
 

Eerste padelbanen op verenigingsniveau bij TVZ 750 
Voor dit interview zijn wij in gesprek gegaan met Jan Oosterhof (lid 
padelcommissie/systeembeheerder) en Bert Kok (algemeen bestuurslid padel) van TVZ 750. Bert en 
Jan zijn ook beide voorzitter geweest van de vereniging. 
 
Sinds 10 april 2021 beschikt Tennisvereniging Zwolle 750 (TVZ 750) over twee gloednieuwe 
padelbanen. Zij zijn de eerste Zwolse tennisvereniging die padelbanen heeft aangelegd. Maar 
waarom heeft de vereniging hiervoor gekozen? En hoe zag het proces eruit? Wie gaat dit 
financieren? Dit zijn allemaal vragen die worden beantwoord in dit interview. 
 

Hoe is het idee van padel ontstaan?  

“Op 3 maart 2020 hadden wij een Algemene Ledenvergadering. Toen hadden wij al zoiets van, het 
gaat niet goed met onze vereniging. Tijdens de rondvraag van de ALV hebben wij samen met Frank 
Dikkers een vraag gesteld over padel. Is dit interessant voor onze vereniging? We moeten wat doen 
om ook op langere termijn onze vereniging (financieel) gezond te houden. Wellicht gaat dit ons 
nieuwe leden opleveren. De geluiden waren positief en er is gezamenlijk besloten dat er een 
onderzoek gedaan mocht worden naar de haalbaarheid van padel bij TVZ 750.” 
 
“Afgelopen jaren merken wij dat het ledenaantal sterk is afgenomen. Overigens is dit met 
uitzondering van kleine oplevingen een algemene tendens in tennisland. Bij ons alleen wat extremer. 
Meer dan 5 jaar proberen we met mooie ledenwerfacties ons ledenbestand te verhogen, maar 
ondanks alle inspanningen zijn we qua ledenaantal vanaf het begin van deze eeuw teruggegaan van 
ongeveer 900 naar 450 leden nu. Ondanks de terugval in leden zijn we nog steeds financieel gezond, 
maar de vraag is of we dat op termijn ook blijven nu blijkt dat er door de jaren heen ook scheefgroei 
is ontstaan. Van de 450 leden zijn er zo’n 200 ouder dan 50 jaar. Wij werden zo langzamerhand een 
beetje een oubollige club. Als wij hier wel eens op het terras zaten toen het nog mocht, zeiden wij 
wel eens tegen onze maatjes: “hoeveel van deze leden zijn er over 10 jaar nog lid?” Wij gaven 
eigenlijk allemaal als antwoord, nu moeten wij wat doen.” 
 

Waarom padel? 
“Padel is de laatste jaren enorm in opkomst. De sport is laagdrempelig, spectaculair, dynamisch en 
om die redenen spreekt het veel doelgroepen aan, maar zeker ook de jongere doelgroep. In de 
laatste paar jaar zijn er veel padelbanen gebouwd in Nederland. Ook in de regio is padel in opkomst 
en zijn er enthousiaste geluiden te horen. Denk hierbij aan Meppel, Hattem en Kampen. 
Ledenaantallen nemen (fors) toe en bij de verenigingen in de regio wordt voorzichtig gesproken over 
uitbreiding vanwege capaciteitstekort. In Zwolle zijn er naast TVZ 750 momenteel twee locaties waar 
je kunt padellen (commercieel geëxploiteerd). Op verenigingsniveau was er nog geen enkele 
vereniging die padelbanen had. In de wandelgangen hoorde je geluiden dat verenigingen erover 
nadenken, maar tot dusver heeft niemand behalve TVZ 750 nog doorgepakt. Het feit dat wij de 
eerste zijn, is ons inziens dan ook een enorme kans.” 
 

Het proces  
“In mei 2020 zijn wij direct voortvarend aan de slag gegaan. Wij hebben een padelcommissie in het 
leven geroepen. Samen met Frank ben ik (Jan) de initiatiefnemer van het idee. Later hebben wij 
Wilco, Bert en Ronald gevraagd om aan te haken. Wilco is onze tennistrainer en speelt zelf op hoog 
niveau padel. Ronald heeft veel kennis op het gebied van financiën en bankwezen. En Bert werkt 
voor de gemeente Dronten en die weet als geen ander hoe de hazen lopen.” 



 

“De padelcommissie was compleet. Eerst hebben wij ons georiënteerd bij onze buren (Tennisclub 
Hattem). Zij hadden toen ook pas padelbanen aangelegd. Naast Hattem hebben we in de naaste en 
wat ruimere omgeving diverse tennis- en padelverenigingen bezocht en daar met bestuursleden 
gesproken. Daarnaast hebben wij contact gehad met de KNLTB, omdat wij meer informatie zochten 
over de verschillende stappen die wij moesten doorlopen. Ook hebben wij verschillende leveranciers 
uitgenodigd om de bedragen wat meer te leren kennen en de mogelijkheden te bespreken.” 
 
“Alle informatie hebben wij verwerkt in een uitgebreid rapport. In dit rapport was het voorstel om 
twee of drie nieuwe padelbanen aan te leggen. Onze streefdatum was om op 1 april 2021 de nieuwe 
banen op te leveren, omdat op 8 april 2021 de competitie van padel zou beginnen. Het rapport 
hebben wij in augustus 2020 gepresenteerd aan een voltallig bestuur. Na de presentatie van het 
rapport heeft het bestuur unaniem besloten een meerwaarde te zien in het investeren in 
padelbanen om de vereniging (financieel) gezond te kunnen houden. Voorlopig moesten we ons 
beperken tot 2 banen. Het bestuur heeft de commissie gevraagd nog een aantal punten verder te 
onderzoeken, zodat een compleet plan in een te houden Buitengewone Algemene Vergadering 
(BALV) konden worden gepresenteerd.” 
 
“In de vervolgstappen hebben wij verschillende offertes opgevraagd bij leveranciers. Hier hebben wij 
goed nagedacht wat wij nu belangrijk vinden als club. Prijs, kwaliteit, ervaring leverancier , etc. 
Uiteindelijk zijn wij in zee gegaan met Padeltotaal. Hier hadden wij het beste gevoel bij. Tijdens de 
BALV van 23 november 2020 konden wij helaas vanwege COVID-19 niet op een volledig fysieke 
manier ons plan presenteren. Gelukkig hadden wij Frank die veel ervaring heeft met online 
vergaderen en presentaties maken. Voor onze oudere doelgroep heeft Frank zelfs 
begeleidingssessies georganiseerd. Hier werd instructie gegeven over de werking van ZOOM. Wij 
vonden het namelijk belangrijk dat iedereen aanwezig kon zijn en kon stemmen. Maximaal 30 leden 
mochten fysiek aanwezig zijn in de grote zaal van de Bolder in de Aa-landen en de rest volgende de 
vergadering en stemming via ZOOM. Uiteindelijk zijn er 70 leden fysiek en digitaal aanwezig geweest, 
die allemaal gestemd hebben. Bijna iedereen heeft voor gestemd en er was maar één persoon die er 
echt op tegen was.” 
 

Hoe hebben jullie leden enthousiast gemaakt voor padel?  

“Om leden te enthousiasmeren hebben wij als padelcommissie geregeld dat leden kennis konden 
maken met Padel bij Tennis Club Hattem. Tijdens de twee workshops waren maar liefst 72 leden 
aanwezig. Daarnaast hebben we de leden via onze website en nieuwsbrieven stap voor stap op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom padel en hebben we veel persoonlijke gesprekken 
op het park gehad om toelichting te geven op onze plannen. Een paar weken voor de de BALV, kort 
nadat onze leden de uitnodiging en de digitale presentatie was gestuurd, is op onze website een 
artikel geopend waarop direct alle vragen en de daarbij behorende antwoorden zijn gepubliceerd, 
die onze leden stelden na het bekijken van de presentatie. Uiteraard hebben we de vragen van de 
leden ook persoonlijk beantwoord.” 
 

Het kostenplaatje  

“Voor het aanleggen van twee banen hadden wij ongeveer €150.000 nodig. Gelukkig heeft de 
rijksoverheid in de periode van 2020 t/m 2023 een regeling voor amateur sportverenigingen "BOSA" 
gelanceerd waardoor we 20 tot 30 % van het ingelegde bedrag gesubsidieerd krijgen. De benodigde 
investering wordt geleend via een crowdfundingsactie onder de leden, eigen middelen en aangevuld 
met een lening bij het duurzaamheidsfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten met een 
bankgarantie van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS).” 



 

Inkomsten 

Wij gaan de twee padelbanen exploiteren voor zowel leden als niet leden. Je hoeft geen lid bij ons te 
zijn om een padelbaan te kunnen huren. Dit levert namelijk ook weer extra inkomsten op. Eigen 
leden krijgen uiteraard een korting. 
 

Uitdagingen  
“Bert heeft de verschillende contacten gehad met de gemeente en het waterschap over alle 
vergunningen. Dit was af en toe wel een dingetje. Vooral om dit weg te zetten in de planning en wij 
de ambitie hadden om op 1 april 2021 open te gaan. Wij konden namelijk nog geen vergunningen 
aanvragen, akkoord geven op leverancier of een lening afsluiten voordat wij een definitieve GO 
hadden gekregen van ons leden. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning en 
aanvraag bankgarantie bij SWS. Tussen aanvraag en het verlenen van een vergunning zit een termijn 
van maximaal 8 weken waar een gemeente aan mag voldoen. Als je de vergunning eenmaal hebt is 
er ook nog een beroepstermijn van 6 weken. Binnen deze periode kan er nog iemand bezwaar gaan 
maken op het aanleggen van de banen. Denk aan omliggende buren. Dan kan je twee dingen doen, 
alvast alles in gang zetten of 6 weken afwachten. Het is een klein risico maar deze hebben wij wel 
genomen.” 
 

Wat maakt het proces een succes?  

“Het is echt belangrijk om mensen warm te maken. Dit hebben wij zowel gedaan bij het bestuur als 
alle leden. Niet iedereen was direct enthousiast. Iedereen dacht meteen aan een 
contributieverhoging. Bert is zelfs nog langs verschillende seniorengroepen gegaan om rustig uit te 
leggen wat de plannen zijn. Dit werd zeer positief ontvangen. Kortom, je leden goed informeren is 
erg belangrijk.” 
 
“Daarnaast is het gewoon belangrijk om mensen te vinden met de juiste kennis en expertise en die 
tijd hebben. Dit soort trajecten kun je zeker niet doen naast een fulltimebaan. Het kost namelijk erg 
veel tijd.” 
 
“Wat we ook erg mooi vinden is dat er nieuwe vrijwilligers zijn opgestaan. Wij hadden altijd 
openstaande vacatures bij de PR-commissie. Ik (Jan) pakte dit zelf vaak op, maar wij hadden niet 
‘echte’ communicatie mensen op deze functie. Door padel hebben zich twee enthousiaste dames 
gemeld die hier graag mee aan de slag willen. 
 

Nieuwe leden? 

Het mooiste nieuws is dat er ook 123 nieuwe leden zijn bijgekomen en er komen soms dagelijks nog 
leden bij. Hier zijn wij super blij mee temeer ook omdat ze onze vereniging sterk verjongen. Hiervan 
zijn er 111 die nooit eerder lid zijn geweest van onze vereniging. Een deel van deze groep komt ook 
echt alleen specifiek voor padel. Daarnaast zijn er ook leden die het graag beide willen doen of juist 
alleen voor de tennis komen. Wij zitten nu op ruim 500 leden. In het verleden hebben wij veel 
ledenacties gehad, maar wij denken dat padel onze club echt een boost gaat geven. 
 
Wil je het hele proces van TVZ 750 inzien of wil je een keer padel proberen? Bekijk dan de  website 
van TVZ 750. 
  

https://www.tvz750.nl/index.php?page=ALV&sid=2

