
 

 

 

 

 

Stand van zaken Padelbanen bij Tennisclub Bunde 

 

In de Algemene Ledenvergadering van 31-1-2019 vertelde het bestuur over het oprichten van de 

padelcommissie en de opdracht aan deze commissie om de mogelijkheden en de toegevoegde waarde 

van padel voor de vereniging TC Bunde te onderzoeken. 

Op 14 maart 2019 presenteerde de padelcommissie tijdens een openbare informatiebijeenkomst haar 

eerste bevindingen. De gegeven presentatie en de business case die die avond werden gegeven c.q. 

werden toegelicht, zijn op onze website geplaatst. Alle leden werden uitgenodigd om hun op- en 

aanmerkingen over padel bij TC Bunde te mailen naar de voorzitter van de padelcommissie. Naar 

aanleiding van deze uitnodiging ontving de commissie 16 reacties. Van de 16 reacties was er één zeer 

negatief, één matig positief en waren er 14 zeer positief! 

De padelcommissie heeft de ontvangen reacties in haar werk meegenomen. Dinsdag 28-6-2019 

presenteerde de padelcommissie haar bevindingen aan het bestuur. De commissie adviseerde het 

bestuur over de volgende punten: 

• De toegevoegde waarde van padel voor TC Bunde 

De commissie heeft een studie gedaan naar de betekenis van padel voor (de toekomst van) TC Bunde 

op basis van ervaringen en resultaten bij gelijksoortige verenigingen en ervaringen van de KNLTB. 

Bij haar studie is ook rekening gehouden met de ambitie van de vereniging om uiteindelijk dé 

tennisvereniging van onze gemeente te zijn (centercourt gedachte). De commissie komt tot de 

conclusie dat padel onmiskenbaar een bijdrage kan leveren aan een gezonde toekomst voor TC Bunde, 

waarbij het risico van de (ook landelijk zichtbare) terugloop van ledenaantallen bij alléén een aanbod 

van tennis gemitigeerd wordt. 

De padelcommissie heeft verschillende scenario’s doorgerekend en concludeert dat padel zonder meer 

haalbaar is voor TC Bunde. De commissie adviseert het bestuur dan ook om niet langer te wachten 

met plannen voor de aanleg van padelbanen. 

• De locatie van de padelbanen 

De commissie onderzocht drie mogelijkheden voor de aanleg van twee padelbanen, namelijk op de 

plek waar de huidige tennisbaan nr. 1 ligt, op de plek van het oefenveldje en op de plek van de 

oefenkooi.  

Na overleg met de gemeente komt de commissie tot de conclusie dat de beste plek de locatie van de 

oefenkooi is. Omdat er asbest in de oefenmuur zit, moet deze door het Verbod Asbest 2024 sowieso 

uiterlijk in 2023 door de gemeente verwijderd worden. Tegelijk hoeft met een keuze voor deze locatie 

in het park ook geen concessie te worden gedaan aan ons huidig aantal tennisbanen. 

  



• Type ondergrond en type kooi 

De commissie heeft verschillende leveranciers, mogelijke ondergronden en types kooi onderzocht en 

met elkaar vergeleken. De commissie adviseert het bestuur om te kiezen voor Kropor als ondergrond 

en een kooi van Nederlands fabricaat. Deze keuze van de commissie is met name gebaseerd op de 

beoogde kwaliteit en duurzaamheid van de padelbaan, alsmede op basis van ervaringen van andere 

verenigingen. 

• Financiën 

De kosten voor twee padelbanen op de plek van de oefenkooi bedragen ongeveer €120.000,- excl. 

BTW (€145.200,- incl. BTW). Het bestuur vindt de investering van het totaalbedrag te groot om louter 

uit onze eigen middelen te financieren. 

Om bij een eventueel positief besluit voor aanleg niet achter het net te vissen, heeft het bestuur op 

advies van de commissie op voorhand drie subsidieaanvragen ingediend, namelijk: 

1. Subsidieaanvraag bij het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport in het kader van de 

regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’. De regeling biedt elke vereniging de 

mogelijkheid op een bijdrage van ca. 20% van een investering in (uitbreiding van) 

sportaccommodaties aan te vragen.  

2. Subsidieaanvraag bij de gemeente Meerssen in het kader van het Visiedocument 

Accommodatiebeleid; 

3. Subsidieaanvraag bij de Rabobank. 

Het bestuur is in afwachting van de uitkomsten van deze drie aanvragen. Deze uitkomsten zijn voor 

het bestuur bepalend voor het vervolg van het proces. Zoals gezegd vindt het bestuur het op voorhand 

niet verstandig om al het beschikbare eigen geld van de vereniging te gebruiken voor de investering in 

padel. Graag wil het bestuur een substantieel bedrag achter de hand houden om daarmee ook naar de 

toekomst toe over eerder reserves te kunnen blijven beschikken. 

Zodra er duidelijkheid is over de toekenning en omvang van de subsidies zal een goed beeld ontstaan 

over de wijze waarop de eventuele aanleg van padelbanen gefinancierd zouden kunnen worden. Het 

bestuur zal dan de leden informeren en, in geval het naar haar oordeel verantwoord is in padelbanen te 

investeren, ook een voorstel uitwerken voor een ledenstemming.  

• Conclusie en vervolg 

De aanleg van twee padelbanen draagt bij aan het behalen van de volgende doelen: meer mensen in 

beweging brengen, jongeren tot sporten stimuleren, ouderen langer aan de slag houden, creëren van 

‘cross overs’ tussen alle leeftijdscategorieën, vergroten van de groei van het aantal leden in onze 

vereniging, betrekken van mensen die nu (nog) geen lid zijn, aanbieden van sportieve bedrijfs- en 

personeelsuitjes en tegelijk invulling geven aan de centercourt gedachte van de gemeente Meerssen. 

Zonder zekerheid over de omvang van aangevraagde subsidies kan nog geen vervolgstap worden gezet 

in het besluitvormingsproces.  

Zodra het bestuur uitsluitsels van de subsidieaanvragen heeft gekregen, zal zij de leden nader 

informeren. Het bestuur zal ook pas nadien een (eventueel) voorstel tot aanleg van twee padelbanen ter 

stemming voorleggen aan de leden van TC Bunde. 


