Padel bij GLTC Ad Astra
Een mooie uitbreiding van het
sportaanbod in Gouda
Goudse Tennis & Padel Club

Opgesteld door Padel Werkgroep:
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1

Hoe zit het bij ons als tennisclub?
In 2020 hebben we als bestuur het beleidsplan van de afgelopen jaren geëvalueerd.
Voor het nieuwe beleidsplan zijn de kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten
van de tennisclub in kaart gebracht. Er kwam naar voren dat we e.e.a. moeten doen
met onze vereniging om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast moeten we
inspelen op trends en ervoor zorgen dat het ledenaantal op een aanvaardbaar niveau
komt, blijft en in de toekomst nog uitbouwt. In februari 2020 hebben we het nieuwe
beleid tijdens de ledenvergadering geïntroduceerd.
Positief is dat we in 2020 de afname van het aantal leden gestopt is en omgebogen is
naar meer leden. Mede door het project MKMT, is het ledenaantal zelfs toegenomen
tot ca. 480 leden per 1 Januari 2021.
In onderstaande grafiek het ledenaantal per 1 januari van een jaar met daarin
een prognose voor 2022, dit aantal leden verwachten we als Padel in onze vereniging
is geïntegreerd.
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•KNLTB hanteert ca. 90 leden als norm per baan (ongeacht een padel- of tennisbaan),
dus 6 tennisbanen is genoeg met huidig ledenaantal, incl. mogelijke doorgroei.
•Een aantal banen (5 t/m 7) is aan extra onderhoud toe. De planning is om baan 5 te
gebruiken als locatie voor 2 padelbanen, in de lengterichting, zoals aangegeven op de
plattegrond; daardoor is alleen maar baan 6 en 7 nodig voor extra onderhoud. De
overige banen zijn in goede conditie.
•In feite dus uitbreiding: van 7 banen naar 8 banen!
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We willen de Padelbanen laten aanleggen op de plaats van tennisbaan 5.
Bijkomend voordeel van deze plek is dat er meer direct wedstrijden gekeken kunnen
worden op de tennisbanen 4 en 6.
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Anticiperen
•Bestuur wil anticiperen op de toekomst en zorgen voor een gezonde financiële basis
•Stilstand is achteruitgang
•Aantrekkelijk blijven voor de jeugd
•Aantrekkelijk blijven voor huidige leden en potentiële nieuwe leden
•Nieuwe snelgroeiende sport toevoegen aan sportaanbod in Gouda
•Ad Astra 1e in Gouda die dit willen toevoegen aan sportpark Per Aspera
•Bij andere Tennisverenigingen in NL die padel hebben toegevoegd, is forse
ledengroei gerealiseerd, plus tevens extra inkomsten door losse verhuur
•Financiering kan geschieden uit eigen vermogen, subsidies, leningen, sponsoren.
•bij de prognose, zoals we die voor ogen hebben, zou het niet ondenkbeeldig zijn, dat
de contributie komende jaren verlaagd kan worden

Wat is Padel?
Achtergrond Padel
- Combinatie van tennis, squash en beachbal
- Oorsprong Mexico
- Padel is de 1e sport in Argentinië
- Padel is de 2de sport in Spanje (na voetbal)
- Padel is de snelst groeiende sport ter wereld
- Speelveld van 10 x 20m, omringd door
glaswand en hekwerk
- Ondergrond: kunstgras
- Net tussen beide speelvelden
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Hoe wordt Padel gespeeld?
Altijd 2 tegen 2 (dubbelspel)
Puntentelling identiek aan tennis
Onderhands serveren (diagonaal)
Bal mag maximaal 1x stuiteren
De bal mag na de grond geraakt te hebben de wand raken en mag vervolgens ook
via de wand weer over het net worden gespeeld
De bal is uit als de wand geraakt wordt zonder dat de bal de grond heeft geraakt
of als de bal in het net gespeeld wordt

Ontwikkeling van Padel in Nederland
In een paar jaar tijd is Padel in Nederland enorm gegroeid. Van 23 locaties in 2015
tot 190 locaties in 2020. Ook het aantal spelers is explosief gestegen. In 2024
verwacht de KNLTB dat er 100.000 Padelspelers zijn.

Daar moet Gouda toch ook bij zijn ?!
De tennisclubs Bergvliet, Gouwe Smash en De
Sluipers, uit onze regio, hebben inmiddels
ervaring met Padel, hun leden zijn erg enthousiast
Zij zien door Padel een forse stijging
van het aantal nieuwe leden.
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Voordelen van Padel
“complementair aan tennis “
Doorgroei vanuit padel mogelijk naar regulier tennis
Bestaande leden iets nieuws bieden
Door verbreding sportaanbod
Slapende leden activeren (weer iets nieuws)
Past uitstekend bij de dubbelcultuur
Jeugdtennislessen op padelbanen mogelijk

“nieuwe doelgroepen aanspreken”
Aantrekken nieuwe leden uit de regio
Terugwinnen van oud leden
Interessant voor squashspelers

“extra inkomsten”
Contributie nieuwe leden
Losse verhuur padelbanen
Extra inkomsten kantine
Verhuur materiaal
Organiseren toernooien
Deelname competitie
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