
 
 
 
Beste leden, 
 
 
Nu de Algemene Leden Vergadering (wo. 21 november) echt naderbij komt, is het goed om een 
aantal zaken in herinnering te roepen. 
Zo was er de bijeenkomst op maandag 15 oktober jongstleden. De presentatie begon om 20:00 uur, 
de locatie de kantine van MLTC en het onderwerp, de nieuw bij MLTC te introduceren sport "Padel". 
 
Circa 40 aanwezigen hadden zich verzameld, in leeftijd van 17 tot 77 jaar. Diverse generaties met 
interesse voor dit nieuwe initiatief. 
De presentatie werd verzorgd door de Projectgroep Padel, presentator Henk Schut en voor het 
financiële gedeelte, penningmeester Wouter Pol. Behalve het voorschotelen en uitleggen van een 
breed scala aan informatie, werd door de presentatoren ook een aantal essentiële keuzes, vragen en 
afwegingen voorgelegd. 
 
Aardig 'detail' met betrekking tot de samenstelling van de Padelgroep: ook zitting daarin hebben 
iemand uit de voetbalwereld en een lid van een andere tennisvereniging. Dit is van belang bij het in 
grote kring peilen van belangstelling en het creëren van een breed draagvlak, ook buiten de 
vereniging. 
 
Het publiek was zeer belangstellend en er werden vele vragen van uiteenlopende aard gesteld; soms 
zeer kritisch, maar eigenlijk steeds opbouwend-positief. 
 
In het kort was de presentatie als volgt opgebouwd: 
 
- Het Proces, een tijdreis door de afgelopen maanden. Hoe ziet 'de route' naar Padel eruit. Padel, een 
volkomen nieuwe sport voor Meppel e.o. 
(formeren Projectgroep medio 2018 - oriëntatie op de Padelmarkt - 'pilot' d.m.v. mobiele Padelbaan - 
financieel onderzoek en belangstellingsregistratie - presentatie - ALV - bouw banen in 2019?) 
 
- De Sport, wat is Padel? Waarom is het zo succesvol. De 'zegetocht' van Padel door Europa; de sport 
is gigantisch in Zuid-Amerika en Spanje en rukt nu snel op, ook in Nederland. 
 
- De Reden, waarom dit initiatief? 1. Ledenwerving en -behoud. 2. Aantrekken van nieuwe 
doelgroepen. 3. Eigen leden iets extra's aanbieden. Doel: een duurzaam gezonde vereniging. 
 
- Het Middel, waarom juist Padel?  
Padel is laagdrempelig (je kunt al gauw een leuk spelletje spelen), Padel is de snelst groeiende sport 
(wsch. ter wereld), Padel past perfect bij de tennisinfrastructuur (combinatie van beide sporten 
verdraagt zich uitstekend, zowel in beoefening als in organisatie; kan elkaar versterken), Padel is een 
sociale sport (krachts- en speelsterkteverschillen spelen een kleinere rol, meer tijd voor gezelligheid 
door aard van de sport, geschikt tot op hoge(re) leeftijd), Padel is dynamisch (in de beoefening, maar 
ook als schouwspel), Padel is onderhoudsarm (veel lager kostenplaatje dan bij tennis). 
 
- De Financiën; de levensvatbaarheid, de investering en financiering, de exploitatie. 
Eigen eerste ervaringen met de mobiele Padelbaan registreren een zeer grote belangstelling (met 
grote verscheidenheid aan belangstellenden, uit de hele regio, uit diverse sporten en geledingen). 
Praktijkvoorbeelden en ervaringen bij andere tennisverenigingen, verspreid door het gehele land, 
geven over de afgelopen paar jaren, een positief beeld te zien, zowel in financiële haalbaarheid, als in 
ledengroei.  
 
De realisatie van een tweetal Padelbanen kost ca. € 120.000,-- Een hierop toepasselijke subsidie van 
overheidswege bedraagt ca. € 30.000,-  Resteert een op te brengen bedrag ad € 90.000,- 
Financiering via 1. Crowdfunding, 2. Lening Rabobank. Voor 1. ligt er een uitgewerkt plan, met steun 
van specialisten op dit gebied. Voor 2. ligt er een harde toezegging van de bank, die enthousiast is 
over een dergelijk vernieuwend initiatief in de regio. MLTC wordt namelijk ondersteund door de SWS, 
Stichting Waarborgfonds Sport, die garant/borg voor de club en dit plan zal staan. Een harde 



 
toezegging, die duidt op geloof in dit project. Wel is een voorwaarde van de bank en gaat SWS er ook 
vanuit, dat MLTC een deel van de gelden zélf (via crowdfunding) zal opbrengen. 
 
De crowdfunding vindt plaats in de vorm van obligatieleningen (geldlening op langere termijn met 
obligaties, verhandelbare schuldbewijzen). Deze vorm zorgt voor lagere lasten voor de vereniging, 
geeft fiscale voordelen in combinatie met een periodieke gift en genereert een grotere betrokkenheid 
van de leden bij hun club. 
De gedetailleerde uitleg, met bijbehorende visualisatie, tijdens deze avond maakte duidelijk dat de 
leden hun club een bedrag kunnen doen toekomen, terwijl het hunzelf niets kost. Een win-win situatie 
zogezegd; mogelijk gemaakt, doordat de fiscus meebetaalt. 
 
In de exploitatie zien wij een kostenverhoging ten bedrage van € 10.000,- (bestaand uit rente, 
afschrijving en onderhoud), terwijl aan de batenzijde wij een inkomstenverhoging zien ten bedrage van 
€ 10.000,- (bestaand uit schenkingen, extra contributie door ledengroei en sponsoring van de 
Padelbanen). Er wordt voorzien, dat de twee Padelbanen reeds vanaf jaar 1 break-even kunnen 
draaien. Met elk daarop volgend jaar, een toenemend positief resultaat, als gevolg van afnemende 
rentelasten. 
 
Verder worden, aan financieringszijde, verschillende mogelijke groottes van obligatieleningen en 
verschillende mogelijke lengtes van looptijden met de aanwezigen besproken. Er blijkt, naast een 
obligatiegrootte van € 1.000,- ook behoefte aan een grootte van € 500,-. Naast een looptijd van 10 
jaar, geeft men aan ook een looptijd van 5 jaar aangeboden te willen zien. Diverse mogelijke varianten 
van obligatieleningen passeren de revue. 
 
Eveneens, aan exploitatiezijde, worden verschillende dekkingen besproken. Zo kan er voor een 
algehele (verhoogde) contributievorm gekozen worden, waarbij iedereen meebetaalt of voor een 
drietal verschillende contributievormen naast elkaar, waarbij eenieder betaalt voor wat hij/zij afneemt 
(tennis, padel, combinatie tennis/padel). Ook kan er aan dekking door verhuur gedacht worden, 
waarbij leden korting krijgen. 
 
De Locatie, waar moeten de Padelbanen komen? De volgende opties zijn onderzocht en worden 
beschreven. 1. Tennisbaan 4. 2. Tennisbaan 4 + Heuvel. 3. Heuvel. 4. Grasveld langs Europaweg. 
Als beste locatie wordt gepresenteerd optie nr. 2, baan 4 + heuvel. Motivatie: beste zicht-locatie vanuit 
clubhuis, lichtste vergunningprocedures, gedeeltelijk reeds geschiktere ondergrond voor fundering en 
een mogelijkheid tot eenvoudige uitbreiding in de toekomst, bij succesvolle ontwikkeling. 
 
Het Vervolg, na een positieve ALV. 
Tot slot wordt de 'route' na de ALV besproken. Achtereenvolgens staan dan gepland, de activering 
van de crowdfunding via een speciaal daartoe ingerichte website, in November de aanvragen bij de 
Rabobank en de Stichting Waarborgfonds Sport, begin 2019 de aanvraag subsidie van 
overheidswege (VWS), rond 1 maart 2019 start bouw en rond 1 mei 2019 oplevering van de 
Padelbanen. 
 
Aan het eind van de avond wordt, onder het genot van een drankje, in diverse groepjes nog lang over 
de gepresenteerde materie nagepraat. 
 


