
v.v. N.V.S.
p/a Kees v/d Sandestraat 15
4681 BZ Nieuw

Aan : Gemeente Steenbergen
T.a.v Presidium
Postbus 6
4650 AA Steenbergen

Betreft: onderbouwing verzoek kunstgrasveld vv NVS Nieuw

Geacht Presidium,

Uit uw naam, heeft dhr van Oort ons gevraagd
waarom wij graag in aanmerking willen komen voor een k
Ik hoef u niet uit te leggen dat dit niet te doen is, daarom zal ik het in
zullen wij bij gelegenheid dit verder uit kunnen leggen naar ik mag aannemen.

Binnen nu en enkele jaren is ons bijveld toe aan groot
vereniging zijn van mening dat het nu dan ook tijd is o
sportpark gereed te maken voor de komende 30 jaar op een duurzaam verantwoorde manier.

Want ja, wij zullen alles in het werk stellen om samen met u te zorgen dat we de voetbalspor
lengte van dagen kunnen behouden in
voor het dorp en zorgt dat het niet vergrijst
kinderen willen opvoeden.

Waarom kunstgras ?? Het antwoord is simpel: H

Wat zijn de voordelen voor onze vereniging:

 Duurzaam in combinatie met duurzame verlichting (led)

 Minder afgelasting (training en wedstrijden)

 Dit geeft meer sociale binding, hoe meer sport des te minder uitval naar hangjongeren
gedrag of andere negatieve effecten voor de gezondheid.

 Meer activiteit zorgt voor meer inkomsten en maakt dus weer meer mogelijk om te
organiseren voor onze leden wat weer meer mensen aantrekt.

 Clubgevoel wordt versterkt.

 Minder blessuregevoelig

 Intensiever te gebruiken voor meerdere doelen, s

 Lager in onderhoudskosten

 Minder milieubelastend,

 Wij willen voor iedere vereniging een kwalitatief gelijkwaardig sportpark.

p/a Kees v/d Sandestraat 15
Nieuw-Vossemeer

Nieuw-Vossemeer , 26

Betreft: onderbouwing verzoek kunstgrasveld vv NVS Nieuw-Vossemeer.
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Waarom kunstgras ?? Het antwoord is simpel: Het is de toekomst!

Wat zijn de voordelen voor onze vereniging:

Duurzaam in combinatie met duurzame verlichting (led).

Minder afgelasting (training en wedstrijden).

Dit geeft meer sociale binding, hoe meer sport des te minder uitval naar hangjongeren
re negatieve effecten voor de gezondheid.

Meer activiteit zorgt voor meer inkomsten en maakt dus weer meer mogelijk om te
organiseren voor onze leden wat weer meer mensen aantrekt.

Clubgevoel wordt versterkt.
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Lager in onderhoudskosten.

, ook in onderhoud.

Wij willen voor iedere vereniging een kwalitatief gelijkwaardig sportpark.
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 Iedere KNVB-klasse gaat naar een indeling van 14 seniorenteams, dus meer wedstrijden per
seizoen waardoor afgelasting steeds minder verdragen is.

 Het bijveld is de perfecte locatie op ons sportpark voor een kunstgrasveld qua ligging. Ligt
tegen de tennisvereniging aan.

Zoals wij in ons betoog ook al aanhaalden, 1 op de 8 inwoners is lid van onze vereniging, we zitten al
jaren rond de 300 leden en dat zal ook zo kunnen blijven. Dat geeft zeker aan dat wij een goed
bestaansrecht hebben, ook voor de toekomst.

Dus wij zijn van mening dat het aanleggen van kunstgras een maatschappelijk verantwoorde
onderneming is en het nu het moment is om niet te blijven Denken maar nu ook Durven en Doen.

Hopende u hiermee, voor nu, voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Ron Bosters
Voorzitter vv NVS


