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Aanleiding | Proces 

• TC Bunde wordt door de gemeente aangemerkt als het centrecourt 
van tennis in Meerssen 

• Urgentie besef krimpende tennissport 

• Groei van Padel  

• Padelcommisie adviseert bestuur 

• Bestuur adviseert leden 

• Leden beslissen bij de extra ALV op 14 november 2019 
 



Vooronderzoek 

• Kwalitatieve en Financiële aspecten  

• KNLTB  

• Diverse verenigingen 

• Leveranciers 

• Gesprekken met padelverenigingen | Houthem, Kimbria, Ready 

• Gemeente 



Tussentijdse conclusies 
• KNLTB en clubs die al Padel spelen zijn positief 

• Ledenkrimp gestopt en in veel gevallen omgebogen 
naar lichte groei 

• Andere doelgroepen voelen zich aangetrokken tot de 
combinatie tennis en padel 

• Duidelijke meerwaarde voor bestaande leden 

• Aantrekkelijke sport voor jeugd, recreanten, beginners, 
gehandicapten,  

• ouderen, scholen en bedrijven 



Locatie op de plaats van de oefenkooi: 



Financieel 1/3 

• TC Bunde is solvabel, liquide en de exploitatie is op korte termijn 
gezond. Maar… 

• Voortdurende krimp leidt binnen enkele jaren tot verliessituatie 
• Misschien wel het mooiste park van Zuid-Limburg…. 

• Maar wat als we alleen maar krimpen? 

 

• Effect padel op lange termijn positie van TC Bunde… 

 



Financieel 2/3 

• Investering van TCBunde in 2 padelbanen:€ 67.800 
• Variabelen 

• Locatie op de plaats van de oefenkooi 
• Diverse offertes zijn uitgewerkt 
• Subsidie BOSA en bijdrage gemeente is verwerkt 

• Financiering 
• Variabelen 

• Eigen middelen beschikbaar 

• Kosten op jaarbasis padel 
• Afschrijving € 6.500,-/jaar 
• Onderhoud € 750,-/jaar 

• Totaal € 7.250,-/jaar 
 

 

 



Financieel 3/3 
• Opbrengsten 

• Scenario-analyse 
• Pessimistisch – Optimistisch – Realistisch 

• Belangrijkste variabele is aanname over aantallen leden | krimp bij status quo | groei bij 
padel.  

• Huidige contributieprijs ruim onder gemiddelde overige verenigingen. Houdbaar? 

• Overige opbrengsten zijn: 

• a) baromzet effect en  

• b) clinics en verhuur voor externen 

 

 

 

Groei leden 
Pos/Neg 
Resultaat 

Pessimistisch Optimistisch Realistisch Geen padel 

Jaar 1 10 40 30 -15 

Jaar 2 10 40 30 -15 

Jaar 3 10 40 30 -15 



Vervolgstappen 

• Presentatie delen met leden. Reactie graag vóór 1 april. 

 

• Reacties worden meegenomen in conclusie van padelcommissie en 
advies aan bestuur. 2e 3e week april. 

• peiling onder de jeugdleden en leden die verhinderd zijn. Dit zijn geen 
geldige stemmen. 

• Donderdag 14 november 2019 om 20:00h stemming onder 
stemgerechtigde leden 

 

 


