
Nieuwe kantine, nieuwe banen



Programma vanavond – 9 maart 2022

• Even voorstellen

• Aanleiding

• Wat, waarom en hoe?

• Ontwerp - Voorkeur

• Financiën

• Planning

• Aandachtspunten

• Komende ALV



Aanleiding:

• Stijgende populariteit padel én tennis

• Uitbreiding aantal padelbanen zowel in Arnhem als op TV Schuytgraaf

• Kantine vervangen vanwege technische staat en een tijdelijke vergunning

• Groei junioren tennis: +36   leden (vanaf 2019)

• Groei senioren tennis: +64 leden (vanaf 2019)

• Groei padel: +220 leden (vanaf 2019)

• Totaal leden club: 800+ leden

• Kantine voldoet niet en te klein voor stijgend aantal leden

• Overleg met de Gemeente
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Wij – TV Schuytgraaf

• Wie zijn we?

• Wat willen we?

• We zijn sportief

• We zijn gezellig (op en naast de baan)

• We zijn een gezonde club

• We staan open voor vernieuwing en ontwikkeling

• We zijn één club waar je kan tennissen én padellen

• Een gezamenlijke, gezellige kantine voor iedereen

• Twee extra padelbanen 

• Behoud aantal tennisbanen

• Betere ligging zodat de tennisbanen en padelbanen goed te zien zijn

• Meer contact tussen tennissers en padellers

• Toekomstbestendige vereniging
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Hoe bereiken we dit?

• Nieuwe kantine;

• Extra padelbanen;

• Een centrale plek tussen de tennis- en padelbanen;

• Zoeken naar ruimte binnen de gemeentelijke kaders;

• Financieel gezond plan;

• Aanpassing van de contributie;

• Eén lidmaatschap voor zowel tennis als padel;
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Studie en uitwerking
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• Niets doen 

• Alleen kantine vervangen

• Kantine op baan 5

• Kantine op huidige plek, 1 padelbaan

• Kantine op baan 2

• ??

• Uiteindelijk ligt er een voorkeursvariant
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Voorkeur



Toelichting ontwerp
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Ontwerp goed bekijken? Gaan naar de site en bekijk de actuele presentatie

T.o.v. de presentatie zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd.

Iets meer ruimte

Trap naar binnen

Pergola / overkapping

Meer toiletten

Opberghokken

Work in progress!



Ontwikkeling leden
Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

    Junioren

  Kids 67 94 114 109 86 91 93 88

  Jeugd 29 29 44 53 59 62 59 61

  Junioren 9 22 34 58 68 73 97 100

Junioren Totaal 105 145 192 220 213 226 249 249

    Senioren

Tennis 305 296 318 356 350 364 411 420

Padel 0 0 0 0 33 96 205 234

(waarvan combi) (0) (0) (0) (0) (7) (20) (43) (46) 

Senioren Totaal 305 296 318 356 376 440 573 608

Totaal 410 441 510 576 589 666 822 857



Uitgangspunten exploitatie

• Bouwkosten kantine (€ 650.000 - € 850.000)
• BOSA subsidie (o.a. 10% sport gerelateerde kosten)
• Aanschaf inventaris (€ 70,000)
• Huur 2 extra padelbanen (€ 10,000 / jr)
• Verplaatsen banen (€ 150,000)
• LED verlichting 4, 5, 6 (€ 20,000)

• Beperkte ledengroei senioren
• Tijdelijk omzetverlies kantine tijdens bouw

• Voorstel contributie senioren € 175 (Padel en Tennis)



Planning:

• Nadere uitwerking obv:
• RO-procedure
• Snel een eerste padelbaan?
• Ontsluiting
• Fasering

• Rekening houden met:
• Voorbereiding en aanbesteding;
• Selectie;
• Weer;
• Kantine wel / niet;
• Impact op competities;
• Impact op les / vrij spelen; 

• Keuzes maken



Algemene Leden Vergadering:

• Kiezen van de voorkeursvariant;

• Mandaat voor het bestuur voor de realisatie van de 
nieuwbouwplannen (padelbanen en kantine);

• Instemmen met nieuwe contributie voor senioren;

• Deze presentatie plaatsen we op de website. Vragen kunnen de 
komende periode gesteld worden via info@tvschuytgraaf.nl of 
benader ons gewoon!

mailto:info@tvschuytgraaf.nl

