
 
         Steenbergen 3 Mei 2013 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Steenbergen, 
 
 
Geacht College, 
 
 
Waarom hybridegras voor VV Steenbergen ? en welk probleem wordt opgelost door het verkrijgen 
van hybridegras? 
 
 
In Juni 2012 heeft u het rapport “Kunstgras voor VV Steenbergen” ontvangen en daar heeft u in 
kunnen lezen wat de problemen zijn op het sportpark en hoe VV Steenbergen denkt dat die opgelost  
kunnen worden. In oktober 2012 heeft u ontvangen “Beleidsvisie VV Steenbergen in relatie tot 
hybridegras” waarin u heeft kunnen lezen wat het vliegwieleffect is als deze velden worden 
aangelegd. In onze financiële nota met toelichting van oktober 2012 heeft u kunnen lezen wat de 
gevolgen zijn op middellange termijn, met of zonder hybridegras. Tenslotte heeft u in uw bezit ons 
verweerschrift van 1 maart jl. waarin wij met feiten het  raadsvoorstel, met afwijzing voor kunstgras, 
hebben weten te weerleggen.   
 
 
Door de vele uren die er op jaarbasis op de velden van sportpark Seringenlaan gepeeld worden, is er 
een niet ideale situatie ontstaan. Zoals u in paragraaf 3.3 van het rapport heeft kunnen lezen, wordt 
er op 3 wedstrijdvelden ook getraind, dit in tegenstelling tot het KNVB advies. Ideaal zou zijn om 
trainingen alleen te laten geschieden op trainingsvelden, zodat je de wedstijdvelden ontziet. 
Door de velen uren die er gespeeld en getraind worden is dat echter organisatorisch niet in te vullen. 
Hybridevelden zijn uitermate geschikt om op te trainen en wedstrijden op te spelen, dit in 
tegenstelling tot kunstgras, waarvan bekend is dat er wel intensief op getraind wordt maar liever 
geen wedstrijden op gespeeld wordt. 
 
 
Wat lossen we op als er bij VV Steenbergen twee hybridevelden aangelegd worden? 

 Het afgelasten van trainingen en wedstrijden wordt geminimaliseerd. 

 Het lost capaciteits problemen op 

 VV Steenbergen wordt in staat gesteld om haar ambities waar te maken (zie rapport) 

 De gemeente maakt haar ambities waar (zie sportbeleidsplan) 

 Er kan en mag op hybridegras worden getraind en wedstrijden worden gespeeld 

 Multifunctioneel gebruik is mogelijk 

 Verwachting is dat de KNVB binnen nu en een paar jaar kunstgras verplicht stelt. 

 We hoeven medegebruikers van het sportpark niet te weren 

 Leden krijgen waar ze contributie voor betalen, nm. continuïteit 

 De overige velden worden ontzien (minder belast) dus minder onderhoudskosten 

 Betere velden voorkomt ernstige blessures 
 

 
 
 



 
 
Wat is het gevolg als er bij VV Steenbergen twee hybridevelden aangelegd worden ? 

 Alle bovenstaande problemen zijn opgelost 

 Het faciliteren van meisjes- en damesvoetbal  

 Het oprichten van een G-team 

 Teams inschrijven bij KNVB voor 7x7 competitie 

 Organiseren van 35+ en 45+ competitie 

 Het opnieuw invoeren van de gewenste zomeravond competitie 

 We verwachten een toename van nieuwe leden 

 Meer leden is meer inkomsten uit contributie en kantineomzet 

 Meer leden is ook meer sponsoren, dus meer inkomsten 

 Extra inkomsten voor een significant deel investeren in renovatie van het sportpark 
 

 
VV Steenbergen en haar 4500+ volgers rekenen op uw steun en hopen dat u in uw wijsheid zult 
besluiten om twee hybridevelden aan te leggen. 
 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groeten, 
 
 
John Freekenhorst      Willy Knop 
 
Voorzitter Bestuur      Voorzitter Commissie Accommodatie 


