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Datum: 26 oktober 2012 

Beleidsvisie V.V. "Steenbergen" in relatie tot Hybridegrasvelden 
Onderstaande memo betreft een kwalitatieve toelichting op de behoefte en effecten van 
plaatsing van twee hybride grasvelden bij de voetbalvereniging Steenbergen. Voor een 
cijfermatige onderbouwing verwijzen we naar de beleidsnotitie van de penningmeester van 
V.V."Steenbergen". 

Visie 
" V.V."Steenbergen" wil nu en in de toekomst een gezonde voetbalvereniging zijn binnen de regio 
voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloof, woonplaats, zowel prestatief als 
recreatief. Er heerst een open, betrokken, taakbewuste en gezellige sfeer, gebruikmakend van 
deskundige kaderleden en faciliteiten die voldoen aan de steeds weer veranderende eisen en waar 
normen en waarden hoog in het vaandel staan" 

De pijlers van onze visie 
« De vereniging stelt zich ten doel om al haar leden het voetbalspel te spelen, zowel recreatief als 

prestatief; 

» De vereniging kent een sfeer van sociale saamhorigheid. Deze sfeer (gezelligheid) is kenmerkend 
voor V.W'Steenbergen" en zorgt voor het behoud en de uitbouw van het ledenaantal; 

» De jeugd is binnen de vereniging één van de belangrijkste pijlers. De vereniging stelt zicht ten doel 

in Steenbergen en omgeving een dusdanige uitstraling te hebben dat de jeugd graag bij 
V.W'Steenbergen" wil komen en blijven voetballen; 

» De vereniging stelt zich in prestatieve sfeer tot doel om met vooral eigen opgeleide spelers op zo 
hoog mogelijk niveau te voetballen. 

« De vereniging voert een actief vrijwilligersbeleid; 

» Binnen de vereniging zal een dusdanig financieel beleid worden gevoerd dat er te allen tijde sprake 
zal zijn van een gezonde financiële situatie; 

« De vereniging streeft naar een constructieve samenwerking met andere (sport)verenigingen in 
Steenbergen en andere voetbalverenigingen binnen de gemeente Steenbergen en 
buurtgemeenten. Deze samenwerking zal te allen tijde verlopen met behoud van eigen imago en 
identiteit; 

» De V.V."Steenbergen" zal een goede gastheer zijn voor andere (sport)verenigingen en 
maatschappelijke organisaties om gewenste activiteiten mogelijk te maken. 



Van levensbelang 
Eerder genoemd in ons rapport "Kunstgras voor V.V."Steenbergen" en in de presentatie van de 
bijeenkomst op 28 september j l . waarin de noodzaak van hybridegras is uitgelegd, willen wij u e rop 
wijzen dat deze hybridevelden van levensbelang zijn voor V.V."Steenbergen". Van levensbelang, 
omdat ontwikkelingen niet stil staan en V.V."Steenbergen" wil groeien en haar ambities waarmaken. 
V.V."Steenbergen" is uit haar jasje gegroeid, het sportpark is verouderd en "de velden zijn op". Hoog 
tijd voor actie!! 

Gevolg hybride grasvelden: vliegwieleffect 
De aanleg van twee hybride grasvelden bij de V.V. "Steenbergen" heeft een vliegwieleffect. Een 
vliegwieleffect dat zich vertaalt in een toename van nieuwe leden, omdat we in staat worden gesteld 
om de gewenste zomeravond- en A5+ competitie te organiseren. Een toename van nieuwe leden 
omdat wij het meisjes- en vrouwenvoetbal kunnen faciliteren, de snelst groeiende tak binnen de 
KNVB. Meer leden betekent automatisch meer inkomsten uit contributies en kantineomzet. Een 
vliegwieleffect dat zich ook vertaald richting meer sponsors en daarmee samenhangende inkomsten. 
De propositie richting potentiële sponsors wordt immers aantrekkelijker. 

En last but not least: de aanleg van hybride grasvelden stelt onze huidige leden in staat om te trainen 
en te voetballen met minimale afgelastingen. Een voorwaarde om een halt toe te roepen aan de 
zorgelijke ontwikkeling van weglopende (jeugd)leden. 

De extra inkomsten die vrijkomen, zullen voor een significant deel geïnvesteerd worden in de 
verdere renovatie van de accommodatie. Kortom: de toekomst van V.V."Steenbergen" is veilig 
gesteld. 

Maatschappelijk 
Ook zijn de hybride grasvelden maatschappelijk van groot belang. Sporten en bewegen leidt tot 
verbetering van de leefbaarheid in de kernen en wijken en zorgt voor sociale cohesie tussen mensen. 
Sporten zorgt voor een betere gezondheid, is uitermate geschikt voor een goede integratie, en 
draagt bij aan de juiste normen en waarden. Een ieder kan zich individueel en in teamverband 
ontwikkelen; dit zorgt voortrots en verbondenheid. Het sportpark is voor iedereen toegankelijk: 
zonder onderscheid tussen geslacht, jong of oud, valide of minder valide, inkomen of etnische 
achtergrond. 

Zelfwerkzaamheid 
V.V."Steenbergen" wil graag, daar waar nodig is, bijdragen in zelfwerkzaamheid. Het aanleggen van 
hybridegrasvelden is echter een specialisme waarbij hulp niet gewenst is. Ook met betrekking tot 
garantie van de velden is inmenging van andere partijen dan de aannemer niet verstandig. Bekend is 
dat renovatie van de kleedkamers ook hoog op ons verlanglijstje staat en hier zouden vele 
vrijwilligers binnen V.V."Steenbergen" letterlijk een "steentje" bij kunnen en willen dragen. Echter 
de prioriteit ligt in eerste instantie bij de aanleg van hybride grasvelden. 



Zelfredzaamheid. 
Zelfredzaamheid is op verschillende manieren uit te leggen. Hoe kan V.WSteenbergen" zichzelf 
redden ? Het aanleggen van twee hybridevelden is de redding van V.V." Steenbergen". Indien deze 
velden er niet komen dan is in onze nota te lezen wat de gevolgen op termijn zijn: ledenwegloop, 
minder sponsoren en opbrengst kantine met uiteindelijk financiële problemen. 

Maatschappelijke zelfredzaamheid in de sociale sfeer en maatschappelijk belang is iets waar 
V.W'Steenbergen" graag aan wil meewerken. Het door de week overdag openstellen van onze 
kantine voor instanties die "ruimte" nodig hebben hoort daarbij. Dit natuurlijk in goed overleg met 
instanties en de gemeente. 

Zelfredzaamheid als in privatisering is voor V.W'Steenbergen" geen optie. Er zijn immers vele vragen 
die ontstaan bij het onderwerp privatisering: 

« Wat is eigenlijk de gewenste eindsituatie bij overdracht? 

» Komt er een nulmeting met grondig bodemonderzoek? 

« In welke conditie draagt de gemeente het sportcomplex over, brengt de Gemeente dat "op orde"? 

» Hoe ver gaat de gemeente met overdragen van verantwoordelijkheden en eigendom? 

» Wat is de resterende verantwoordelijkheid van de gemeente? 

Op dit moment is actie gewenst (twee hybride grasvelden) en gezien de bezuinigingen lijkt het ons 
niet waarschijnlijk dat de raad geld vrij maakt om het complete sportcomplex, in het kader van een 
eventuele privatisering, te renoveren. Wij rekenen erop dat de raad V.V. "Steenbergen" op 
eenzelfde manier zal helpen als DIVO, v.v. Dinteloord en SC Welberg, dus geen privatisering! 

Het bestuur en de Commissie Accommodatie van V.V."Steenbergen" vragen niet het onmogelijke. 
Wij vragen niet om een complete renovatie van ons verouderde sportpark, omdat we begrip hebben 
voor de huidige economische situatie. Ons sportpark verkeert in een slechte staat, dit willen wij 
echter gefaseerd oplossen. Niet voor niets hebben wij na uitgebreid onderzoek onze keuze laten 
vallen op het veel goedkopere hybridegras, wat echter kwalitatief zeer goede velden zijn. Eerst de 
velden en in goed overleg andere zaken die op ons sportpark aandacht verdienen. 

Binnen nu en enkele jaren zal er rekening gehouden moeten worden dat het onvermijdelijk is dat 
door de KNVB opgelegd zal worden dat verenigingen over kunstgrasvelden zullen moeten 
beschikken. 

Tenslotte willen wij u er op wijzen dat V.V "Steenbergen" aan alle gestelde criteria-eisen van het 
sportbeleidsplan van de gemeente Steenbergen voldoet om in aanmerking te komen voor 
kunstgrasvelden. 

Namens Bestuur en Commissie Accommodatie V.V."Steenbergen" 

John Freekenhorst, 
Voorzitter Bestuur, 

Willy Knop, 
Voorzitter Commissie Accommodatie, 
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Toelichting financiële NOTA V.W'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.W'Steenbergen" maximaal 75.000,00 

Euro inclusief Btw investeren (is 62.000,00 Euro excl Btw is ongeveer 15 0A 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 
W'Steenbergen", is dit het juiste moment om de velden aan te leggen! 





tel.: 0167-532359 

Secretariaat SC Kruisland 
Wethouder Swagemakersstraat 11 
4756 AN Kruisland 

www.sckruisland.nl 
info@sckruisland.nl 
rekeningnummer: 1263.02.278 

Kruisland, 13-11-2012 

Onderwerp: hybride gras -er -a - zcnz in 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

Voor trainingen en voor het spelen van wedstrijden heeft SC Kruisland momenteel de 
beschikking over 2 velden en een trainingsveld. In het verleden hebben we aangegeven 
dat de kwaliteit hiervan te wensen overlaat en al ca. 2 jaar zijn we 'in overleg' over 
alternatieve mogelijkheden zoals kunstgras. 

We weten dat dit onderwerp binnen de gemeente intussen actief de aandacht krijgt. En uit de 
openbare bronnen kunnen wij opmaken dat voetbalvereniging Steenbergen, graag met de hulp 
van de gemeente, nu óók 1 of meerdere kunstgrasvelden aan wenst te leggen. 

De kwaliteit van onze velden is er intussen niet beter op geworden en de belasting hiervan 
bli jf t onverminderd groot. Duidelijk is dat dit de veiligheid van onze leden niet ten goede 
komt. Voetbalvereniging SC Kruisland is verantwoordelijk voor goede voorzieningen en een 
optimale veiligheid. 

Graag willen we daarom op korte termijn concrete afspraken met u maken om nu 
daadwerkelijk te kunnen komen tot betere, veiliger en toekomstvaste oplossingen voor de 
leden van onze vereniging. Uw vertegenwoordiger(s) nodigen we daarom graag uit voor een 
gesprek hierover bij ons op locatie. 

Namens het bestuur van SC Kruisland, 

Albert AA Engelen, voorzitter 
mobiele telefoon 06-16756622 
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