
 

 

Vragen leden (zwart) en antwoorden bestuur (rood) n.a.v.  
stukken ALV 
 
Ik constateer een verdere vergroting van onze club. Dit v.w.b. aantal banen, aantal leden en 
hiermee gepaard gaande financiële middelen. Kennelijk is het besluit t.a.v. vergroting van het 
aantal padelbanen al (voorwaardelijk) genomen. 
 
Antwoord: In de ALV van 25 februari 2019 is met unanieme stemmen voor aangenomen dat het 
ledenaantal tot 1.030 kon groeien.  In de jaarlijkse ALV van 2 maart 2020, is met 42 voor, 1 tegen 
en 2 onthoudingen besloten om uit te breiden met 2 padelbanen. 
 
Ik persoonlijk heb hier moeite mee daar het dorpse karakter van de club, de saamhorigheid en het 
ons-kent-ons karakter hiermee verder gaat verdwijnen. Dit nog los van het feit dat hier ‘groen’ voor 
moet wijken en het aantal verkeers- en parkeerbewegingen in mijn/onze buurt verder toeneemt. Is 
over deze aspecten gesproken, nagedacht, zijn deze zaken eerder aan de orde geweest? 
Persoonlijk vind ik de omvang van de voorziene club beter passen in het Bredase i.p.v. bij het 
groene dorp Ulvenhout…. 
 
Antwoord: Wat betreft het dorpse karakter. Deze discussie is al vaker gevoerd in het verleden en 
daarom is in het, door de ALV, goedgekeurde beleidsplan 2017-2021 vastgelegd, in de missie van 
UTPV:  “Laagdrempelig faciliteiten bieden voor de inwoners van Ulvenhout en omgeving, in elke 
leeftijdscategorie, om prestatief en/of recreatief het hele jaar door tennis en/of padel te kunnen 
spelen, met het paviljoen en het terras als sociale ontmoetingsplaats.” 
Verder wordt voor heel het complex Jeugdland door de gemeente Breda op dit ogenblik een 
totaalvisie opgesteld. Dit wordt gedaan door de landschapsarchitect, de jurist omgevingsrecht, 
adviseur Ruimtelijke Ordening buitengebied, de projectmanager buitengebied en directie beheer 
vastgoed, allen van de gemeente Breda. In deze totaalvisie worden de verkeers- en 
parkeerbewegingen, de natuur, de parkeerplaatsen, kiss & ride, de fietsenstallingen e.d. voor heel 
complex Jeugdland vastgesteld. Bij het opstellen van deze totaalvisie wordt UTPV betrokken. 
 
Ten aanzien van de vergroting van onze club wordt, voorzover als ik nu kan voorzien, in hoofdzaak 
gekeken naar het sluitend krijgen van de financieringsbalans (uses/sources). Hoe de exploitatie er 
uit moet gaan zien is voor nu beperkt weergegeven in paragraaf 7.c ‘betaalbaarheid in de 
toekomst’; ik zou graag op de hoogte gebracht van de uitgangspunten welke hieraan ten grondslag 
liggen. 
 
Antwoord: van zowel het exploitatieresultaat als de liquiditeitspositie zijn Excel-spreadsheets 
gemaakt waarin gedetailleerd voor alle opbrengsten- en kostenposten is vastgelegd wat de 
ontwikkelingen waren over de afgelopen jaren en wat de verwachte ontwikkelingen zullen zijn over 
de komende jaren. Bij de toekomstige ontwikkelingen is prudent gerekend. Bij vrijwel alle 
kostenposten is ervan uitgegaan dat deze hoger worden in de loop der jaren, terwijl de 
opbrengsten juist wat lager of gelijk zijn. Zo is bijvoorbeeld bij het aantal seniorleden ervan 
uitgegaan dat dit in het jaar 2021 er 950 zullen zijn, terwijl dat in 2020 nog 961 waren. Voor de 
jaren 2022 en 2023 is het aantal seniorleden vergelijkbaar gehouden. De baromzet was in 2019 
ongeveer € 77.900,-. Voor jaar 2021 is uitgegaan van € 70.000,- aan omzet, voor de twee jaren 
daarna een vergelijkbare baromzet als die in 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wat is de noodzakelijke break-even omzet bij het volledig uitvoering geven aan de investeringen 
op jaarbasis ? -wat zijn hierbij de gehanteerde inkomstenstromen en om hoeveel betalende leden 
hebben wij het dan jaarlijks ? -is er een sensitivity-case uitgewerkt bij tegenvallende exploitatie-
inkomsten en hoe verhoudt deze zich t.o.v. de huidige/2018-2020 exploitatie ? 
 
Antwoord: wanneer het aantal senior leden per 2023 zou dalen naar slechts 800, dan wordt een 
liquiditeitsoverschot verwacht van ongeveer +€ 27.000,- (i.p.v het huidige verwachte overschot van 
€ 58.000,-). Het bedrag aan ontvangen contributies daalt dan met zo’n € 22.000,- en het ‘resultaat 
bar’ is met 30% omlaag gebracht. De exploitatieresultaten in 2018 en 2019 waren positief € 
17.000,- en € 39.000,-. Voor jaar 2020 wordt een positief resultaat van € 49.000,- verwacht. Voor 
2021 en 2022 zijn dit respectievelijk € 27.000,- en € 32.000,-. Daarnaast is er een flinke financiële 
buffer op de spaarrekening, per begin 2021 was dit zo’n € 170.000,-. Er kunnen dus financiële 
tegenvallers worden opgevangen. 
 
Wat zijn de uitgangspunten ten aanzien van de financieringslasten (rentelooptijd? 
opzeggingsgronden?) 
 
Antwoord: zowel de looptijd van de lening als de looptijd van het rentecontract is 12 jaar. De rente 
staat dus 12 jaar vast tegen 0,6%. Daarnaast is bedongen dat er tussentijds boetevrij kan worden 
afgelost. 
 
Erfpachtovereenkomst: “partijen hebben besloten de erfpachtovereenkomst te beëindigen” >> dus 
goedkeuring ALV is tekenen bij kruisje? Het is dus al definitief. 
 
Antwoord: Inderdaad hebben partijen besloten om de uit 1981 daterende erfpachtovereenkomst te 
beëindigen, mede omdat deze eindigt per 7 december 2021. Dit is in de ALV van 25 februari 2019 
en 2 maart 2020 al ter sprake geweest. Daarbij levert dit een financieel voordeel per jaar op, vanaf 
2017, van meer dan € 3.000,- per jaar voor UTPV. Omdat de erfpachtovereenkomst per 7 
december 2021 afloopt kan de ALV besluiten deze nieuwe opstalovereenkomst niet af te sluiten en 
zelf met een andere overeenkomst te komen in de jaarlijkse ALV van 29 maart 2021. 
 
Padelbaan 5 en 6: gaat hierdoor een stuk bos verloren? 
 
Antwoord: Neen 
 
Wijziging bestemmingsplan? 
 
Antwoord: voorheen, eind vorige eeuw, hebben op het betreffende stuk grond 2 tennisbanen 
gelegen. In de afgelopen 20 jaar is daar op enig moment, naast de bestemming sport, de 
bestemming natuur op gekomen (voor een deel), i.v.m. de overhangende bomen. Deze 
bestemming natuur gaat er nu weer van af. 
 
Wat gebeurt er met de groenstrook/bomen tussen padelbaan1 en 2 en 3 en 4? 
 
Antwoord: We nemen aan dat hier bedoeld wordt de groenstrook tussen padelbaan 2 en 
tennisbaan 4/padelbaan 1. Deze blijft volledig gehandhaafd. 
 
Worden padelbaan 1 en 2 verplaatst richting 3/4? 
 
Antwoord: Neen, er wordt geen enkele padelbaan verplaatst. 
 
Zitten die kosten dan in de renovatie baan 1 en 2? 
 
Antwoord: Niet van toepassing 
 
 
 



 

 

Mondo baansoort: is dat ook bij padelbaan 3 en 4? 
 
Antwoord: Ja 
 
Worden later baan 5 en 6 ook zo aangelegd? 
 
Antwoord: Ja 
 
Aanleg padelbaan 5 en 6: € 120000,-- (incl. BTW?) is dit incl. verlichting etc. voor 2 banen de 
offerte? 
 
Antwoord: Dit is inclusief BTW en inclusief verlichting voor 2 padelbanen op basis van offertes van 
Tennisbouw en Padel Nederland die ook de aanleg van padelbaan 3 en 4 hebben verzorgd zoals 
besproken op de ALV van 2 maart 2020. 
 
Groen onderhoud: is hier een totaalbedrag/jaar afgesproken met planning/omschrijving 
werkzaamheden? 
 
Antwoord: Voor het groen onderhoud zijn een viertal offertes opgevraagd. Twee offertes van 
bedrijven uit Ulvenhout en twee van buiten Ulvenhout. Hierin heeft Arno van Trigt veel werk verzet 
en is uiteindelijk gekozen voor Edwin Heestermans. De keuze viel op Edwin door de goede 
combinatie van omschreven werkzaamheden, prijs en flexibiliteit. 
 
betaalbaarheid>>graag toelichting op cijfers 2020 t/m 2023. Positieve cijfers en negatieve cijfer 
 
Antwoord:  In de jaren 2021 en 2022 worden de uitgaven aan de investeringen gedaan. De nieuwe 
padelbanen zullen naar verwachting echter pas in 2022 worden aangelegd. In 2021 wordt wel al 
het volledige bedrag aan subsidie hiervoor van de gemeente ontvangen. Vandaar dat in 2022 de 
uitgaven groter zijn dan de inkomsten.  
 
Renovatie paviljoen: ik ben niet op vorige vergadering geweest. Is mij niet geheel duidelijk en is dit 
financieel goed afgedekt? Kosten? 
 
Antwoord: We vragen geen financiering voor het paviljoen. Dat komt op de volgende jaarlijkse ALV 
aan de orde. We willen echter wel het totaalplaatje laten zien van mogelijke subsidie en lening. 
 
 
Levensduur van de toplaag van de tennisbanen wordt nu ingeschat op 13 jaar. Gevoelsmatig vind 
ik dat best lang maar ik vertrouw erop dat dit goed is onderzocht.  
 
Antwoord: De levensduur van de toplaag, bij goed onderhoud, geschat voor het gedeelte bij de 
baseline op ca. 13 jaar. De rest van de baan heeft een levensduur van 20 jaar. Dit is wat door 
beide leveranciers wordt gemeld vanuit ervaringen in Frankrijk/Spanje, hier liggen ze al langer dan 
12 jaar en zijn nog nooit vervangen. Verder is een en ander ook afhankelijk van het gebruik van de 
baan. Opmerking: We zien namelijk ook op dit ogenblik dat bij tennisbaan 1 van UTPV de 
vezellengte veel verder is versleten (al onder de kritische grens) dan bij de andere banen door het 
intensievere gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ik mis in het overzicht van het kostenplaatje van de renovatie padelbaan 1 en 2 de versnelde 
afschrijving van de huidige bovenlaag. Het is wel zo netjes om aan te geven in de presentatie dat 
vervanging 2 jaar eerder wordt uitgevoerd dan de ooit (in 2014) ingeschatte levensduur van 10 jaar 
en dat dit tot gevolg heeft dat restant boekwaarde van 10.000 hierdoor dus versneld moet worden 
afgeschreven. Sterker nog, je zou (moet) deze versnelde afschrijving kunnen verwerken in 2020 
en 2021 in de administratie zodat boekwaarde eind 2021 van de bovenlaag padelbaan 1 en 2 dus 
nihil is. Het eerder vervangen van de toplaag kost je dus de investering van 48.000 + 10.000 
versneld afschrijven is 58.000 euro.  
 
Antwoord: Het klopt dat de afschrijving van de toplaag met een paar jaar versneld plaatsvindt. Dit 
nadeel is in het bestuur afgewogen en door de ALV op 2 maart 2020 goedgekeurd tegen het 
voordeel dat wanneer al in 2021 de toplaag wordt vervangen dit kan plaatsvinden met subsidiëring 
van de gemeente én de BOSA, in totaal ongeveer 50% van het investeringsbedrag. Wanneer dit 
traject pas over twee jaar zou worden aangegaan, dan zal de subsidieregeling vanuit de gemeente 
voor UTPV niet meer beschikbaar zijn omdat maar eens in de drie jaar er een beroep op gedaan 
kan worden.  Het kan zelfs zijn dat onder het nieuwe college in 2021 en de jaren daarna, de 1/3 
regeling helemaal niet meer in de huidige vorm terugkomt. Voor de BOSA subsidie geldt dat tot en 
met 2024 jaarlijks landelijk een bedrag beschikbaar wordt gesteld.  
  
 
Op sheet 20 (7d) staan volgens jullie de jaarlijkse kosten die het gevolg zijn van de totale 
investering van 658.000 euro. Dit wordt dan vergeleken met als de vereniging was blijven huren. 
Dit overzicht kan ik eerlijk gezegd niet volgen. Zo zijn de aflossingen op de lening helemaal geen 
kosten (dus die horen daar niet thuis) en waar zijn dan de afschrijvingskosten van de tennisbanen? 
Die zou ik juist wel hier verwachten. Die zijn afhankelijk van in hoeveel jaar je de netto-investering 
in de tennisbanen gaat afschrijven. Als je een vergelijking maakt met als gemeente nog zou huren 
in 2021 van de gemeente dan moet je inderdaad alleen die kosten die daarmee te maken hebben 
presenteren en dus niet de padelbanen en paviljoen. Dat is op zich prima. Nu lijken dit echter de 
jaarlijkse kosten te zijn die het gevolg zijn van de totale investering van 658.000. Dat is niet he 
geval omdat hier natuurlijk ook verder geen afschrijvingskosten van paviljoen zijn opgenomen. 
 
Antwoord: In sheet 7d is een vergelijking gemaakt van de jaarlijkse uitgaven. Boekhoudkundig 
vormt de aflossing van de lening inderdaad geen ‘kostenpost’. Met deze sheet willen we duidelijk 
maken dat in de nieuwe situatie (dus nieuwe toplaag banen, vernieuwd paviljoen en nieuwe 
padelbanen) de jaarlijkse uitgaven vergelijkbaar zullen zijn met een ongewijzigde situatie waarin 
UTPV zou blijven huren en er dus nauwelijks iets wordt vernieuwd, hooguit een nieuwe toplaag 
tennisbanen.   
 
 
Wat betreft het besluit wat nu wordt voorgelegd aan de ALV. Jullie vragen ook goedkeuring voor 
aangaan van financiering van de renovatie van het paviljoen van 160.000 euro. Het is mij aan de 
hand van de presentatie niet helemaal duidelijk of de ALV al in een eerder stadium akkoord is 
gegaan met de renovatie van het clubhuis. Als dat namelijk niet is dan zou het nu vreemd zijn om 
wel goedkeuring voor de financiering te vragen terwijl er nog geen goedkeuring is voor de 
renovatie. Is namelijk al duidelijk of ALV akkoord is/gaat met de renovatie en wat dit dan gaat 
kosten?  
 
Antwoord: De gemeente is éénmalig bereid aan UTPV goedkeuring te verlenen voor een lening. 
De gemeente heeft UTPV geadviseerd het leenbedrag zo ruim mogelijk op te zetten door hierbij al 
rekening te houden met alle geplande investeringen. Voor de kosten van de renovatie paviljoen is 
een indicatief bedrag hierin opgenomen, maar wordt de komende maand pas definitiever. 
Wanneer zal blijken dat UTPV uiteindelijk minder nodig heeft, dan mag UTPV onbeperkt boetevrij 
aflossen op de lening. Er wordt door het bestuur gekozen voor flexibiliteit tegen zeer beperkte 
extra kosten (door de extreem lage rente van ongeveer 0,6% twaalf jaar vast).  
 


