreiding cultuurwijziging mee ? 

- we blijven tennis- en padelclub met gezamenlijk streven naar evenwichtige combi 

- streven moet zijn om positieve elementen van beide sporten in clubgebeuren in te brengen 

- veel tennissers padellen ook; juist daar accent op verbinding te leggen 

- gezamenlijke activiteiten/ evenementen organiseren bevordert clubgevoel   

 

Voordelen voor tennissers bij uitbreiding padelbanen ? 

- uitbreiding padelbanen betekent waarschijnlijk verdere toename van aantal leden  

- meer leden betekent meer middelen voor de club (contributiegelden en meer baromzet) 

- met meer middelen heeft club ook meer mogelijkheden voor noodzakelijke uitgaven 

(onderhoud paviljoen, extra evenementen); komt ook ten goede aan tennissers 

- gezamenlijke (combi)evenementen ook tbv tennissers 

- voorzienbare verlaging van gemiddelde leeftijd brengt ook meer drukte, levendigheid en 

gezelligheid op het park  

 

Kan de club deze uitbreiding wel betalen ? 

- projectgroep en bestuur doen gericht onderzoek naar financiering  

- ook naar de mogelijkheden van borgstelling (waarborgfonds en gemeente)  

- alsook naar subsidiemogelijkheden en zo nodig nog naar andere financieringsvormen 

- alleen als de investering financieel haalbaar en verantwoord is zal tot uitbreiding worden 

overgegaan 

  

Contributie (verhoging) wegens aanleg extra padelbanen ? 

- we zijn één tennis- en padelclub; het bestuur voelt niet voor een gesplitst lidmaatschap en/of 

loskoppeling van contributie voor tennis en padel; alle leden kunnen tennissen en padellen; 

de contributie is voor alle seniorleden gelijk 

- in principe wordt volstaan met de jaarlijkse indexering (zoals destijds al vastgelegd voor TCM) 

- als de aanleg van extra padelbanen op verantwoorde wijze kan worden gefinancierd zal dat 

op zichzelf niet tot contributieverhoging hoeven te leiden 

- de stelling dat tennissers gaan betalen voor of ten gunste van de padellers gaat voorbij aan 

de (gezamenlijke) clubgedachte en is ook overigens onjuist; de club biedt mogelijkheden voor 

twee sporten ipv één en kan met extra inkomsten ook meer doen voor tennissers !   

 

Waarom is uitbreiding padelbanen gunstig voor de club ? 

- binnen club bestaat veel animo voor padel (duidelijk signaal vanuit enquête) 

- zal leiden tot het op peil houden of toenemen van ledenaantal (dus ook meer inkomsten uit 

contributie en baromzet) (1) 

- zal leiden tot meer openingstijden paviljoen (dus betere spreiding bezetting/meer drukte, 

levendigheid en gezelligheid) en dus afname van het aantal uren dat het park er verlaten (en 

onrendabel) bij ligt 



- club biedt twee aanverwante sporten aan (diversiteit; leden kunnen tennissen of padellen of 

beide) voor de kosten van één lidmaatschap 

- doel is verbinding van sporters en daarom geen verschil tussen een lidmaatschap voor tennis 

of padel; gezamenlijk vormen we één club 

- leidt tot verjonging (“helpt om vergrijzing te voorkomen”); verlaging van gemiddelde leeftijd 

en club wordt dus meer toekomstbestendig   

- zal leiden toe grotere deelname aan gecombineerde open toernooien 

- zal leiden tot meer vraag naar clinics (en dus meer inkomsten) 

 
(1) Op basis van eerdere KNLTB-prognoses zou aantal clubleden (zonder padel) in 2024 dalen naar 320 en zou een 

rendabele exploitatie zonder contributieverhoging nog nauwelijks haalbaar zijn. Padel heeft daarnaast al 

bijgedragen aan enorme groei van  sponsorinkomsten. Spectaculaire aanwas van het aan padel toe te schrijven 

aantal nieuwe leden biedt ook meer potentieel voor de vele duurzaam te verrichten vrijwilligerstaken. 

 

 

Het bestuur van TPCM/ oktober 2022 
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