Padel bij GLTC Ad Astra
Inleiding
Sinds 7 jaar is het aantal tennissers dat is
ingeschreven bij de KNLTB ongeveer gehalveerd. Het ledental van Ad Astra is afgenomen van 750 naar nu 480 leden. Gelukkig is er in 2020 in NL weer een kleine
groei van 2% te zien. Waarschijnlijk heeft
de Corona pandemie hier aan bijgedragen.
Ook bij Ad Astra zagen we afgelopen jaar
gelukkig een groei van 10% door, onder andere, onze succesvolle actie Maak Kennis
Met Tennis. In 2019 heeft het 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. Een van de uitkomsten was dat we
acties moeten ondernemen om de continuïteit van onze vereniging 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 groeit. In februari 2020 hebben we het nieuwe beleid tijdens de ledenvergadering geïntroduceerd.
Een concreet voorbeeld van een actie die in
2020 is ingezet is het “Maak kennis met tennis” programma. Mede hierdoor zijn 92 nieuwe leden geworven. In dit stuk wordt ingegaan
op de mogelijkheid om meer leden te werven door het aanbieden van een extra activiteit op de vereniging, namelijk Padel. Padel
is een sterk groeiende nieuwe sport, die bij
veel tennisverenigingen aangeboden wordt.
Zo hebben de verenigingen Gouwe Smash
in Waddinxveen, Bergvliet in Haastrecht en
De Sluipers in Reeuwijk inmiddels ieder 2
banen laten aanleggen. Bij deze verenigingen heeft dit tot 50 - 80 nieuwe leden geleid.

In onderstaande grafiek het ledenaantal per
1 januari van een jaar met daarin een prognose voor 2022 en 2023, dit aantal leden
verwachten we als Padel is geïntegreerd.

Wat is padel?
Achtergrond Padel
- Combinatie van tennis, squash en
beachball
- oorsprong Mexico;
- padel is de 1e sport in Argentinië;
- padel is de 2de sport in Spanje (na voet
bal);
- padel is de snelst groeiende sport ter
wereld;
- speelveld van 10 x 20m, omringd door
glaswand en hekwerk;
- ondergrond: kunstgras;
- net tussen beide speelvelden.

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 heb
ben 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.

Padel bij GLTC Ad Astra
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.

Meer leden zal resulteren in meer inkomsten door:
- contributie nieuwe leden;
- losse verhuur Padelbanen;
- extra inkomsten van de bar;
- verhuur materiaal;
- organiseren toernooien;
- deelname competitie.
Wat is het plan voor Padel bij Ad Astra?
Voor de aanleg van Padelbanen moet ruimte
gevonden worden op het park van Ad Astra.
Daarvoor is het nodig om één tennisbaan op
te offeren. Hoewel dat natuurlijk jammer is,
is het wel mogelijk. De KNLTB hanteert als
norm ca. 90 leden per baan (ongeacht een
padel- of tennisbaan). Met zes banen kunnen we dus 540 tennissende leden hebben.
Met het huidige ledenaantal is er daarmee
capaciteit voldoende en kan de vereniging
zelfs nog groeien.

Daar moet Gouda toch ook echt bij zijn?!
Tennisclubs Bergvliet, Gouwe Smash en De
Sluipers, uit onze regio, hebben inmiddels
de ervaring dat hun leden erg enthousiast
zijn over deze nieuwe racketsport en dat
inderdaad het ledenaantal daardoor flink is
gestegen.
Wat kan Padel betekenen voor Ad Astra?
Padel is complementair aan tennis, daarom
is doorgroei vanuit Padel naar regulier tennis eenvoudig. Ad Astra kan de bestaande
leden iets nieuws extra bieden, waardoor
slapende leden weer actief kunnen worden.
Er wordt veel dubbel gespeeld bij Ad Astra,
Padel sluit hier goed op aan. De extra sport
zal nieuwe doelgroepen aanspreken, maar
we kunnen ook oud leden terugwinnen.
Veel squashers zijn enthousiast.

Het plan is om baan 5 om te bouwen tot
twee padelbanen. Details hierover worden
verderop gegeven. Hiermee ontstaan drie
blokken van twee tennisbanen en een blok
met twee padelbanen.
De laatste jaren waren onze tennisbanen
soms langdurig niet bespeelbaar bij overmatige regenval. Volgens plan, na de grote
renovatie van 2010/2011, zijn de banen toe
aan een tussentijdse grondige onderhoudsbeurt. Hiermee wordt gegarandeerd dat de
overgebleven zes banen goed bespeelbaar
blijven, ook na flinke regenbuien. Voor deze
grondige onderhoudsbeurt is geld gereserveerd. Het zal lonen om de aanleg van de
Padelbanen te combineren met de grondige
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het bestuur moet anticiperen op de toekomst en zorgen voor een gezonde financiële basis;
aantrekkelijk blijven voor de jeugd;
aantrekkelijk blijven voor huidige leden;
aantrekkelijk worden voor oud leden, buitenstaanders en geïnteresseerden in padel;
nieuwe snelgroeiende sport toevoegen aan sportaanbod in Gouda;
Ad Astra 1e vereniging in Gouda die Padel wil toevoegen aan sportpark Per Aspera;
bij andere Tennisverenigingen in Nederland 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, is het niet ondenkbaar dat de contributie
komende jaren verlaagd zou kunnen worden.

