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Kruisland, 6 mei 2013 
 
 
Bijlage: 1 (brief d.d. 13 november 2012) 
 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
te Steenbergen. 
 
Geacht College, 
 
Op 13 november jongstleden hebben wij u te kennen gegeven dat SC Kruisland graag in 
aanmerking wil komen voor een kunstgrasveld. In dit schrijven willen wij u graag verder 
toelichten waarom een investering in de vorm van een kunstgrasveld een meerwaarde zal 
geven aan de vereniging.  
SC Kruisland heeft momenteel de beschikking over twee wedstrijdvelden en één 
trainingsveld. De kwaliteit van deze velden laat te wensen over. Dit brengt de veiligheid van 
de clubleden in het geding.  In de afgelopen jaren hebben velen spelers namelijk mede 
hierdoor ernstige blessures opgelopen. Ook zijn wij door de kwaliteit van het trainingsveld 
regelmatig genoodzaakt op de wedstrijdvelden te trainen. Dit is volgens de KNVB normen 
niet toegestaan.  
 
Ondertussen is SC Kruisland aan het groeien. Naast de toename van het aantal leden hebben 
wij een aantal jaren geleden besloten dat wij meer dan een voetbalvereniging willen zijn voor 
onze gemeenschap. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn wij verschillende 
samenwerkingsverbanden aangegaan. Wij werken bijvoorbeeld samen met CDR +.  
SC Kruisland en CDR+ proberen jongeren door middel van sport en spel een plek te geven in 
de maatschappij.  
Maar ook de Zonnebergschool in Kruisland maakt gebruik van de velden en de bijbehorende 
accommodatie voor de sportactiviteiten van de leerlingen.  
En Soccer Upgrade is een voetbalacademie die jongeren op unieke en vernieuwende wijze 
traint om zich zowel op persoonlijk als sportief vlak verder te kunnen ontwikkelen. Ook zij 
zijn te gast bij onze vereniging en maken intussen gebruik van al onze sport-accomodaties. 
 
SC Kruisland ervaart deze samenwerkingsverbanden als positief. Het brengt een nieuwe 
dynamiek tot een club waarin verschillende partijen gezamenlijk aan één doel werken; 
namelijk de levenskwaliteit van jongeren verbeteren door middel van sport en spel. SC 
Kruisland beseft dat dergelijke samenwerkingsverbanden de nieuwe realiteit zijn van de 
verenigingen. Er wordt in deze tijden een actieve rol verwacht waarin verenigingen niet alleen 
op overheidsinkomsten leunen, maar ook zelfstandig inkomsten vergaren.  
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SC Kruisland wil dit soort activiteiten in de toekomst daarom dan ook graag uitbreiden. 
Hierbij staat onder andere het samenwerken met andere sportdisciplines, bijvoorbeeld tennis 
en golf, hoog op ons lijstje. Echter met de uitbreiding van al deze activiteiten wordt de druk 
op de velden alleen maar verhoogd. Om de nieuwe samenwerkingsverbanden verder uit te 
breiden is de investering van een kunstgrasveld daarom dan ook noodzakelijk voor de 
vereniging. Wij zijn namelijk van mening dat het onze plicht is als vereniging om de 
veiligheid te garanderen aan een ieder die aan onze club is verbonden of waarmee wij een 
samenwerkingsverband hebben.  
SC Kruisland neemt met plezier zijn verantwoordelijkheid in de veranderende omgeving voor 
verenigingen en als kleine vereniging willen wij graag de gemeenschap in Kruisland iets terug 
geven. Een kunstgrasveld maakt daarbij deel uit van onze plannen. Graag krijgen wij van u de 
mogelijkheid ons plan aan u in detail te presenteren.   
 
Namens het bestuur van SC Kruisland,  
 

 
 
 
AAA Engelen, voorzitter. 
 
 


