
Update ontwikkeling padelbanen - 21 september 2022

Beste leden,

Graag willen we jullie bijpraten over de ontwikkeling van de mogelijke realisatie van twee padelbanen

op onze vereniging. Voor de zomer hebben we een behoeftepeiling gedaan onder de leden, om na te

gaan hoe jullie tegenover het realiseren van padelbanen staan. We zijn blij dat ons enthousiasme

over een mogelijke realisatie, ook bij jullie bij een ruime meerderheid leeft. 130 leden hebben de

peiling ingevuld, waarvoor hartelijk dank! Onderstaande afbeelding geeft dit mooi weer:

Op de vraag over de mogelijke locatie van twee padelbanen werd wisselend gereageerd. Een

tennisbaan inleveren voor twee padelbanen wordt zeker niet meteen verworpen door de leden die

de enquête hebben ingevuld: ruim een derde vindt dit geen goede optie, terwijl ook ongeveer een

derde aangeeft dit wel een goede optie te vinden. Zie hieronder:

N.a.v. jullie antwoorden, aangevuld met onze eigen inzichten, willen we inzetten op de aanleg van

twee padelbanen op de plek waar nu de minibaan gesitueerd is. Op welke manier dit gaat passen, zijn

we nu aan het onderzoeken.

De aankomende periode zetten we in op het aangaan van een drietal offertegesprekken met

padelbaanbouwers. Vanuit het advies van de KNLTB en een aantal referenties van tennisverenigingen

uit onze omgeving (Venlo en Baarlo) waar al padelbanen gerealiseerd zijn, hebben we een voorlopige

keuze gemaakt uit deze bouwers. Na deze gesprekken, hopen we in beeld te hebben wat de mogelijke

aanleg gaat kosten en willen we ons gaan buigen over het financiële aspect. Ook informeren we

geregeld bij onze gemeente en nemen we ze mee in onze plannen.

Als laatste hebben we een oproep aan jullie. In de behoeftepeiling vroegen we of je iets wilt

betekenen binnen de club m.b.t. de promotie of organisatie van de realisatie van padelbanen (denk

bijv. aan werkzaamheden bij de sloop van de huidige minibaan). Ongeveer 25% gaf aan waarschijnlijk



of zelfs zeker iets te willen betekenen. Ben jij er hier eentje van? Heel fijn! Neem dan even contact op

met Frank (frank_sterren@hotmail.com) om te kijken wat jouw rol mogelijk kan zijn. Mocht je op dit

moment nog vragen of opmerkingen hebben, laat dan ook iets van je horen door een mailtje te

sturen naar Frank. We hopen jullie via deze weg voldoende bijgepraat te hebben.

Groet,

De padelcommissie (Ruud, Pascal, Tom en Frank)
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