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Buitensporten 
Handbal ,  
Hardlopen, 
Schaatsen, 
Sloeproeien 
Touwtrekken 
Voetbal 
 
Zaalsporten 
Basketbal 
Gym 
Handbal 
Judo 
Tafeltennis 
Tennis 
Volleybal 
Zaalvoetbal 
 
Verenigingen 
Biljart 
Petanque 
Klaverjassen 
 
 

Natuur, Sport en 
Recreatie voor 
Muiden ! 

Weet u het nog? Visie SC Muiden dd. Feb. 2014 

Presentator
Presentatienotities
Sportvelden publiek toegankelijk



Concept plan Gemeente van dd. Nov. 2014 



Vastgesteld bestemmingsplan – dd. Sept. 2015  



Vastgesteld bestemmingsplan – dd. Sept. 2015  



Vastgesteld landschapsplan – dd. Mei 2015  



Eindbeeld Muiden na A1 project 

Vragen ? 

Zo is het nu 

En zo is het straks (2020 ?) 



de waterland tak 



..en onze velden in 2016/17.. 



.. en het 3de veld? 



of klein tikje omhoog 



Of beter zo….. 



..clubgebouw? nog onzeker nu.. 



Dat weten we nog niet.. 

Ja maar 

Ja, maar 
Ja, en ….wat doen we 

als het WEL lukt 

durven wij nog te dromen 



Stel ze liggen er wel… 
Artikel 4. Huidige Statuten van OMNI SC MUIDEN:  

 
4.1 De omni-vereniging stelt zich ten doel het 

doen beoefenen en het bevorderen van sport in  
    de meest uitgebreide zin, m.u.v. de 

beroepsport. 
4.2. De omni-vereniging tracht dit ten doel onder 

meer te bereiken door: 
    · Voor elke te beoefenen tak van sport een 

afdeling in te stellen;  



..stel ze liggen er wel… 



..en zaal en clubgebouw ook.. 



..en ook zij vinden het fijn.. 

Bever 

Otter 

Kam-
salalmander 

Purperstreep-
parelmoer-

vlinder 

Meerval 

Grote Karekiet 

Ringslang 

Kleine Modder-
kruiper 

Rietzanger 

Noordse Woelmuis 



..durven wij dan nog te dromen.. 

Basketbal 
Natuurijsbaan IJsclub 

Eendracht 

Natuurlijk veldhekwerk 

Zaalsporten 

Natuur onderwijs 

Meer verenigingen Muider Startdag voetbal 

Handbal 

Tafeltennis 

Biljarten 



..kunnen wij samenwerken.. 

Scouting 

Vlottenbouwen 

Zwieren aan de katrolbaan 

Petanque met vrienden Ontspannen op het terras 

Veilig spelen als pa/ma sport 

Personal training 
Startpunt fietsen in ‘t gooi 

Naschoolse opvang 

fysiotherapie 



Daarom  
dromen, durven, doen! 

Als je blijft doen wat je deed, 

krijg je wat je altijd kreeg 
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