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1. Inleiding
Aanleiding en doel onderzoek
Het bestuur van Tennisvereniging Warmenhuizen (hierna TVW) onderzoekt de mogelijkheid van de aanleg van Padelbanen. Zij is benieuwd wat leden vinden
van de mogelijke aanleg van Padelbanen en waarom en onder welke voorwaarden zij achter dit idee staan. Door middel van een onderzoek onder de leden
krijgt het bestuur inzicht in de mening van haar leden over deze kwestie en vergaart informatie over zaken waar zij rekening mee moeten houden. Daarnaast
kan het onderzoek (extra) draagvlak voor de aanleg van de Padelbanen onder leden creëren. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Hoe kijken leden van
Tennisvereniging Warmenhuizen aan tegen de mogelijke aanleg van Padelbanen?”

Methode
Voor dit onderzoek zijn alle 625 leden van TVW benaderd. Via een e-mail kregen de leden een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek door een online
vragenlijst in te vullen. Het veldwerk van het onderzoek liep van 15 augustus 2020 tot en met 6 september 2020. Er zijn een aantal herinneringse-mails
verstuurd.
In totaal vulden 242 leden de vragenlijst (gedeeltelijk) in. Respons kwam alleen van de leden van 17 jaar of ouder (in totaal 484 leden). Alleen over deze groep
leden kan daarom uitspraken gedaan worden. Niet alle deelgenomen leden hebben de vragenlijst volledig ingevuld. De ‘afhakers’ zijn wel meegenomen in de
resultaten van de vragen die ze wel ingevuld hebben. Dit brengt de totale respons (inclusief afhakers) op 50 procent van de leden van 17 jaar of ouder.
In totaal vulden 205 leden de vragenlijst volledig in. Dit is 42 procent van de leden van 17 jaar of ouder. Met een maximale onnauwkeurigheidsmarge van 5%
kunnen uitspraken worden gedaan over deze groep.¹

¹ Hiermee wordt het interval bedoeld waar het daadwerkelijke waarde beneden of boven de gevonden waarde ligt. Bijvoorbeeld: wanneer we vinden dat 80 procent van de deelgenomen leden van 17 jaar of
ouder bekend is met de sport Padel, dan mogen we concluderen dat in werkelijkheid het percentage (met een onnauwkeurigheid van 5 procent) van alle leden van 17 jaar of ouder binnen het interval 75-85% ligt
(met een zekerheid van 95%).

1. Inleiding
In tabel 1.1 is de verdeling van de respons op verschillende achtergrondgegevens te zien.
Tabel 1.1. Verdeling respons
Geslacht

Leeftijd

Duur lidmaatschap

Deelname activiteiten

Frequentie aanwezig
tennisbaan zomerseizoen

Frequentie aanwezig
tennisbaan winterseizoen

Man: 50%

17-25 jaar: 8%

Korter dan een jaar: 4%

Wedstrijden: 75%

Wekelijks: 82%

Wekelijks: 69%

Vrouw: 50%

26-35 jaar: 22%

1-5 jaar: 15%

Toernooien: 79%

Maandelijks: 13%

Maandelijks: 18%

36-45 jaar: 17%

5-10 jaar: 19%

Tennisles: 35%

Minder vaak: 4%

Minder vaak: 6%

46-55 jaar: 20%

Meer dan 10 jaar: 61%

Nooit: 1%

Nooit: 6%

56-65 jaar: 15%

Weet niet: 1%

66 jaar en ouder: 17%

Vragenlijst
Voor het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst bevat de volgende onderwerpen:
• De bekendheid met de sport Padel;
• Mening mogelijke aanleg Padelbanen bij TVW;
• Verwacht gebruik Padelbanen;
• Gewenste plek van de Padelbanen;
• De kosten van de aanleg van Padelbanen;
• Interesse Padel clinic.
Analyse
Als percentages niet optellen tot 100 procent is dit een gevolg van afrondingsverschillen. Per grafiek is te zien hoeveel respondenten de desbetreffende vraag
hebben beantwoord (middels n=…).

2. Samenvatting
Aanleg Padelbanen volgens veel leden (onder een aantal voorwaarden) een goed plan
De meerderheid van de leden is bekend met de sport Padel en was ervan op de hoogte dat binnen TVW wordt nagedacht over de aanleg van Padelbanen. Bijna
alle leden vinden dit een goed plan. Er wordt onder andere genoemd dat Padel een leuke sport is en dat de aanleg van de banen zorgt voor vernieuwing en de
aantrek van nieuwe (jonge) leden. Een deel van de leden vindt wel dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zo wordt onder andere genoemd
dat er voldoende tennisbanen beschikbaar moeten blijven, dat het financieel haalbaar moet zijn (zonder teveel contributieverhoging) en dat de animo buiten
de vereniging onderzocht moet worden.
De helft van de leden hebben de voorkeur dat de Padelbanen in plaats van baan 9 en het speelveldje komen. Twee op de tien (22%) kiezen voor baan 4 en de
oefenkooi. Beide opties hebben voor- en nadelen qua geluid, zon en zichtbaarheid.
Meerderheid verwacht Padelbanen te gebruiken
Zes op de tien leden verwachten gebruik te gaan maken van de Padelbanen. Een even grote groep denkt dat er meer mensen lid zullen worden van TVW als er
Padelbanen worden aangelegd. Eén op de vijf leden kent daadwerkelijk iemand in hun omgeving die dan lid wil worden van de vereniging. Ook zijn er meer
leden die TVW actief verwachten aan te bevelen aan hun omgeving als de vereniging Padelbanen heeft. Iets meer dan de helft van de leden heeft interesse in
een Padel clinic.

Bereidheid betaling contributieverhoging verdeeld
Twee derde van de leden zegt (waarschijnlijk) goedkeuring te geven voor de financiering van de aanleg van Padelbanen, waarvan 28 procent zeker: “Goede
investering op langere termijn.” Wel noemt een aantal leden dat het afhankelijk is van zaken als het huidige bedrag in de kas en het aantal nieuwe leden dat het
aantrekt.
Bijna een derde van de leden is (waarschijnlijk) niet bereid om (maximaal) 20 euro contributieverhoging te betalen, 44 procent is hier (waarschijnlijk) wel toe
bereid. Toch verwachten weinig leden hun lidmaatschap op te zeggen bij een contributieverhoging. Men noemt onder andere dat Padel een meerwaarde voor
de vereniging is en dat ze willen blijven tennissen. Bij een deel van de leden is dit wel afhankelijk van de hoogte van de contributieverhoging. Als suggestie
wordt genoemd dat leden die gebruik gaan maken van Padel meer contributie betalen dan leden die hier geen gebruik van maken. Acht procent zegt wel
(waarschijnlijk) het lidmaatschap op te zeggen als de contributie omhoog gaat.

3. Resultaten
Hoge bekendheid Padel
Bijna acht op de tien leden is bekend met de sport Padel. Een kleine groep
heeft de sport zelf daadwerkelijk wel eens gespeeld. Ruim twee op de tien is
niet bekend met Padel.

Figuur 3.1. Bekendheid Padel (n=242)
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Aanleg Padelbanen volgens leden een goed plan
Veel leden wisten dat er binnen TVW wordt nagedacht over de aanleg van
Padelbanen, 83 procent was hiervan op de hoogte. Maar liefst 90 procent
van de leden vindt het een goed plan om Padelbanen aan te leggen, maar
voor een groep van 37 procent wel onder bepaalde voorwaarden. Maar tien
procent vindt het geen goed plan om Padelbanen bij TVW aan te leggen. Op
de volgende pagina’s gaan we dieper in op waarom leden dit wel of geen
goed plan vinden.

Figuur 3.2. Houding aanleg Padelbanen (n=235)
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3.Resultaten
52 procent vindt het zonder meer een goed plan om Padelbanen aan te leggen bij TVW, omdat:

“Vernieuwing en trekt
jongeren aan en dat
is altijd goed.”

“We hebben teveel
tennisbanen en bij
andere clubs zie je dat
door Padelbanen er
meer leden bij de
vereniging komen.”

“Deze sport is erg in
en ook toegankelijk
voor velen. Ik denk
ook dat het veel
mensen zal trekken.”

“Lijkt me leuk om te spelen!”

“Ik verwacht dat het
aantal leden
hierdoor omhoog
gaat, eventueel dan
ook wat jongere
mensen en mij lijkt
het een leuk spel!”

“Het maakt de TVW een stuk
aantrekkelijker. Het is een dynamische
sport en leuk om te doen!“

“Het is goed om mee te gaan met
nieuwe trends in mijn optiek.”
“Gaat meer leden trekken; biedt
buitenstaanders (evt. toeristen)
mogelijkheden; geeft vereniging extra
boost; is leuke sport voor breed publiek!’

“Het is snel groeiende sport die
steeds populairder wordt onder
met name de jongeren en is
dus ook goed voor de eventuele
nieuwe leden die dit kan
aantrekken. Voor de
afwisseling ook leuk.”

“Diversiteit van sport.”
“Gaat waarschijnlijk
jeugd aantrekken voor
de vereniging.”

“Padel is de toekomst.
Vele tennisverenigingen leggen
padelbanen al aan en wij moeten
niet te laat zijn.”

“Het lijkt mij enorm leuk om
Padel te spelen. Zeker als mid
20-er. Lijkt me ook leuk om
vrienden uit te nodigen om
mee te spelen.”

3.Resultaten
37 procent vindt het onder bepaalde voorwaarden een goed plan om Padelbanen aan te leggen bij TVW, namelijk:

“Dat er voldoende
gewone tennisbanen
beschikbaar blijven.”

“Om kennis te maken met
deze nieuwe sport, zorgen
dat er materialen ter
beschikking worden gesteld.”

“Dat er eerst goed gekeken moet
worden of het animo groot genoeg.”

“Voldoende draagvlak (minimaal 60%) en
geen verhoging van de contributie voor
leden die geen padel willen spelen.”

“Het zou jammer zijn als er banen
voor opgeëist moeten worden. Dit
omdat op bepaalde avonden het
druk is en je hierdoor lang moet
wachten en bijvoorbeeld op de
vrijdagavond met competitie niet
eens genoeg banen zijn voor het
aantal wat er speelt.”

“Als de hoogte van de
contributie niet te veel
omhoog gaat. Wel een
goed initiatief.”

“Afhankelijk van de vraag
en de kosten voor aanleg
en onderhoud.”

“Het moet
financieel haalbaar
zijn voor de
vereniging.”

“Als dat maar niet
teveel tennisbanen gaat
kosten/opofferen.”

“Eerst weten hoeveel
animo hier voor is,
De prijs is belangrijk.
Contributie moet niet
omhoog gaan voor de
aanleg van deze
banen.”

“Geen contributie
verhoging, dan
lopen er nog meer
leden weg.”

“Er zal grondig onderzoek
gedaan moeten worden om
na te gaan hoeveel leden
extra men kan aantrekken
van buiten de vereniging.”

“Niet ten kosten laten
gaan van de prettig
bespeelbare
tennisbanen (1,2,5,6).”

“In combinatie met goede
publiciteit en aantrekkelijk tarief
voor niet leden ( bv 10 rittenkaart).”

3.Resultaten
10 procent vindt het geen goed plan om Padelbanen aan te leggen bij TVW, omdat:
“Aanleg kost veel,
denk dat het niet
terug verdiend
wordt.”

“Omdat de investering niet het gewenste aantal leden gaat
opleveren en dus door de huidige tennis leden moet worden
opgebracht. Ik hoop dat het nieuwe leden oplevert maar ben
daar nogal sceptisch over. Wie gaat de investering betalen als
het niet het gewenste aantal nieuwe leden op levert?”
“Omdat ik alleen
wil tennissen.”

“Wegen de kosten op tegen het aantal spelers.
Wij kunnen niet eens competitie spelen op
vrijdagavond met 10 banen. Laat staan met 8.”

“De kosten wegen
niet op tegen de
baten.”

3. Resultaten
Meerderheid zou (waarschijnlijk) gebruik maken van Padelbanen
Zes op de tien (61%) leden zeggen (waarschijnlijk) gebruik te maken van de
Padelbanen als ze worden aangelegd. Drie op de tien zijn hier zeker van.
Bijna een kwart denkt hier geen gebruik van te gaan maken. Vijftien procent
weet het nog niet.

Figuur 3.3. Verwacht gebruik Padelbanen (n=220)
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Aanleg Padelbanen zorgt volgens zes op de tien voor meer leden
We vroegen leden of ze verwachten dat meer mensen gebruik gaan maken
van de faciliteiten van de vereniging en/of lid worden van TVW als er
Padelbanen worden aangelegd. Vier op de tien verwachten dat meer mensen
gebruik gaan maken van de faciliteiten van de vereniging (zonder lid te
worden). Een grotere groep van 60 procent verwacht dat meer mensen
daadwerkelijk lid worden van de tennisvereniging.
Twintig procent van de leden kent daadwerkelijk iemand in hun omgeving die
lid wil worden van TVW als er Padelbanen worden aangelegd.
Figuur 3.4. Als Tennisvereniging Warmenhuizen Padelbanen aanlegt,
verwacht ik dat... (n=216)
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3. Resultaten
Meer leden zouden TVW actief aanbevelen na aanleg Padelbanen
Zes op de tien leden zeggen TVW nu actief aan te bevelen aan familie,
vrienden of kennissen. Na de aanleg van Padelbanen verwacht 68 procent
dat zij de vereniging actief zouden aanbevelen.

Helft leden wil Padelbanen in plaats van baan 9 en het speelveldje
De helft van de leden hebben de voorkeur dat de Padelbanen in plaats van
baan 9 en het speelveldje komen. Twee op de tien (22%) kiezen voor baan 4
en de oefenkooi. Beide opties hebben voor- en nadelen qua geluid, zon en
zichtbaarheid.

Figuur 3.5. Hoe waarschijnlijk is het dat je… (n=215)

Figuur 3.6. Voorkeur plek Padelbanen (n=211)
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3. Resultaten
Meerderheid leden zegt (waarschijnlijk) goedkeuring te geven voor financiering
Twee derde van de leden zegt (waarschijnlijk) goedkeuring te geven voor de financiering van de aanleg van Padelbanen, waarvan 28 procent zeker. Zeventien
procent denkt hier geen goedkeuring voor te geven.
Figuur 3.7. Als er maximaal €45.000,- uit eigen reserve wordt gehaald en € 80.000,- uit sponsoring en eventueel een bank
lening wordt gefinancierd, zou je dan als lid van de vereniging daar je goedkeuring aan geven? (n=206)
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“Soms moet je durven investeren en juist weer jonge
mensen aan je vereniging willen binden. Veel
verenigingen hebben een Padel baan en met succes.”
“Padelbanen hebben m.i. grote meerwaarde en de
toekomst! Geld wordt vanzelf terugverdiend.”

80%

Nee, zeker niet

“De contributie is al erg
veel, ik wil niet nog meer
betalen om te tennissen.”

18%

100%

“Belachelijk in deze tijd.”

Weet ik (nog) niet

17%
“Liefst zo veel mogelijk
uit eigen reserve
betalen, of sponsors.”
“Ligt aan de hoeveelheid
wat er nog in de kas ligt.”

“Ik vind het risico te
groot.”

“Het is veel
geld voor een
onbekende
sport.”

“Nogal duur. Verwacht geen grote toename
ledenaantal. Wellicht aparte nieuwe
vereniging opstarten (verkoop gedeelte van de
grond)?”

3. Resultaten
Bereidheid betaling contributieverhoging verdeeld
Bijna een derde van de leden is (waarschijnlijk) niet bereid om (maximaal) 20
euro contributieverhoging te betalen. Zeventien procent misschien en 44
procent is hier (waarschijnlijk) wel toe bereid.

Figuur 3.8. Bereidheid betaling (maximaal) 20 euro contributieverhoging
(n=205)
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3. Resultaten
Bijna één op de tien leden verwacht lidmaatschap op te zeggen bij contributieverhoging
Toch verwachten weinig leden hun lidmaatschap op te zeggen bij een contributieverhoging. De meerderheid vindt dit (zeer) onwaarschijnlijk. Bij een deel van
de leden is dit wel afhankelijk van de hoogte van de contributieverhoging. Acht procent zegt wel (waarschijnlijk) het lidmaatschap op te zeggen.
Figuur 3.9. Waarschijnlijkheid opzeggen lidmaatschap door mogelijke contributieverhoging (n=205)
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“Je krijgt er iets extra’s voor terug, en 20€
is niet het meeste. Dat is het wel waard.”
“Ik ben juist voor de Padelbanen en heb er geen
moeite mee als ik iets meer moet betalen voor de
contributie, maar misschien is het een optie; de
gebruiker betaalt, dus dit per situatie te bekijken.”
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“Betalen al
genoeg.”

“Ik vind de contributie
op dit moment prima
Maar ik heb geen trek
om te betalen voor
iets wat ik niet achter
sta dit is al gebeurd
met de aanleg van de
twee nieuwe banen.”

10%

“Een kleine
verhoging snap
ik, maar niet elk
jaar 20 euro
verhogen.”
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“Ik ga er geen
gebruik van de
padelbanen.”

“De padelbanen zijn een welkome aanvulling
van de faciliteiten op de tennisbaan en wellicht
een must gezien de terugloop van leden. Een
hippe jonge sport die jonge mensen aan trekt
en bestaande leden een mooie combi biedt.”

“20 euro voor
een baan die je
zelf niet gaat
gebruiken klinkt
wel veel. 2
vormen van
contributie, met
Padel en
zonder?”

3. Resultaten
Iets meer dan de helft van de leden geïnteresseerd in Padel clinic
Ruim de helft van de leden is (waarschijnlijk) geïnteresseerd in een Padel clinic. Een derde (waarschijnlijk) niet en één op de tien weet het nog niet.

Figuur 3.10. Interesse Padel clinic (n=205)
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