Belangrijk Padelnieuws
Officiële opening een feit!
De opening van de padelbanen is een feit! En we mogen wel spreken van een mooie start.
zowel tijdens het open toernooi als de zonovergoten openingsdag van 24 augustus jl. hebben
zowel leden als potentiële leden veelvuldig gebruik gemaakt van het ‘open dag’ karakter.
En.. we kunnen wel spreken van een heel goed resultaat tot nu toe:
Sinds 1 augustus hebben we 13 nieuwe leden mogen verwelkomen en zijn er zijn 3 spelers van
‘Niet Spelend’ naar ‘Spelend’ gegaan vanwege de padelbanen. Daarnaast zijn er op dit
moment maar liefst 95 personen die de 4 lessen (gaan) volgen.

Reglement reserveren padelbanen leden & verhuur externen
Intussen is ook het pilot reglement opgesteld voor het afhangen van een padelbaan voor leden
(op afstand via de KNLTB app) en het boeken van een baan voor niet-leden opgesteld:

Pilot regeling verhuur padelbanen
__________________________________________________
Uitgangspunt reglement
Het beleid/uitgangspunt bij het verhuren van de padelbanen is gericht op:
1) minimaliseren van het hinderen van eigen leden voor het spelen van padel
2) optimaliseren van mogelijkheden om extra inkomsten via padel te genereren.
Middels onderstaande regels denken wij bovenstaande uitgangspunten te realiseren.
We willen als vereniging de komende tijd praktijkervaring opdoen en de regels daarop
mogelijk tussentijds aanpassen. Dit pilot reglement zal tijdens de ALV van maart 2020
geëvalueerd worden en waar nodig aangevuld of gewijzigd.
Pilot reglement verhuur
• Van vrijdag t/m zondag (hele dag) en van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur is huur
van de padelbanen mogelijk voor € 20 per uur en € 5 huur per padelracket incl. ballen.
• Op maandag, woensdag en donderdag is huur vanaf 18.00 uur mogelijk voor € 30 per uur en
€ 5 huur per padelracket incl. ballen. Er wordt op deze tijden maximaal 1 baan tegelijk
verhuurd aan niet-leden, met per boeking inschatting van beschikbaarheid.
• Vooralsnog worden Padeltrainingen op dinsdagen ingepland en is huur niet mogelijk na
18.00 uur.
• Eigen leden kunnen vanaf 48 uur van tevoren via de KNLTB-clubapp een baan op afstand
reserveren als er minimaal 3 van de 4 spelend lid zijn . De 4de dient als introducee eerst
aan de bar te betalen. De reservering dient bij aankomst in het paviljoen uiterlijk 10
minuten voor aanvang via het afhangbord bevestigd te worden met een KNLTB-pasje.
Bij het overschrijden van deze 10 minuten vervalt de reservering automatisch.
• Introduceren van niet-leden is mogelijk voor € 5 per introducee per speeluur. Als een
boeking/reservering met maximaal 2 introducees geplaatst is geeft dit gelijke speelrechten
op een reservering met 3 of 4 leden. Als je met meer dan 1 introducee bent (max. 2) moet
je de reservering laten doen door Suzan Spierings, Tom Cooijmans of Theo vd Heuvel
omdat het nu nog niet mogelijk is dat introducees van afstand opgevoerd kunnen worden.
• Huren als ook reserveren van leden kan per naam altijd maar op 1 tijdstip tegelijk (ofwel:
een schema weken vooruitplannen is niet mogelijk).
• Voor het huren van een padelbaan kun je een van de 06-nummers zoals gecommuniceerd
op https://www.dedonkelaar.nl/padelbaan-huren/ bellen of via whatsapp bereiken.
• Betaling vindt bij aankomst plaats in het paviljoen middels pin.
• Het reserveren van een clinic is op aanvraag tevens mogelijk voor € 50 per uur per trainer,
excl. baanhuur en huur van padelrackets.
• Het huren van tennisbanen in combinatie met padelbanen is mogelijk in daluren. Hiervoor
geldt dezelfde prijs van € 20 per baan per uur. Bij het huren van padel- en tennisbanen is
het tevens mogelijk gebruik te maken van de jeu de boules banen. Hiervoor worden in dat
geval geen extra kosten gerekend.
Note:
Bij elke verhuuraanvraag heeft de verhurend coördinator (eventueel in overleg met de het
bestuur) het recht op basis van inschatting (onder meer o.b.v. de praktijk en
clubactiviteiten) aan te geven of verhuur o.b.v. bovenstaande mogelijk is zonder eigen leden
te benadelen.

