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Toelichting financiële NOTA V.V.”Steenbergen” 

In bijgesloten nota zijn twee scenario’s verwerkt, namelijk één met en één zonder hybridevelden. 

 

In de nota is te lezen wat de gevolgen zijn als deze velden er niet komen. 

Zonder hybridevelden zal er een forse ledenterugloop zijn, dus minder contributie inkomsten, 

sponsoren zullen minder geïnteresseerd zijn en kantine inkomsten lopen terug. Uiteindelijk zal dit op 

termijn de ondergang van onze vereniging betekenen.   

Als de velden wel aangelegd worden is het voortbestaan van een gezonde vereniging gegarandeerd. 

 

Al eerder is uitgelegd dat de aanleg van deze twee velden, inclusief verlichting, doelen, 

ballenvangers, dug-outs e.d. 485.000,00 Euro kost. (excl Btw). 

Voor het aanschaffen van deze zaken rondom de velden wil V.V.”Steenbergen” maximaal 75.000,00 

Euro inclusief Btw investeren (is 62.000,00 Euro excl Btw is ongeveer 15 % van het totaalbedrag). 

Het groot onderhoud van Veld 1 is uitgesteld en daar heeft de gemeente 55.000,00 Euro voor 

gereserveerd. 

Op dit moment is de investering van de gemeente   485.000,00 Euro 

-  62.000,00 Euro 

-  55.000,00 Euro 

= 368.000,00 Euro 

 

Op korte termijn (in 2015) is ook het hoofdveld aan de beurt voor groot onderhoud, dus ook hier zal 

minimaal 55.000,00 Euro voor gereserveerd zijn. 

Investering op korte termijn van de gemeente                368.000,00 Euro 

-   55.000,00 Euro 

=     313.000,00 Euro 

 

Opmerking: 

De prijs van de velden is een eerste prijsopgave van de aannemer, m.a.w. dit is nog niet uit 

onderhandeld. Gezien de huidige economische situatie is dit een gunstig moment om aan te 

besteden, onderhandelen en investeren. Uiteindelijk moet het te realiseren zijn dat de gemeente op 

korte termijn minder dan 300.000,00 Euro hoeft te investeren. 

 

Onvermijdelijk zal de KNVB binnen enkele jaren eisen dat voetbalverenigingen beschikken over 

kunstgrasvelden.  

 

Gezien de te verwachten onderhoudskosten, de eisen van de KNVB en de hoge nood bij 

VV”Steenbergen”, is dit het juiste moment om de velden aan te leggen! 

 

   

 

 


