
VOSSELAARSE TENNISCLUB

Diepvenneke - 09/09/2021

Bestuur & werkgroep Padel



VTC IN DE PERS…



WIE IS DE VTC?

 De Vosselaarse Tennisclub (VTC) is 
gelegen aan het sportcentrum 

Diepvenneke in Vosselaar en is 

uitgerust met 6 gravelterreinen, 

waarvan 5 met verlichting.

 Reeds jarenlang verwelkomen we 

zo’n 450 à 500 leden op onze 

tennisclub

 Bestuur: Flip, Rob, Ingrid, Marc, 

Greet & Davy 



TOEKOMSTPLANNEN: AANBOD VERGROTEN & 

INVESTEREN VOOR ONZE LEDEN:

 2 ‘all weather courts’

Op deze manier verlengen 
we het tennisseizoen en dus 

het aanbod voor onze leden

 3 nieuwe padelvelden

Op deze manier breiden we het 

aanbod van onze leden uit naar 

de nieuwe racketsport, welke je 
bovendien het hele jaar door 

kan spelen.



CONCREET (1):

 ‘All weather courts’:

Velden 4 & 5 (momenteel gravel) dienen vernieuwd te worden.
Hiervoor investeren we in ‘all weather courts’ (type Topclay Van Scheepers, zoals omliggende clubs TTV 
& RWP).

Keuze voor veld 4 & 5: bij dagelijks onderhoud zijn deze er slechter aan toe dan velden 1 & 2.
(ondanks dat veld 1 en 2 bij slecht weer snel onbespeelbaar zijn…)

Voordelen:

- Sneller toegankelijk/ bespeelbaar na een felle regenbui

- Onderhoudsvriendelijker

- Tennisseizoen kan verlengd worden (voorjaar/ najaar)

➔ Investering wordt door de club gedragen

Timing: Q4 2021



CONCREET (2):

 Introductie van Padel op VTC met eveneens timing Q4 2021:
https://youtu.be/1iVUUvdQmSQ

“Padel is de snelst groeiende sport ter wereld en ook in ons land is het spelletje 
bijzonder populair.”

Kort gezegd gaat het over een kruising tussen tennis en squash, maar Tennis Vlaanderen dat de sport 
onder zijn vleugels heeft - nuanceert.

"Er is technisch en tactisch toch een groot verschil met tennis", zegt CEO Gijs Kooken. "Je
kweekt eigenlijk omgekeerde reflexen. Je loopt vooruit waar je bij de andere sport achteruit loopt.“

"Er is wel veel synergie met tennis en het wordt veel op tennisclubs gespeeld, maar het gaat om een 
andere sport.“

Het is ook een spelletje dat technisch heel laagdrempelig is om in te stappen. Iemand die het nog nooit 
gedaan heeft, gaat meteen een leuk uur tegemoet.“

Sporza.be 

https://youtu.be/1iVUUvdQmSQ


BELANGRIJK: VOLLEDIGE TRANSPARANTIE NAAR DE 

LEDEN!

Zoals eerder aangegeven gebeurt de heraanleg van velden 4 & 5 met 

financiën van de club.

Het bestuur spreekt hiervoor het spaarpotje van de club aan, welke over de 

verschillende jaren heen steeds als een goede huisvader werd behandeld. 

Toekomstgericht blijven we dit doen om financieel een gezonde club te zijn & 

te blijven.



BELANGRIJK: VOLLEDIGE TRANSPARANTIE NAAR DE 

LEDEN!

Voor de introductie van padel binnen VTC wensen we de financiering 

gescheiden te houden van de tennisactiviteiten.

We rekenen hierbij op een engagement van onze leden 

(en eventueel niet-leden).

We maken gebruik van de steeds meer gekende ‘win-win lening’, welke 

gecreëerd werd door de Vlaamse Overheid.



WAT? WIN-WIN LENING?

Instrument dat door de Vlaamse overheid werd gecreëerd om particulieren te 

motiveren om KMO’s en verenigingen te financieren.

Doelstelling is niet dat men zijn ‘eigen’ vennootschap financiert, maar een 3e

vennootschap of in ons geval: vereniging.

Het is een gestandaardiseerd contract van een achtergestelde lening, met volgende 

modaliteiten:

- particuliere leninggever kan maximaal € 75 000 lenen aan het bedrijf/ vereniging

- aan een KMO of VZW, die maximaal € 300 000 win-win leningen kan ontvangen

- het is een lening op maximaal 7 jaar



WAT? WIN-WIN LENING?

Rendement?

- Maximale rente van 1,75% (wel RV 30%)

- Belastingkrediet van 2,50%

Bovendien staat de Vlaamse Overheid garant tot 40% van het nominaal bedrag, 

moest de vereniging niet kunnen terugbetalen.

https://www.pmvz.eu/winwinlening

https://www.pmvz.eu/winwinlening


WIN-WINLENING VOOR DE VTC – CONCREET:

Win-win lening waarbij leden (en niet-leden) kunnen instappen 

per som/ schijf van € 5000. (cfr. administratie etc…)

De win-win lening biedt enkele mogelijkheden qua terugbetaling.

➔ Hierbij kiezen we voor het maximale rendement voor onze leden: 

- terugbetaling na 5 jaar van de ingelegde som

- elk jaar ontvang je de hoogst mogelijke rente 1,75% bruto (= netto 1,225%)

- Elk jaar heb je ook het fiscaal rendement (2,50% via de belastingbrief)

https://www.pmvz.eu/winwinlening

https://www.pmvz.eu/winwinlening


WIN-WINLENING VOOR DE VTC – CONCREET:



WIN-WINLENING VOOR DE VTC – CONCREET:

Belangrijk:

De intekeningen starten vanaf september 2021 en we sluiten af op het moment dat we het totale 

investeringsbedrag verzameld hebben, doch uiterlijk 31/12/2021. Vooral deze afsluitingsdatum is belangrijk 

gezien de Vlaamse overheid een garantie biedt tot 40% van het ingelegd bedrag tot deze datum. 

https://www.pmvz.eu/winwinlening

https://www.pmvz.eu/winwinlening


WIN-WINLENING VOOR DE VTC – BUDGET:

Kostprijs padelveld Aantal BTW Totale kostprijs

€ 41 756,30 3 21% 151 575,36

*Offerte beschikbaar

We trachten dan ook een som van € 150 000 te financieren op basis van een win-win-lening.

➔ Dit betekent dat we 30 personen zoeken die € 5 000 willen investeren.

➔ Uiteraard is het ook mogelijk dat één persoon meerdere schijven (van € 5 000) inschrijft. 
(wordt later besproken…)



WIN-WINLENING VOOR DE VTC – INSCHRIJVEN:

Bij voorkeur: financiering via de leden, doch indien target niet behaald wordt, 

kunnen we dit ook openstellen voor niet-leden.

- Ronde 1: leden de kans geven voor som van € 5 000 per intekening

(indien interesse voor ‘meerdere schijven’: meedelen bij inschrijving)

➔ t.e.m. 30/09/2021

- Ronde 2: indien target nog niet behaald: leden mogelijkheid geven om 

met ‘meerdere schijven’ in te stappen

➔ t.e.m. 15/10/2021

- Ronde 3: openstellen voor niet-leden

➔ t.e.m. 31/10/2021



SAMENVATTING:

Uitbreiding tennisactiviteiten:

- aanleg van 2 all weather courts met eigen middelen van de club

- Veld 6 verdwijnt wel, maar dit wordt opgevangen door de integratie van 3 

padelvelden

Integratie van Padel binnen VTC:

- Er worden 3 padelvelden aangelegd

- Externe financiering door win-win lening
➔ Interesse om te investeren in de club?

➔ Interesse naar een ‘financieel interessant’ rendement?

Verdere vragen? Of wens je in te tekenen?

secretaris@vosselaarsetc.be

Inschrijvingen starten vanaf HEDEN  - ‘first come, first serve’

mailto:secretaris@vosselaarsetc.be

