
Pay & Play
bij Arenal Brugge
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Waarom Pay & Play?

FEIT 1:
De sport PADEL
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• Jong

• Innovatief

• Laagdrempelig

• Nog in volle groeimodus qua aantal
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FEIT 2:

Onze clubs – sinds 2015 = pre-”hype”
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• Open club: voor i-e-d-e-r-e-e-n en met gelijke behandeling voor elk 

• Innovatief: self-service is prioriteit

• Sportief: ook niet-sporters aanmoedigen om te sporten

• Flexibiliteit: 4 weken op voorhand reserveren + 2 reservaties per persoon

Visie & waarden gebaseerd & met respect voor eigenschappen van de sport
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FEIT 3:

VZW versus BV(BA)
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• Efficiëntie: geen financiële ruimte voor groot team medewerkers

• Effectiviteit: medewerkers inzetten op onze prioriteiten

Geen gratis vrijwilligers, wel betaalde medewerkers

DOELSTELLING:
Focus op sportieve werking & zo min mogelijk op administratie
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KNELPUNT

Onhoudbare druk op reservatiesysteem
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• Toenemende populariteit: geen vat op (zelfs excl. Corona)

• Abonnementen-systeem: wel vat op

Twee oorzaken:
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KNELPUNT

Onhoudbare druk op reservatiesysteem
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• Op 1 januari 2021: 465 leden

• Analyse van de reservaties sinds start Playtomic:

• 15% van de leden (= 73 personen) speelt gemiddeld meer dan 3u/week
• 29% van de leden (= 143 personen) neemt 62% van de beschikbare speeltijd in

Enkele cijfers om te duiden

RESULTAAT
322 andere leden en niet-leden moeten het stellen met de resterende 38% van de 
beschikbare speeltijd
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Verhogen abonnementsprijs?
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• Gelijke behandeling voor i-e-d-e-r-e-e-n qua reservatiemogelijkheid

• Flexibiliteit willen we behouden

• Niet afstappen van 4 weken op voorhand reserveren
• Niet afstappen van 2 reservaties per profiel
• Financieel ook laagdrempelig blijven

Geen oplossing voor reservatiedruk
+ botst met onze waarden

Oplossingen?
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Beperken aantal reservaties?

Beperken reserveren in tijd?
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• Nog meer ”Tomorrowland”-toestanden om veld te reserveren

• Flexibiliteit willen we behouden

• Drukke (sociale) privé-agenda’s vragen flexibiliteit in tijd
• Regelmatig sporten moet mogelijk blijven

Oplossingen?
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• Open club:

• Iedereen evenveel kans op reservatie
• Financieel laagdrempeliger maken (tariefvoordeel vanaf credit 100)

• Flexibiliteit:

• Vier weken ver reserveren blijft mogelijk
• Regelmatig sporten moet mogelijk blijven
• Geen jaargebonden termijnen meer zoals bij abonnementen

• Administratieve vereenvoudiging:

• Voor de spelers: 
• Credits aankopen in paar seconden
• Reservering maken in paar seconden

=> nog meer self-service
• Voor de club

Oplossing = Pay & Play
“level playing field” = rechtvaardigheidsprincipe
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Een warme club met een goeie werking drukt zicht niet uit in prijs, maar in:

Wijziging in onze werkfocus
Wat is clubbeleving?

• Kwaliteit:

• Top-bar met Filip & Nathalie
• Uitbreiding naar 10 dubbel terreinen padel
• 6 dubbel terreinen overdekt mét zijwanden
• 2 terreinen padbol overdekt, volledig nieuw aanbod
• …

• Sportieve werking:

• Top-padelschool met Attak
• Jeugdwerking
• Initiatieven om sociale contacten te faciliteren
• Sportieve events om sociale contacten te faciliteren
• …
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• Meer en andere (dag)tornooien

• Moeder/vader/zoon/dochter – tornooi
• Samen 100+ tornooi
• …

• Meer en andere events:

• Men’s Day – Women’s Day
• Battle of the Companies
• Clash of the Students
• EK voetbal beleving
• Quiz
• ….

• En het goede behouden

• Interclub: gratis met credits
• Padel Tours
• Masters of BPT naar Brugge brengen
• WhatsApp-groepjes
• …

Wijziging in onze werkfocus
Nog meer nadruk op de sportieve en sociale werking



a
re

na
l.b

e

12

• Piektarief wordt gewijzigd van naar 7 EUR/pp/u (ipv 7,5 EUR/pp/u)

• Gloednieuw daltarief: verlaagde prijs van 4 EUR/pp/u

• Uurverdeling

Wat wijzigt nog?
Tarieven & daluur vs. piekuur

Dal Piek

Week 8:00 – 18:00 18:00 – 23:00

Weekend 8:00 – 10:00 & 18:00 – 22:00 10:00 – 18:00
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• Vier credits met oplopende bonussen: 

• 100 EUR aankoop + 15% bonus = 115 EUR speelwaarde
• 200 EUR aankoop + 30% bonus = 260 EUR speelwaarde
• 400 EUR aankoop + 45% bonus = 580 EUR speelwaarde
• 600 EUR aankoop + 75% bonus = 1.050 EUR speelwaarde

• Laagste tarief in piek wordt 4 EUR/pp/u (bij credit 600)

• Goedkoopste piektarief = daltarief
• Onbeperkt in tijd itt. abonnement (365 dagen)

• Speciaal “jeugdcredit” voor personen van 30 jaar of jonger

Wat wijzigt nog?
Creditsysteem voor regelmatige spelers
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• Goed voor:

16 x 1u in PIEK of
11 x 1,5u in PIEK

29 x 1u in DAL of
19 x 1,5u in DAL

• Speeltarief met bonus 
wordt:

6,09 EUR/u in PIEK
3,48 EUR/u in DAL

• Goed voor:

37 x 1u in PIEK of
25 x 1,5u in PIEK

65 x 1u in DAL of
43 x 1,5u in DAL

• Speeltarief met bonus 
wordt:

5,38 EUR/u in PIEK
3,08 EUR/u in DAL

• Goed voor:

83 x 1u in PIEK of
55 x 1,5u in PIEK

145 x 1u in DAL of
97 x 1,5u in DAL

• Speeltarief met bonus 
wordt:

4,83 EUR/u in PIEK
2,76 EUR/u in DAL

• Goed voor:

150 x 1u in PIEK of
100 x 1,5u in PIEK

262 x 1u in DAL of
175 x 1,5u in DAL

• Speeltarief met bonus 
wordt:

4,00 EUR/u in PIEK
2,29 EUR/u in DAL

Creditsysteem in cijfers
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Credits > abonnementen
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• Je betaalt enkel wat je gebruikt!

• Geblesseerd?
• Op vakantie?
• Velden onbespeelbaar door weerverlet?
• Corona-golf #352?

Kostprijs credits = 0 EUR
Kostprijs abonnementen = X-aantal dagen/365 x 290 EUR

• Onbeperkt in tijd!

• Geldigheid abonnement is 365 dagen
• Geldigheid credits is onbeperkt in tijd

• Voor alle sporten & activiteiten!

• Credits kan je gebruiken voor padel EN padbol
• Inschrijving (dag)tornooien, Padellas Bravas, …
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Speciale tarieven
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Gezinnen

• Credit van 600 EUR kan gesplitst worden over profielen heen 
van personen die op hetzelfde adres wonen:

• Partners of echtgeno(o)te(n)
• Kinderen

• Verdeling is zelf te bepalen

• Via aanvraagformulier op website
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Speciale tarieven
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Kinderen & studenten

• Jeugd jonger dan 18 jaar en studenten spelen aan 
voordeeltarieven (excl. credits)

• Aan 50% van het daltarief op weekdagen (tussen 8 -18u)
• Doorlopend aan daltarief in weekends (tussen 8 – 22u)

• Plus creditvoordeel: 

• Jeugdcredit : 200 EUR aankoop + 60 % bonus (ipv 30%) = 
320 EUR speelwaarde

OF

• Kunnen opteren voor gezinssplitsing met gezinshoofd

• Via aanvraagformulier op website
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Speciale tarieven
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Jongeren

• Personen van 30 jaar of jonger kunnen eveneens 
permanent gebruik maken van de jeugdcredit:

• 200 EUR aankoop + 60 % bonus (ipv 30%) = 
320 EUR speelwaarde

OF

• Kunnen opteren voor gezinssplitsing via gezinshoofd 
indien nog wonend bij de ouders

• Via aanvraagformulier op website
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Interclub?
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• Elk groepslid van een IC-ploeg moet per kalenderjaar 1 credit van gelijk welke waarde aankopen

• Wat krijg je hiervoor in ruil?

• Je gebruikelijke bonus al naargelang aangekochte credit
• Je aansluiting bij Tennis Vlaanderen twv. 17 EUR GRATIS
• Je thuismatchen op Arenal Brugge GRATIS
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Losse aansluiting bij Tennis Vlaanderen?
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• Je wil deelnemen aan het tornooicircuit van Tennis Vlaanderen, en moet dus 
aangesloten worden?

Zelfde regel als bij de interclub: je koopt per kalenderjaar 1 credit van gelijk welke 
waarde aan bij ons, en dan sluiten we jou aan!

• Wat krijg je hiervoor in ruil?

• Je gebruikelijke bonus al naargelang aangekochte credit
• Je aansluiting bij Tennis Vlaanderen twv. 17 EUR GRATIS
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Lanceringsaanbod!
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Reeds ontvangen vragen
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• Kan ik voor iemand anders betalen met credits?
Je kan steeds kiezen om de volledige reservatie te betalen

• Kunnen we attest mutualiteit krijgen als we credits kopen?
Uiteraard!

• Kunnen we niet een vast plein hebben?
Helaas, dit botst met onze definitie van open club zoals eerder aangegeven

• De helft van mijn team wil geen credits kopen, kan ik dan nog IC spelen op Arenal?
Helaas, alle deelnemers van een IC-team dienen per kalenderjaar 1 credit aan te kopen

• Gaan de lessen duurder worden?
De huurprijs die vroeger vervat zat in het abonnement zal nu inderdaad aangerekend 
worden bij de lessen. Dit is aan een afgesproken laag tarief, lager dan de gewone 
huurprijs.
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Dank voor je 
aandacht!


