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1. Huidige situatie 

Aantal velden en kleedkamers 
Vereniging Steenbergen beschikt momenteel over vier wedstrijdvelden en een niet volledig 
trainingsveld (geen wedstrijdafmeting). Tevens heeft de vereniging nog de beschikking over een 
overhoek (zie onderstaande figuur). 
 

.   
 
 
Aanleiding behoeftebepaling 
De vereniging is in gesprek met de gemeente over aanpassing van de velden op het sportcomplex.  
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2. Behoeftebepaling algemeen 

Onderstaand toegevoegd de behoeftebepaling voor de vereniging Steenbergen te Steenbergen op 
basis van de teams zoals opgegeven bij KNVB. 
 

 
 
Zoals beschreven is de behoeftebepaling opgesteld op basis van het aantal opgegeven teams bij 
KNVB. 
 
Hierin is niet opgenomen: 

- Schoolgebruik 
- Bedrijvenvoetbal 
- Kaboutervoetbal 
- Veteranenvoetbal 
- Openbaar gebruik  
- Overig gebruik 

 
Ook bovenstaande zorgt voor een belasting van de velden. 
 

VoorwaardenVoorwaardenVoorwaardenVoorwaarden    

Bij de behoeftebepaling gelden de volgende voorwaarden: 
- Kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- In het beginsel geen training op de wedstrijdvelden 
- Voldoende kleedgelegenheid 
- Bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00u tot 16.30u 
- Bruto speeltijd zondag globaal 10.00u tot 16.30u 
- Voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag 

 



 

 
Rapport behoeftebepaling – vereniging -   5 

WedstrijdgelegenheidWedstrijdgelegenheidWedstrijdgelegenheidWedstrijdgelegenheid    

Op basis van de uitgangspunten van de behoeftebepaling is er behoefte aan 3 wedstrijdvelden.  

TrainingsgelegenheidTrainingsgelegenheidTrainingsgelegenheidTrainingsgelegenheid    

Uit de indicatie van het aantal trainingsuren komt naar voren dat de vereniging circa 995,5 trainingsuren 
per seizoen maakt. Dit is een indicatie. Op basis van het trainingsschema van de vereniging kunnen we 
betere uitspraken doen over het aantal trainingsuren per seizoen.  
 
Hoeveel velden er nodig zijn om de trainingsuren op kwijt te kunnen is afhankelijk van het soort velden. 
Een natuurgrasveld kan bijvoorbeeld minder belast worden dan een kunstgrasveld. Daarnaast hebben 
we nog te maken met de maximale organisatorische belastbaarheid van een trainingsveld. Zo zijn er 40 
weken per seizoen waarop getraind wordt en zijn er 4 of 5 trainingsavonden + de woensdagmiddag. Dit 
levert een maximum op van 880 trainingsuren per jaar op een veld voor een zondagvereniging.  
 
Op basis van het trainingsschema van Steenbergen wordt er jaarlijks circa 1.400 uur getraind.  
 
 
 
 

Conclusies en aanbevelingen 

 
Op basis van de behoeftebepaling heeft de vereniging een 3-tal wedstrijdvelden benodigd en een 2-tal 
trainingsvelden (volwaardige afmetingen). 
In de huidige situatie heeft de vereniging onvoldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen. 
 
P.S.: Bij groei van de vereniging, bij medegebruik van de trainingsvelden door niet aangemelde  
 teams bij KNVB of anders (denk aan schoolgebruik of openbaar gebruik) dan wel bij  
 onvoldoende beheer en onderhoud van de velden heeft de vereniging een capaciteitsprobleem  
 voor trainingsmogelijkheden. 700 uur gebruik van de trainingsvelden ligt redelijk tegen het  
 maximaal aantal uren wat een trainingsveld aan kan bij goed beheer en onderhoud. 
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3. Toekomstige ontwikkelingen 

Naast de huidige situatie en behoefte van de vereniging is het essentieel om rekening te houden met 
toekomstige ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de behoefte van de vereniging.  

Demografische ontwikkelingenDemografische ontwikkelingenDemografische ontwikkelingenDemografische ontwikkelingen    

Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten in de nabije omgeving? 
Informatie over bevolkingssamenstelling, prognoses, nieuwbouw, etc. zijn bekend bij gemeente en 
CBS. Deze gegevens zijn ook voorhanden bij KNVB. De KNVB kan de vereniging hierover nader 
informeren. 

Ledenontwikkeling Ledenontwikkeling Ledenontwikkeling Ledenontwikkeling     

Op basis van de historische ledenontwikkeling kunnen trendlijnen gehaald worden en kan een 
prognose worden uitgesproken over toekomstige ontwikkelingen. Deze gegevens zijn bekend bij de 
vereniging en kunnen eventueel worden opgevraagd bij KNVB.  

Visie en ambitieVisie en ambitieVisie en ambitieVisie en ambitie    

Om in te kunnen spelen op de toekomst heeft de vereniging visie en ambitie nodig. De KNVB kan de 
vereniging hier eventueel bij helpen. Hierbij kan gedacht worden aan doelgroepenbeleid (meisjes-
/vrouwenvoetbal, 35+/45+-voetbal), multifunctioneel gebruik van de accommodatie, etc. 
 
 

AanbevelingAanbevelingAanbevelingAanbeveling    

Graag gaan we (KNVB) met de gemeente en vereniging in gesprek om bovenstaande toe te lichten. 
In een dergelijk gesprek kan ook worden ingegaan op de praktijksituatie zoals KNVB deze heeft 
aangetroffen tijdens een rondgang over de velden. 
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