Mission
Vi gør Padel tilgængelig for alle – uanset køn, alder, evner og baggrund.
Vi mobiliserer og motionerer så mange Holbæk-borgere som muligt. Får dem til at blive bidt af Padel
og dygtiggøre sig.
Vi tilbyder vores medlemmer, at spille Padel udendørs og indendørs på de bedst mulige vilkår.

Værdier
Disse værdier vil fremadrettet være en del af Holbæk
Padel Klub, og alt hvad vi gør vil være præget af disse
værdier.
ANSVARLIGHED OG RESPEKT
over for de fælles fysiske rammer og for hinanden.
ENGAGEMENT OG NÆRVÆR
i arbejdet, som er præget af lyst, hjælpsomhed,
loyalitet og opbakning.

Vision
Vi vil tilbyde vores medlemmer “fri udendørs Padel året rundt” til ét af Danmarks billigste årlige
medlemskontingenter. Det vil vi gøre ved at drive en omkostningseffektiv forening, hvor
driftsudgifterne er i bund, og hvor vi ikke påtager os udgifter til gavn for de få, finansieret af de mange.
Vi vil introducere nye medlemmer til Padel-spillet og fællesskabet i klubben. Det skal være nemt at
komme i gang med Padel og finde medspillere. Desuden vil vi formidle kontakt til kompetente
Padeltrænere til vores medlemmer.

FÆLLESSKAB
med sjove, sportslige, sociale aktiviteter og oplevelser.

Vi vil arbejde på og samarbejde om at danne én samlet forening/klub for alle Padel spillere i Holbæk.
Vi ønsker at Padel spillere i Holbæk, er organiseret i én og samme forening - Holbæk Padel Klub - for at
afspejle at Padel er en selvstændig sportsgren i Danmark – og fordi det er bedst for sportens udvikling
i Holbæk.

KVALITET
er gode rammer i stadig udvikling skabt med tillid og
troværdighed. Vi gør os umage.

Indtil da vil vi arbejde på et stigende medlemsantal, i bestræbelserne på at tildelt så meget udendørs
banetid i Sportsbyen som muligt. Vi ved nemlig, at nem booking af ledige baner er vigtigst for vores
medlemmer.

RUMMELIGHED
med respekt for hinanden - uanset alder, evner og
baggrund.

Vi vil samarbejde med andre om at få et indendørs Padel center til Holbæk. Uanset om det bliver i
kommunalt foreningsregi eller et kommercielt Padel center, så vil vi bidrage aktivt i processen i
bestræbelserne på at kunne tilbyde bedst mulige vilkår for vores medlemmer.

ÅBENHED
ved positiv dialog og medindflydelse.

Billigt årligt kontingent, adgang til banetid, fællesskab og sociale arrangementer skal motivere,
fastholde og tiltrække medlemmer.
Klubben skal være medlem i relevante organisationer for Padel sporten.

