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1.  Samenstelling commissie: 
 
Beoogd bestuurslid: Marc du Maine / Leo van den Broek 
 
Voorzitter werkgroep: Leo van den Broek 
UDO: Jan Willem Ouwehand, Anton Juffermans, Leo den Hollander, Jacob Degewei 
vvO:  Robert Mulder, Willem Jan Bouman, Sander van Aarle, Rob Heemskerk 
 
Lid FBC: Marc du Maine / Leo van den Broek 
 
De werkgroep kan naar eigen inzicht derden betrekken bij het uitwerken van de opdracht. 
 
2.  Aan het begin van de opdracht: 
In de verkennende fase hebben de werkgroepen Accommodatie en Horeca en keuken ieder 
onderzoek naar de mogelijkheden van een fusie. Binnen de gestelde doelen en kaders zijn adviezen 
uitgebracht. Nu de beide ALV’s de goedkeuring hebben gegeven aan het uitwerken van de fusie 
wordt in een nieuw te vormen werkgroep “Accommodatie en Inrichting”  de opdracht verstrekt de 
adviezen van de werkgroepen uit te werken tot een bruikbaar en betaalbaar voorstel om de 
aanpassing van accommodatie te realiseren. 
Omdat de doelen en de kaders niet zijn veranderd blijven deze als randvoorwaarden voor de 
invulling van de opdracht bestaan. 
 
Bij het uitwerken van de plannen kunnen wij helaas niet om de ontbindende voorwaarde heen dat 
een fusie geen doorgang zal vinden als de voor de buitenaccommodatie  noodzakelijk geachte 
aanpassingengeen doorgang zullen vinden.    
 
3.  Doelen en Kaders: 
De werkgroep blijft met de uitwerking van de accommodatie zaken binnen de gestelde doelen en 
kaders. Voor de werkgroepen zijn door de FBC (Fusie Begeleiding Commissie) de volgende 
doelen en kaders vastgesteld:  
 
Doelen : 
1. Verbeteren van de sportieve prestaties  
2. Versterken van de financiële positie  
3. Geven van een kwaliteitsimpuls aan het jeugdvoetbal  
4. Versterken van de organisatie (o.a. doordat er meer mogelijkheden zijn om bepaalde vitale 

functies te professionaliseren)  
5. Sterkere partij in het overleg met de gemeente 
6. Oplossen van de accommodatieproblemen. 
7. Aantrekkelijker vereniging voor sponsors.  
 
De kaders (de voorwaarden waaraan de fusie moet voldoen) 
• De fusie komt tot stand op basis van gelijkwaardigheid van beide verenigingen  
• De fusievereniging is een zaterdag- en zondagvereniging 
• De spelers van de fusievereniging worden niet betaald 
• Alle soorten voetbal zijn in de fusievereniging even belangrijk 
• De fusievereniging biedt ook ruimte voor andere sporten/activiteiten 
• De fusievereniging wordt (binnen een afzienbare termijn) gehuisvest op één passende 

accommodatie (met voldoende velden en kleedruimtes, een geschikt clubgebouw en 
voldoende parkeerplaatsen) 
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4. Opdracht 
 
Kleedkamers 

• Maak een plan voor de sloop van de huidige tribune (incl. begroting)   
• Ontwikkel aan de hand van een plan van wensen en eisen voor een gebouw voor 

kleedkamers met de eventuele mogelijkheid van een tribune / overdekte staanplaatsen.  
• Advies opstellen over teamlockers?  
• Het plan dient uit te monden in een schetsontwerp met een kostenbegroting (incl. 

eventuele subsidies) . 
• Overleggen plan met gemeente en brandweer  
• Geef aan welke de doorlooptijd van het uiteindelijke ontwerp is en wanneer de bouw 

gerealiseerd kan zijn. 
• Geef aan hoe de fusievereniging in de overgangsfase met kleedkamers op beide locaties 

om moet gaan.   
 

 

Clubgebouw 
• Huidige kleedkamers nog van gemeente naar werkgroep Financiën / Commerciële 

zaken? 
• Werk de aanbevelingen van de werkgroepen  “Accommodatie en  Horeca en keuken” uit 

tot een plan van wensen en eisen. (Vergeet niet de andere sporten en gebruikers en 
realiseer het Buurthuis van de toekomst)) 

• Stem het programma van eisen af met de financiële en commerciële commissie.  
• Ontwikkel een bouwkundig schetsontwerp met kostenbegroting (incl. eventuele subsidie 

en ontmanteling huidige clubhuis met kleedkamers).  
• Ontwikkel een inrichtingsontwerp met kostenbegroting.  
• Overleggen plan met gemeente en brandweer  
• De werkgroep kan daartoe in onderhandeling gaan met leveranciers van goederen- en of 

inrichting alsmede met interieur inrichters voor het maken van (prijs) afspraken.   
• Geef aan hoe de fusievereniging zonder ingrijpende aanpassingen op de twee bestaande 

accommodaties kan worden gehuisvest gedurende de periode dat een gezamenlijke 
accommodatie nog niet is gerealiseerd.  

• Bedenk dat tijdens de bouw van het clubgebouw een alternatief aanwezig moet zijn voor 
het niet beschikbaar van het clubgebouw. 

• Geef aan welke de doorlooptijd van het uiteindelijke ontwerp is en wanneer de bouw 
gerealiseerd kan zijn. 

• Geef aan welke de ideale bouwtijd is  
• Geef aan hoe de fusievereniging in de overgangsfase met beide clubgebouwen om moet 

gaan.   
 
Velden 
De werkgroep Accommodatie heeft, mede i.o.m. Voetbaltechnische commissie,  eerder 
aangegeven dat uitgegaan moet worden van zes volledige speelvelden en een (al dan niet) aan te 
passen bestaand half speelveld. 
Eén veld en het halve veld bestaan uit kunstgras. Om voor de fusieclub de gewenste 
veldenaccommodatie te realiseren is het noodzakelijk dat op het veld bij het Rijnlands Lyceum 
twee bruikbare voetbalvelden ontstaan en dat van de dan zes grasvelden tenminste twee 
grasvelden worden omgebouwd tot kunstgrasvelden. 
Realisatie van de veldenaccommodatie behoort niet tot de opdrachten van deze werkgroep maar ze 
vormt wel de basis voor de verdere inrichting van de (kleed) gebouwen.  
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Overige accommodatie gebonden zaken 
• Kom na overleg met de tenniscommissie met en voorstel voor de aanleg van drie 

tennisbanen op de nieuwe accommodatie. 
• Ga in overleg met de gemeente over de benodigde fietsenstalling en kom met een 

voorstel voor de invulling hiervan. 
• Ga in overleg met de gemeente over de benodigde parkeerplaatsen  en kom met een 

voorstel voor de invulling hiervan. 
• Kom met een voorstel voor de opslag van oud papier, textiel, oud frituurvet etc op de 

accommodatie  
  
 
Commissie(s)  
Gevraagd wordt aan de werkgroep na te denken over de noodzaak, de samenstelling,  de 
invulling  en de feitelijke start van commissies onder de nieuwe verenigingsstructuur welke 
betrekking hebben op : 
 

• Het onderhoud van de gebouwen (meerjaren onderhoud, dagelijks onderhoud, 
meerjaren- onderhoudsplan) 

• Het onderhoud van de velden (slepen, blazen, belijning) 
• Kantine commissie (verzorging inkoop) 
• Barcommissie (invulling bardiensten) 

 
 
5. Verslaglegging 
Van elk overleg wordt schriftelijke verslaglegging gedaan. Het verslag wordt verstrekt aan de 
werkgroep leden en in cc aan het begeleidend lid FBC. 
 
 
6. Planning. 
De concrete planning hangt af van de Businesscase en de wensen van de projectleider hierbij.  
Advies over de kleedkamers moet uiterlijk  half  februari bij de FBC bekend zijn 
Advies over het clubgebouw moet uiterlijk  half  februari bij de FBC bekend zijn 
Advies over de velden kleedkamers moet uiterlijk  half  februari bij de FBC bekend zijn 
Advies over de parkeerplaatsen / fietsenstalling  moet uiterlijk  half  februari bij de FBC bekend 
zijn 
Advies de tennisbanen moet uiterlijk  half  maart bij de FBC bekend zijn 
Advies de afvalcorner moet uiterlijk  half  maart bij de FBC bekend zijn 
 


