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Verslag extra ledenvergadering TC Bunde d.d. 14 november 2019 20.00 uur. 
Locatie: Kantine TC Bunde. 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Er is sprake van een zeer grote opkomst van bijna 80 leden. Enkele leden bivakkeren nog buiten op de 
baan maar hebben al aangegeven aanstonds alsnog aan de vergadering te willen deelnemen. Dat grote 
aantal is een historisch grote opkomst.  
De voorzitter licht toe dat deze extra vergadering is uitgeschreven om bij de leden van TC Bunde het 
voorstel van het bestuur om padelbanen te gaan aanleggen, formeel in stemming te brengen. Het bestuur 
is van mening dat een dergelijk eminent besluit slechts verantwoord is als dat ook door de leden zichtbaar 
en duidelijk gedragen wordt. 
In zijn introductie vertelt de voorzitter voorts dat in de periode voorafgaand aan deze vergadering een 
peiling via internet heeft plaatsgevonden om ook onze jeugdige leden in de gelegenheid te stellen hun 
mening te geven over padel. Een overgrote meerderheid van de ingekomen reacties was positief over de 
aanleg van padelbanen. Het is helder dat hieraan geen formele stem toegekend wordt, doch het kan een 
een interessant gegeven zijn waarmee mogelijk stemgerechtigde leden rekening willen houden.   
De voorzitter geeft aan dat, zoals ook al in de uitgezonden uitnodiging werd aangegeven, aan het einde 
van deze extra vergadering een stemming zal gaan plaatsvinden, waarbij alléén stemgerechtigde leden 
kunnen deelnemen. Onder de aanwezigen bevinden zich een 5-tal niet stemgerechtigden mensen (junior 
of anderszins niet stemgerechtigden). 
 
De voorzitter geeft vervolgens een kort overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen periode en de 
processen die zijn doorlopen. Aansluitend geeft hij het woord aan Dave van Slijpe die, namens de 
padelcommissie, een samenvattende toelichting geeft van de eerder aan de leden verstrekte informatie 
en een laatste update geeft van de stand van zaken m.b.t. de adviezen aan het bestuur en de leden van 
TC Bunde. Hieruit blijkt onder meer dat er een concrete toezegging van een gemeentelijke bijdrage ligt 
van € 50.000,- en ook een subsidietoezegging van de rijksoverheid van ruim € 30.000,- voor de realisatie 
van de twee padelbanen. De investering van de club zal, bij instemming door de leden, aldus met 
maximaal € 85.000,- uit eigen reserves geschieden. Het bestuur is van mening dat ook daarna met de dan 
aanwezige reserves een solide financiële situatie voor TC Bunde blijft bestaan. 
 
Na de toelichting door Dave van Slijpe volgt de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het maken van 
opmerkingen. Er worden diverse vragen gesteld die door de voorzitter, door de padel commissie en door 
bij het bestuur betrokken vrijwilligers worden beantwoord. Verschillen met eerdere opstellingen en 
overzichten worden besproken en toegelicht. Ook wordt daarbij het voorbeeld van de investeringen door 
tennisclub Houthem ter tafel gebracht die een andere ondergrond dan het voorgestelde Kropor gebruikt 
bij haar padelbanen.  
De padelcommissie licht toe dat zij bij de meeste verenigingen in de regio die padelbanen hebben 
aangelegd te rade is gegaan en ervaringen plus kennis heeft opgehaald. 
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Na de toelichting en de daaropvolgende vragen, antwoorden en gedachtewisselingen wordt door de 
voorzitter een korte pauze ingelast. Een viertal leden die nog op de baan stonden voegen zich op dat 
moment bij de vergadering. 
 
Stemming 
Na een korte pauze wordt de vergadering hervat. De voorzitter constateert dat naar oordeel van het 
bestuur het voorstel om padelbanen te gaan realiseren ruim voldoende besproken is om het voorstel in 
stemming brengen. Er volgen nog enkele kritische vragen over onder meer enkele verschillen met een 
eerder gepresenteerde investerings- en exploitatieopzet van de padelcommissie. De laatste update zoals 
in deze vergadering toegelicht betreft een actualisering waarin enkele prijsstijgingen zijn meegenomen. 
Het voornemen is om de padelbanen in de eerste helft van 2020 aan te leggen, bij voorkeur voor de start 
van het nieuwe seizoen, waarbij we ook afhankelijk zijn van de voortvarendheid van onze gemeente die 
eigenaar is van de locatie. 
 
De voorzitter stelt vervolgens voor om tot stemming over te gaan. Hij formuleert alsnog eenmaal het 
bestuursvoorstel aan de leden om “in te stemmen met de investering van € 165.000,- door TC Bunde voor 
de aanleg van een tweetal padelbanen op de locatie waar nu nog de oefenkooi is gelegen, uitgaande van 
inzet van eigen middelen van maximaal € 85.000,- en daarnaast verkregen toezeggingen aan subsidies en 
bijdragen van € 80.000,-“. 
Hij vraagt de aanwezige stemgerechtigde leden aan te geven met handopsteking wie vóór het voorstel 
stemt. Vervolgens steken 72 leden hun hand op. Ook vraagt de voorzitter wie tegen het voorstel is. 
Daarop steken 3 leden hun hand op. Ook blijkt er sprake van 1 lid dat zich onthoudt van stemming. 
 
De voorzitter constateert dat hiermee het voorstel formeel is aangenomen, waarna een enthousiast 
applaus volgt. 
 
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de padelcommissie voor haar werk en de leden voor 
het vertrouwen en sluit hij de vergadering. Het bestuur trakteert tenslotte op een drankje voor de 
aanwezige leden.  
 
Bunde, 14 november 2019. 
 
 
 


