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Welkom op de online informatieavond Verbouwing

▪ De informatieavond gaat over enkele minuten beginnen en zal worden opgenomen

▪ Aantal spelregels:

▪ Zet microfoon standaard uit

▪ Stel vragen via de chat of steek digitale hand op
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Informatieavond Verbouwing
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Opening



OPENING

▪ Welkom

▪ Online huisregels

▪ Avond om informatie met jullie te delen

▪ Vooruitlopen op de inhoud:

▪ Nadrukkelijke wens is om snel naar 1 clubgebouw te gaan

▪ Signalen staan zeker nog niet op groen
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Afspraken fusieplan



AFSPRAKEN FUSIEPLAN

▪ Look & feel gebouw uitstraling van nieuwe vereniging

▪ Planning

▪ 01-06-2019 – 31-12-2019 Onderzoek financieringsmogelijkheden

▪ 01-01-2020 – 31-01-2020 Presentatie bouwplannen leden

▪ Vanaf januari/februari 2020 Realisatie bouwplan

▪ 31-12-2020 – 30-04-2021 Ingebruikname clubhuis Noord

▪ Vernieuwing hoofdveld Noord (nu veld 5)
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AFSPRAKEN FUSIEPLAN

▪ Geschatte kosten plan 1 (streefplan) € 600.000,-

▪ Geschatte kosten plan 2 € 500.000,-

▪ Niet meer dan € 400.000,- lenen (inclusief bestaande leningen)

▪ Bestaande kleedkamers Zuid (6 stuks) en Noord (12 stuks) blijven ook 
na verbouwing in gebruik

▪ Kantine Zuid wordt gesloten – verkoop/verhuur aan derden

8



9

Ondernomen stappen



▪ Overleg gemeente Montfoort

▪ Overleggen diverse commissies om wensen en mogelijkheden te bepalen

▪ Bouwcommissie heeft plan 1 uitgewerkt incl. duurzaamheid

▪ Ontwerptekeningen gemaakt t.b.v. plan 1

▪ Overleggen gehad met grotere werkgroepen t.b.v. installaties en duurzaamheid

▪ Overleggen gehad met mogelijk potentiële huurders/kopers voor beide locaties YellowBellies en Kind & Co

▪ Overleg gehad met huurder Adfys

▪ Financiële mogelijkheden onderzocht t.b.v. leningen

▪ Bouwcommissie heeft diverse plannen ontwikkeld

ONDERNOMEN STAPPEN



11

Waar staan we nu



▪ Tekeningen

▪ Promo 

▪ Begroting

PLAN 1



PLAN 1
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PLAN 1

De kosten van plan 1 wijken significant af van 
de inschatting die gegeven is tijdens het fusie 
traject. Belangrijkste redenen hiervoor:

▪ Bouwkosten zijn afgelopen 2 jaar flink 
gestegen

▪ Extra zaken zijn meegenomen:

▪ Achterstallig onderhoud

▪ Duurzaamheid

▪ Installaties

▪ Interieur

▪ ICT

▪ Verzwaren aansluiting nutsbedrijf

We hebben daarom plan 2 ook op detail 
niveau verder uitgewerkt.

Plan 1 Plan 1

All in Voorstel

10 Sloopwerk/grondwerk 36.730 36.730

11 Heiwerk 19.898 19.898

12 Betonwerk 34.329 34.329

13 Metselwerk/gevels/binnenwanden 86.482 86.482

14 Staalwerk/stalen trappen 54.450 54.450

15 Ruwbouwtimmerwerk/dakopstanden 78.326 61.271

16 Kozijnen 100.811 100.811

17 Stucwerk/dekvloeren/vloerafwerking 71.239 71.239

18 Tegelwerk 12.342 12.342

19 Installaties/dakbedekking 502.071 392.506

20 Binnentimmerwerk 16.640 16.640

21 Schilder en sauswerk 7.823 7.823

22 Vernieuwen tribune 115.218 115.218

23 Terras 22.264 22.264

24 Bijkomende kosten 108.900 108.900

25 Overige advies, maatschap fin, leges etc 35.000 35.000

Totaal 1.302.523 1.175.903

BTW

Totale investering incl. BTW 1.302.523 1.175.903

Bezuiniging / zelfwerkzaamheid -160.080 -149.652

Subsidie 20% -72.909 -68.816

Subsidie 30% -94.331 -72.812

BTW aftrekbaar kantine -68.220 -64.056

Totale netto investering 876.983 790.567

Financiering

Netto investering 876.983 790.567

Bestaande hypotheek 100.000 100.000

Financierings Opzet -976.983 -890.567 



▪ Tekeningen

▪ Promo 

▪ Begroting

PLAN 2



✓ Trappengat en ingang welke gemaakt worden zijn kleiner en minder opvallend als in plan 1

✓ Gehele extra breedte van 2,5 meter (aan achterzijde) is eruit gehaald, betekent dat we met de bestaande constructie kunnen 

bouwen

✓ 1 rij stoeltjes van de tribune gehaald (scheelt 36 zitplaatsen) en de breedte van het bordes (balkon) is aangepast van 2,0 meter naar 

1,8 meter , voordeel hiervan is dat het bestaande dak dan niet hoeft te worden verlengd

✓ Uitbouw / uitbreiding verplaatsen op bestaand kleedkamer gebouw, de fundatie is er dan al grotendeels

✓ Geen doorgang van fysio naar kleedkamers, wel extra wc in ruimte voor fysio en wedstrijdsecretariaat

✓ Opslag 1 en opslag 2 iets kleiner

✓ Ruimte voor twee biljarts aan de zuidzijde van de kantine, aparte ruimte welke ook de YellowBellies kunnen huren welke apart af te 

sluiten is

✓ Bestuurskamer aan de zijde van het hoofdveld en apart te betreden

✓ Keuken minder breed,  maar deze is wel langer gemaakt. Uitgangspunt is dat  er een ruimte van 4 meter tussen de gevel (zijde 

balkon) en bar is. Deze bestaat dan uit 2 meter loopruimte en 2 meter ruimte om staanplaatsen met statafels te maken aan de zijde 

van de ramen

✓ Makkelijker bezuinigingen te behalen in plan 2 

WIJZIGINGEN PLAN 2



PLAN 2
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PLAN 2

Plan 2

All in

10 Sloopwerk/grondwerk 36.730

11 Heiwerk 14.708

12 Betonwerk 23.802

13 Metselwerk/gevels/binnenwanden 78.587

14 Staalwerk/stalen trappen 47.190

15 Ruwbouwtimmerwerk/dakopstanden 52.979

16 Kozijnen 114.418

17 Stucwerk/dekvloeren/vloerafwerking 71.451

18 Tegelwerk 12.342

19 Installaties/dakbedekking 391.925

20 Binnentimmerwerk 16.640

21 Schilder en sauswerk 7.823

22 Vernieuwen tribune 115.218

23 Terras 22.264

24 Bijkomende kosten 108.900

25 Overige advies, maatschap fin, leges etc 35.000

Totaal 1.149.975

BTW

Totale investering incl. BTW 1.149.975

Bezuiniging / zelfwerkzaamheid -150.520

Subsidie 20% -67.206

Subsidie 30% -72.316

BTW aftrekbaar kantine -61.089

Totale netto investering 768.843

De kosten van plan 2 wijken ook 
significant af van de inschatting die 
gegeven is tijdens het fusie traject. 
Belangrijkste redenen hiervoor zijn gelijk 
aan die van plan 1.

De vraag is of we voor plan 1 of 2 een 
financiering kunnen regelen en of we 
het als vereniging kunnen dragen op een 
verantwoorde manier.



Voor de financiering van de nieuwe kantine is het nodig om te weten wat de vereniging kan ‘dragen’ voor 
wat betreft een lening/schuld. Om dit te onderzoeken zijn de volgende stappen uitgevoerd:

▪ Er is een meerjarige begroting gemaakt (2021-2024)

▪ Hierin is een inschatting gemaakt van de toekomstige opbrengsten en kosten rekening houdend met een nieuwe kantine en een 
externe financiering van € 500.000

▪ De begroting laat in deze jaren een operationeel resultaat zien van om en nabij de € 0

▪ Aflossingen zouden dan volledig uit de afschrijvingen betaald kunnen worden

▪ Begroting is gedeeld met Nico vd Does, Erwin Beerthuizen en Gerard van Wijngaarden en we hebben hun advies gevraagd

▪ Dit advies is ontvangen en doorgesproken. Samengevat lijkt het risicoprofiel van de begroting zoals die er nu ligt te groot. Er zijn 
aanvullende acties geformuleerd die meer zicht moeten geven op dit risico en wat eventueel de alternatieven zijn.

▪ Deze acties zullen komende maand worden opgevolgd en afgerond.

FINANCIËLE DRAAGKRACHT 



▪ Naast de financiële draagkracht hebben we ook gekeken naar de financieringsmogelijkheden.

▪ Het doel is om tegen gunstige voorwaarde de financiering grotendeels extern te regelen.

▪ We hebben zowel de Rabobank als de Stichting Waarborg Fonds benaderd voor de mogelijkheden.

▪ Beide instanties eisen bij een lening boven de € 75.000 een gemeentegarantie. 

▪ Gezien de financiële situatie van de gemeente op dit moment wil de gemeente geen garantie geven

▪ We zijn nog wel in gesprek om dit te veranderen

▪ Zonder gemeentegarantie is de maximale geldlening:  € 75.000 via Rabobank + € 75.000 euro via  Stichting Waarborgfonds

▪ Andere mogelijkheden om te financieren zijn:

▪ Verkoop kantine zuid

▪ Eigen vermogen van onze vereniging

▪ Obligatieplan

▪ Overige acties

▪ Gezien de onzekerheid rondom de financieringsmogelijkheden is er een plan 3 ontwikkeld die een fasering van de bouw en daarmee 
de financiering mogelijk maakt.

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN



✓ Fase 1:  We maken de ingang alvast aan de achterzijde, Alle natte groepen (wc’s) worden nieuw. De huidige commissiekamer en 

bestuurskamer worden opgeheven. Hiervoor komt voor terug een stuk kantine en 1 bestuurskamer. 

▪ Op de benedenverdieping gaan we een fysioruimte en een multiruimte creëren. Verder zal de tribune worden gesloopt en zal er 

een tijdelijk bordes komen met daaronder ruimtes voor de ballen. Tijdelijk terras op het grasveldje.

✓ Fase 2: aanbouw tribune gecombineerd met aanbouw terras.

✓ Fase 3: ruimte kantine en keuken wijzigen. In deze fase zouden ook veel WT werkzaamheden zitten. Deze fasering is de lastige qua

installaties.

✓ Fase 4: aanbouw aan de Noordzijde van de kantine. 

PLAN 3 – PLAN 2 GEFASEERD 



PLAN 3 FASE 1
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PLAN 3 FASE 2
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PLAN 3 FASE 3
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PLAN 3 FASE 4
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PLAN 3 – PLAN 2 GEFASEERD

Plan 3

Fase 1+2 Fase 3 Fase 4

10 Sloopwerk/grondwerk 15.906 13.319 1.130

11 Heiwerk 12.155 0 0

12 Betonwerk 16.312 0 2.688

13 Metselwerk/gevels/binnenwanden 28.585 12.161 24.331

14 Staalwerk/stalen trappen 27.000 8.400 3.600

15 Ruwbouwtimmerwerk/dakopstanden 14.745 12.440 20.280

16 Kozijnen 40.893 33.314 20.353

17 Stucwerk/dekvloeren/vloerafwerking 29.688 19.450 9.913

18 Tegelwerk 6.900 3.300 0

19 Installaties/dakbedekking 183.164 114.614 26.127

20 Binnentimmerwerk 8.416 3.585 1.751

21 Schilder en sauswerk 2.482 0 3.984

22 Vernieuwen tribune 95.222 0 0

23 Terras 18.400 0 0

24 Bijkomende kosten 25.950 58.375 5.675

25 Overige advies, maatschap fin, leges etc 17.500 8.750 8.750

Totaal 543.316 287.708 128.580

BTW 109.846 58.168 25.996

Totale investering incl. BTW 653.162 345.876 154.576

Bezuiniging / zelfwerkzaamheid -85.222 -45.129 -20.169

Subsidie 20% -38.051 -20.150 -9.005

Subsidie 30% -41.701 -22.082 -9.869

BTW aftrekbaar kantine -34.508 -18.274 -8.167

Totale netto investering 453.680 240.242 107.367
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Vervolgstappen



AFHANKELIJKHEDEN

▪ Realisatie van elk plan is afhankelijk van:

Rondkrijgen externe financiering

Aanvullend geld ophalen obligatieplan + diverse acties

Zelfwerkzaamheden leden en vrijwilligers
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CONCEPT PLANNING

▪ Mei 2021

▪ Duidelijkheid externe financiering

▪ Juni 2021

▪ ALV stemmen over verbouwing

▪ Indienen vergunningsaanvraag

▪ Augustus 2021

▪ Renovatie kunstgrasvelden

▪ Oktober 2021

▪ Akkoord vergunning

▪ Winterstop 2021/2022

▪ Start verbouwing

▪ Mei/juni 2022

▪ In gebruik name accommodatie Noord
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VRAGEN
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▪ Als je nog vragen hebt kunnen deze via de chat worden gesteld 

▪ Vragen proberen we in de vergadering te beantwoorden of anders op een later 
moment

▪ Of later via mail:

▪ sponsoring@montfoortsv19.nl

▪ penningmeester@montfoortsv19.nl

mailto:sponsoring@montfoortsv19.nl
mailto:penningmeester@montfoortsv19.nl
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Sluiting

Bedankt voor uw online aanwezigheid


