
Onderhoud sportpark "Molenkreek" Dinteloord

bezuinigingsdoelstelling 2014: VV Divo VV Dinteloord 18-12-2012

1 wedstrijdvelden 1 wedstrijdvelden

1 kunstgrasveld 1 kunstgrasveld

½ oefenveld ½ oefenveld

233 m² kleedruimte 391 m² kleedruimte

Onderhoud Groenstructuur (WVS) onderstaande gegevens zijn gebaseerd op offerte WVS

Werkzaamheden zijn relatief eenvoudig uit te voeren middels zelfwerkzaamheid

Omschrijving
Onderhoud bosplantsoen o.a. Acer, Cornus, Ribes, Aronia

Technisch onderhoud Er wordt jaarlijks een deel van het bosplantsoen gedund zodat beplanting zich niet gaat verdringen. Dit gebeurt gefaseerd, 20% per jaar.

Per jaar hinderlijk overhangend groen gesnoeid. Inboet (nieuw planten), zal nauwelijks plaatsvinden, bosplants. vult zelf lege plekken aan.

Verzorgend onderhoud De rand van het beplantingsvak wordt schoongehouden via schoffelen 5 keer per jaar. Daarbij wordt gelijktijdig zwerfvuil

meegenomen. Bladruimen vindt drie keer per jaar plaats in het najaar.

Onderhoud bosplantsoen hoeveelh. e/h pr per e/h opmerkingen

1 2683 m² 0,21 Schoffelen randen 5x p/j 20% = 100% per jaar

2 Verwerken vrijgekomen materiaal 2683 m² 0,16 afvoer afval door gemeente

3 190 m² 0,19 hinderlijk overhangend groen

4 Dunnen beplanting 2683 m² 0,17 dunnen, uitdragen en versnipperen 

5 Bladruimen in beplanting (3x p/j) 2683 m² 0,22 Blad op voetbalveld blazen, gemeente verwijdert blad van veld

6 Zwerfvuil ruimen 27 are 3,82  

sub-totaal jaarlijks

Onderhoud Sierplantsoen hoeveelh. e/h pr per e/h opmerkingen

7 936 m² 0,83 13x per jaar

8 Verwerken vrijgekomen materiaal(beplantingsvak) 936 m² 0,64

9 936 m 0,72 33% per jaar kort zetten

10 Bladruimen in beplanting (3x p/j) 936 m² 0,43

11 Zwerfvuil ruimen 1 are 3,82

sub-totaal jaarlijks

Gazon hoeveelh. e/h pr per e/h opmerkingen

12 1.500 st 3 13x per jaar

13 Harde graskanten, afsnijden van graskanten 2523 m 0,55

14 584 m 0,68

15 Maaien groenstroken 12.300 m² 0,4

sub-totaal jaarlijks

Totaal totaal jaarlijks groenonderhoud

103,14ご           

Onkruidvrij maken beplantingsvakken 563,43ご           
429,28ご           

Snoeien rand beplantingsvak 36,10ご             
456,11ご           
590,26ご           

2.178,32ご        

Bijmaaien obstakels met bosmaaier 4.500,00ご        
1.387,65ご        

Onkruidvrij maken beplantingsvak 776,88ご           
599,04ご           

Snoeien sierplantsoen 673,92ご           
402,48ご           

2.456,14ご        
3,82ご               

Zachte graskanten, afsteken van graskanten 397,12ご           
4.920,00ご        

11.204,77ご      

 



Onderhoud sportpark "Molenkreek" Dinteloord

Regulier onderhoud velden (jaarlijks) hoeveelh. e/h pr per e/h opmerkingen

16 40 st 145 in 2012, 40x per jaar, afhankelijk weersomstandigheden,

bemesting en veldonderhoud. 

17 Automatische beregeningsinstallatie, kosten incl. onderhoud

18 Overige werkzaamheden, prikken, slepen,

bezanden, bladverwijderen

Voor uitvoering werkzaamheden is specialistisch materieel noodzakelijk, kooimaaier (ご 75.000,-), prikrol, tractoren, etc.
Werkzaamheden(16, 17, 18) komen niet in aanmerking om d.mv. zelfwerkzaamheid te worden uitgevoerd. Mede i.v.m. investeringen in materieel en personeel

Beregenen vraagt om goede inzichten m.b.t. de ontwikkeling van een grasmat, overmatig beregenen leidt tot een zwakke grasmat.

Bij terughoudender maaibeleid kan bespaard worden.(consequenties)

Onderhoud kleedaccommodatie hoeveelh. e/h pr per e/h opmerkingen

19 Vergoeding schoonmaak kleedlokalen VV Divo 1 st ご 1.642
20 Vergoeding schoonmaak kleedlokalen VV Dinteloord 1 st ご 1.642
21 233 m² 0,4 Arbo eisen, opstelplaatsen ladders + valbeveiliging

22 391 m² 0,4

23 Buiten schilderwerk, Divo 1 pst ご 3.200 Schilderwerk staat gepland om de 5 jaar

24 Buiten schilderwerk, VV Dinteloord 1 pst ご 500
25 1 pst 125 Klemmende ramen/deuren nazien. Kapotte sloten vervangen

26 1 pst 125

27 Jaarlijks service onderhoud boiler VV Divo 1 st 100 CV monteurs binnen ledenbestand?

28 Jaarlijks service onderhoud boiler VV Dinteloord 1 st 100

29 Jaarlijks service onderhoud cv ketels VV Divo 1 st 100

30 Jaarlijks service onderhoud cv ketels VV Dinteloord 2 st 100

31 Storing cv- warmwater installaties, VV Divo 1 pst 200  

32 Storing cv- warmwater installaties, VV Dinteloord 1 pst 250

totaal jaarlijks onderhoud kleedaccommodatie

Het bouwkundig onderhoud wordt uitgevoerd m.b.v. een meerjarenonderhoudsplanning (MOP). Aan de hand van de gemiddelde uitgaven wordt jaarlijks

een storting in een fonds gedaan. Per onderhoudsonderdeel wordt rekening gehouden met de verwachte levensduur en de vervangingskosten.

Wellicht dat bepaalde onderhoudsactiviteiten uitgevoerd kunnen worden door de verenigingen. Vanuit de MOP wordt een jaarplan opgesteld waarin duidelijk

wordt welke activiteiten daadwerkelijk tot uitvoering komen. Welke besparing dit per vereniging  op kan leveren is afhankelijk van een stukje maatwerk

Maaien velden (compleet sportpark) 5.796,00ご        

8.500,00ご        

Beregenen 2.500,00ご        

Schoonmaken daken, VV Divo 93,20ご             

1.642,00ご        

 

640,00ご           

1.642,00ご        

Schoonmaken daken, VV Dinteloord 156,40ご           

 

100,00ご           

250,00ご           

200,00ご           
100,00ご           

200,00ご           

100,00ご           

Klein onderhoud Hang- & sluitwerk VV Dinteloord 125,00ご           

100,00ご           

Klein onderhoud Hang- & sluitwerk, Divo 125,00ご           


