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1. Inleiding

Op donderdag 25 oktober is raadsbreed door de gemeenteraad van Steenbergen een motie 
aangenomen die erop aanstuurt dat het contract met Hydra Sport nog voor 31 december 2018 wordt 
opgezegd.

De vraag is aan de orde of de gemeente Steenbergen goede argumenten heeft om het contract op te 
zeggen en niet tot verlening zou willen overgaan. Aan ons, als huidige exploitant, is hierop verzocht 
een reactie te geven.

Wij gaan daar nader op in.

2. De startfase van de exploitatie: een moeizame overgang
De aanbesteding van 't Cromwiel is verlopen via een zogenaamde openbare aanbesteding. Zo'n 
aanbesteding is gebonden aan strikte regels. Alle partijen moeten bijvoorbeeld gelijk worden 
behandeld. De bij de aanbesteding behorende documenten kunnen door iedereen opgevraagd en 
gelezen worden.

Op de aanbesteding schreven, in het najaar van 2014, twee bedrijven in: wij en een lokale 
ondernemer. De lokale ondernemer was tot eind 2014, namens de gemeente, de exploitant van 't 
Cromwiel. De inschrijving van de lokale ondernemer werd door de gemeente ongeldig verklaard. Wij 
vonden het opmerkelijk dat de lokale ondernemer geen gebruik gemaakt heeft van zijn recht om in 
beroep te gaan. De termijn die daar voor stond heeft hij laten verlopen.

In een artikel in de Steenbergse Courant liet de lokale ondernemer begin 2015 weten dat hij plannen 
had om nieuwe functies in 't Cromwiel aan te brengen. Hij vergat daarbij wel aan te geven dat hij 
ervan uitging dat een belangrijk deel van de noodzakelijke investeringen door de gemeente 
Steenbergen betaald zouden moeten worden. Dat was nou net niet de bedoeling bij de 
aanbesteding.

De lokale ondernemer gedroeg zich in onze ogen - om in sporttermen te spreken - als een slechte 
verliezer. Ook de informatieoverdracht door de lokale ondernemer aan ons liet zwaar te wensen 
over. Zeker het eerste jaar hebben wij - onterecht - veel last gehad van de negatieve publiciteit 
rondom 't Cromwiel.

Tegen de achtergrond van een mogelijk opzegging vinden wij het voorgaande van uitermate groot 
belang.

3. Overleg met de gebruikers
Bij de start van de exploitatie (begin 2015) hebben wij een kennismakingsavond met alle gebruikers 
georganiseerd. Vervolgens heeft er tussen ons en Sportplatform Steenbergen structureel overleg 
plaatsgevonden. Als bijlage treft u de verslagen van dit overleg aan van 13 april 2017; 21 november 
2017 en 10 april 2018. Het eerstvolgende overleg staat eind november van dit jaar gepland. In de 
beginfase woonde ook een vertegenwoordiger van de gemeente de bijeenkomsten bij.

De verslagen geven naar ons idee een positief beeld van de ontwikkeling van de exploitatie. Naast 
collectief overleg heeft er ook veel individueel overleg met de gebruikers plaatsgevonden.
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4. Overleg met de gemeente
Ter bewaking van de contractuele afspraken vond regelmatig overleg plaats met de gemeente, in de 
persoon van de wethouder en één of meerdere medewerkers van de gemeente.

5. Tarieven inzake verhuur
Sommige gebruikers maken opmerkingen over de tarieven inzake de huur. In het contract met de 
gemeente zijn duidelijke afspraken over de huurtarieven gemaakt. Niet de exploitant, maar de 
gemeente stelt de kaders van de tarieven vast. De eerste járen zijn de tarieven op basis van 
afspraken met de gemeente structureel aangepast. Daarnaast is contractueel vastgesteld dat de 
tarieven maximaal met4'J6 morgen worden verhoogd. Deze afspraken zijn wij altijd nagekomen.

Overigens zijn wij en de gemeente het eens over het feit dat de tarieven voor 't Cromwiel, tegen de 
achtergrond van de doelstelling van 't Cromwiel, marktconform en acceptabel voor gebruikers zijn.

6. Tarieven horeca
Ten aanzien van de horeca is in de huur- en exploitatieovereenkomst met de gemeente het 
navolgende vastgelegd: "artikel 13.3: de exploitant hanteert marktconforme prijzen voor het horeca 
assortiment in de horecavoorziening van de accommodatie". Naar onze mening maken wij deze 
afspraak in de praktijk waar. Soms verlenen wij kortingen. Als voorbeeld noemen wij de korting die 
wij verlenen aan de K.B.O. Steenbergen. De prijs van een kop koffie bedraagt normaal gesproken C 
2,00. Bij een bestelling van kannen koffie (zoals het geval is bij de K.B.O. Steenbergen) verlenen wij 
een korting van 33X en komt de prijs voor een kop koffie uit op C 1,33. De tegenprestatie is dat de 
K.B.O. zelf de kannen uitschenkt. Omdat de pauzes kort zijn moet er snel gewerkt worden, hetgeen 
met behulp van een koffieautomaat te lang duurt.

Ook bieden wij koffie-, thee- en bierkaarten aan, dit om vaste klanten (o.a. de biljarters) tegemoet te 
komen. De uitwerking hierbij is als volgt:

Product Normale prijs Kaart
Koffie C 2,00 10 x voor C 18,00
Thee C 2,00 10 x voor C 18,00
Cappuccino C 2,20 10 x voor C 20,000
Bier C 2,20 10 x voor C 22,00 + 1 extra biertje bij volle kaart

Naar onze mening voeren wij een passend beleid rondom de horeca in 't Cromwiel.

7. Verloop in de verhuur
Wij hebben het verloop in de verhuur nader onderzocht. Een gedetailleerde specificatie hebben wij 
als bijlage toegevoegd.

Uit oudere verhuurlijsten, daterend voor 2015, blijkt dat er sprake was een behoorlijk verloop aan 
huurders. Sinds wij met de exploitatie van 't Cromwiel gestart zijn hebben wij ook daarmee te maken 
gehad. Daarbij merken wij wel op dat in de gemeente Steenbergen regelmatig nieuwe voorzieningen 
(al dan niet particulier) worden gerealiseerd, waar een gebruiker van 't Cromwiel dan onderdak kan 
vinden. Vaak worden deze accommodaties gratis aangeboden. Een voorbeeld daarvan is het 
aangekondigde vertrek van de K.B.O. naar het onlangs geopende restaurant/zalencentrum De 
Nieuwe Watertoren.
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Overzicht vertrokken vaste gebruikers en nieuwe vaste gebruikers:

Jaar Huurder Reden van vertrek
2015 Bridgeclub Welberg De vereniging kon bij een andere locatie gratis terecht.

Schaakvereniging
Steenbergen

De vereniging bestaat nog maar uit vier personen; in plaats van te 
huren maakt men nu gebruik van de foyer.

Ashigaru Karate Door een gebrek aan leden is de vereniging opgeheven en heeft 
deze onder een andere naam een doorstart gemaakt in Bergen op 
Zoom.

Biljartvereniging
Steenbergen

De vereniging kon bij een andere locatie gratis terecht.

2016 Stichting Dag- en 
Woonvoorzieningen

De stichting was door de verzwaring van de zorg al langer opzoek 
naar een vervangende locatie.

Wij Zijn Traverse
Groep

De trainingen zijn verplaatst naar een andere gemeente gezien een 
terugloop in leden.

Anderzijds hebben wij de afgelopen járen drie nieuwe huurders mogen verwelkomen: Sjappoo 
Dansgroep, V. Bickel Karate en EBC Taleninstituut. Daarnaast is er altijd sprake van fluctuatie in het 
aantal gebruiksuren per vereniging of huurder, die samenhangt met bijvoorbeeld het ledenverloop 
en de samenstelling van het activiteitenpakket.

Per saldo is de verhuur van 't Cromwiel de afgelopen járen gelijk gebleven. Alleen het vertrek van 
Stichting Dag- en Woonvoorzieningen hebben wij niet kunnen compenseren. Om deze groep te 
behouden zijn wij nog wel in gesprek geweest om de faciliteiten in 't Cromwiel naar hun wensen aan 
te passen. Dat is niet gelukt omdat men de activiteiten kon combineren met een zorgcentrum en 
vervolgens ook kon besparen op vervoerkosten.

8. Klanttevredenheidsonderzoeken
In 2017 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek onder de gebruikers van 't Cromwiel 
gehouden. Dit onderzoek is voor 2018 nog gaande. Dit onderzoek is het belangrijkste instrument om 
te beoordelen welke waardering onze klanten over 't Cromwiel (in allerlei opzichten) uitspreken. 
Gelet op het belang hiervan geven wij de resultaten hiervan integraal weer.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 't Cromwiel 2017

Bij Ontmoetingscentrum 't Cromwiel streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. De mening 
van de huurders en/of gebruikers vinden wij erg belangrijk. Om die reden hebben wij in 2017 
besloten om ieder jaar middels een enquête de tevredenheid van huurders en gebruikers te testen.
Er wordt getest op verschillende onderwerpen, zoals hygiëne, faciliteiten, materialen, medewerkers 
en de horeca.

De enquête is gemaakt op het hoofdkantoor van Hydra Sport. De enquête wordt elk jaar herzien, 
zodat er elk jaar opnieuw naar actuele onderwerpen wordt gevraagd. Het klant tevredenheids 
onderzoek wordt verzonden via mail. De antwoorden worden meegenomen in het eerstvolgende 
gebruikersoverleg. Het streven is om de enquête elk jaar rond oktober te verzenden.

Vooralsnog heeft het klant tevredenheids onderzoek twee keer plaatsgevonden: een keer in 2017 en 
een keer in 2018. De belangrijkste conclusies worden in deze samenvatting opgesomd. Het klant 
tevredenheids onderzoek van 2018 is in week 43 verzonden. De resultaten van dit onderzoek hebben 
wij daarom nog niet binnen.
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Belangrijkste conclusies klanttevredenheidsonderzoek 2017:

* In totaal hebben er elf huurders en/of gebruikers deelgenomen aan dit klant tevredenheids 
onderzoek.
» Ruim 8007o van de deelnemers van het onderzoek maken gebruik van 't Cromwiel middels zaalhuur.
* Bij ruim de helft van de deelnemers hebben reisafstand en prijzen een rol gespeeld bij de keuze 
voor 't Cromwiel.
* Twee derde van de deelnemers maakt gebruik van de horeca. Zij geven aan tevreden te zijn over de 
producten die worden aangeboden in de foyer.
* Deelnemers geven aan tevreden te zijn over de mate van bereikbaarheid van 't Cromwiel.
* De kleedruimtes en sanitaire voorzieningen krijgen een gemiddelde score (3 op een schaal van 5).
* Deelnemers geven aan erg tevreden te zijn over de medewerkers van 't Cromwiel.
* Ruim de helft van de deelnemers geeft 't Cromwiel een 7 als algemeen cijfer (54,5%). Ĵ.8,2% geeft 
een 6, hetzelfde percentage geeft een 8.

De volgende tips en adviezen zijn naar aanleiding van het klant tevredenheids onderzoek 
binnengekomen:

* Bezoekers zou graag meer controle willen op materialen in de zalen.
* Daarnaast geven gebruikers aan het fijn te vinden als de foyer op zaterdagavond langer geopend is.
* Enkele gebruikers geven aan dat ze meer een "huiskamergevoel" willen in de foyer, bijvoorbeeld te 
creëren door wat gedempter licht.
* Een gebruiker geeft aan dat hij of zij onlangs een klacht heeft ingediend. Deze was op correcte 
wijze behandeld, echter had hij het fijn gevonden als hier een extra terugkoppeling op was gegeven.
Een tip voor een mogelijke volgende keer.

Tot zover de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2017.

9. Reactie van onze medewerkers op de motie
Twee van onze medewerkers hebben de raadsvergadering bezocht, waarin de motie werd 
besproken.

Het voltallig personeel pleit er voor dat wij de exploitatie voorzetten. Volgens hen ontstaat er anders 
een lange periode, van tenminste twee jaar, van nieuwe onzekerheid en onrust. Daar zitten de 
medewerkers beslist niet op te wachten.

Bovendien, zo vertelde een medewerker die ook in het verleden in 't Cromwiel werkte, is de 
werkwijze en de werksfeer ten opzichte van de periode voor 2015 aanzienlijk verbeterd. De 
voorbeelden die genoemd worden ten aanzien van klachten zijn bovendien gedateerd en 
achterhaald.

Het aanstaande vertrek van De K.B.O. betreuren de medewerkers ook. Het bestuur van de K.B.O. 
heeft als reden van vertrek aangegeven dat men voor de nieuwe locatie geen huur hoeft te betalen. 
Dat kunnen wij vanuit 't Cromwiel niet waarmaken.

Dat wij een aanzienlijke korting geven op bijvoorbeeld de koffieprijs wordt niet verteld. Daarnaast 
gaan wij regelmatig met bezoekersaantallen de mist in (vaak komen er veel minder mensen bij 
activiteiten dan vooraf aangekondigd). Van ons wordt echter wel verwacht dat wij alles voorbereiden 
op basis van het te verwachten aantal bezoekers.

Samenvattend: alle medewerkers willen graag dat Hydra Sport de exploitant van 't Cromwiel blijft.
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10. Marketing en communicatie
Wij zijn te allen tijden op zoek naar innoverende promotiemogelijkheden om onze doelgroepen te 
bereiken. De volgende promotiemiddelen spelen voor 't Cromwiel een belangrijke rol:

» Huisstijl
Afgelopen september is er een volledig nieuwe huisstijl gecreëerd. De hoofdreden hiervan is dat wij 
het huidige design, lay-out, typografie, kleurgebruik, foto- en beeldkeuze niet meer vonden passen 
bij het imago van 't Cromwiel. De vorige huisstijl was door de járen heen verouderd en aan 
vervanging toe. Hierin willen wij graag innovatief blijven. Daarnaast is de huisstijl het visitekaartje 
van de onderneming en essentieel om je te onderscheiden van anderen. De nieuwe huisstijl versterkt 
de identiteit van het ontmoetingscentrum.

Daarnaast legt deze meer de nadruk op de horecavoorziening van 't Cromwiel. Met de nieuwe 
huisstijl willen we de mogelijkheden van het "sportcafé" meer benadrukken.

Het gebruiksgemak van de nieuwe huisstijl is ook een stuk beter; een vaste lay-out maakt het maken 
van bijvoorbeeld een poster minder tijdrovend.

» Facebook
Facebook wordt ingezet voor de promotie van uiteenlopende zaken, bijvoorbeeld:
- Delen van algemene informatie zoals gewijzigde openingstijden, vakanties en openstaande 
vacatures;
- Promotie van kinderfeestjes, bedrijfsuitjes, feesten en partijen;
- De vrije zaaluren t.b.v. de bezetting, dit in samenwerking met de verhuuradministratie;
- Like, deel en winacties;
- Promotie van doorlopende acties;
- Promotie aankomende evenementen;

» Website
Facebook heeft een ondersteunende functie t.o.v. de website, de content die hierop te vinden is is 
vergelijkbaar met de Facebookpagina. De website is hierin uitgebreider. Zo is er uitgebreide 
informatie te vinden over:
- Kinderfeestjes (mogelijkheden qua tijd, activiteiten, prijzen etc.)
- Feesten, bedrijfsuitjes en partijen (arrangementen, prijzen, etc.)
- Zaalhuur
- Mogelijkheid tot reserveren van één van de zalen
- Tarieven
- Evenementenkalender
- Openingstijden
- Contactgegevens

» Promotiekrant in samenwerking met Ediat Intermediagroep
In oktober 2017 zijn we de samenwerking aangegaan met Ediat Intermediagroep; een specialist in 
het verzorgen en uitgeven van diverse kranten, magazines en brochures. Uit deze samenwerking 
vloeit jaarlijks een promotiekrant voort. Deze krant wordt huis-aan-huis bezorgd in de gemeente 
Steenbergen en heeft een oplage van 9.500 exemplaren.
In deze krant worden onder andere de volgende zaken gepromoot:
- De diverse zalen en mogelijkheden van 't Cromwiel
- Locatiemanager kort aan het woord
- Verenigingen kort aan het woord
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Ook in 2018 is er een promotiekrant ontwikkeld voor 't Cromwiel, deze is in de week van 14 
september huis-aan-huis bezorgd door de hele gemeente. Deze is te vinden in de bijlagen.

11. Activiteiten en evenementen
Regelmatig vinden er activiteiten en evenementen plaats in de verschillende zalen van 't Cromwiel. 
Een greep uit de activiteiten en evenementen die plaatsvinden in het najaar van 2018:

* Kinderspeelland: 17 oktober 2018 (herfstvakantie)
De sporthal van Ontmoetingscentrum 't Cromwiel wordt voor één dag omgetoverd tot een waar 
kinderspeelpaleis! Kinderen t/m 15 jaar zijn van harte welkom. Het evenement duurt van 11:00 tot 
16:00 uur. De entree bedraagt C 6,-, ouders zijn gratis.

» Stone Mountains Cup: 4 november 2018
260 vierkante meter dansvloer, een internationaal jury panel en de beste muziek zorgen 
gegarandeerd voor een topavond. De gezelligste en sfeervolste wedstrijd van het najaar, verzorgd 
door Dansschool Brouwers Gast.

» Q-Music Foute Party: 17 november 2018
De enige echte Q-Music The Party FOUT komt eind 2018 naar 't Cromwiel I Dansen, feesten en 
(her)beleven van de allergrootste foute hits die eigenlijk best goed zijn. Confetti het publiek in, 
handjes in de lucht en zingen met twee Q-Music (radio) dj's!

» Concert Volharding: 8 december 2018
Muziekvereniging Volharding repeteert wekelijks voor de vele concerten die zij houden. Eenmaal per 
jaar wordt het jaarconcert georganiseerd, welke na vele járen een groot begrip is geworden in de 
gemeente Steenbergen. 8 december vindt dit evenement plaats in 't Cromwiel.

» Hit the 90's 8i Zero's: 19 januari 2019
Op 19 januari vindt een muziekevenement plaats voor iedereen die de járen 90/00 een avond wil 
herbeleven. Ga terug in de tijd en voel je "Forever Young"!

* Open dag Kunstcentrum Steenbergen: 23 maart 2019
Het Kunstcentrum Steenbergen stelt zich ten doel iedere belangstellende de mogelijkheid te bieden 
zich creatief te ontwikkelen en het middelpunt te zijn van kunstzinnige activiteiten in de gemeente 
Steenbergen. Op 23 maart vindt de open dag plaats!

» Steenbergen Live: 24 mei 2019
Steenbergen Live is een groots en gezellig festival met onder andere muziekgenres als rock, 
volkszangers, dj's en urban muziek en biedt daarmee voor ieder wat wils.
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1. Moeizame overgang en negatieve beeldvorming

Wij hebben u geschetst dat er in 2015 sprake was van een moeizame overgang. Dit leidde ook 
regelmatig tot negatieve beeldvorming rond 't Cromwiel. Een dergelijke situatie is moeizaam te 
bestrijden en kost vooral ook veel tijd. Wij hebben deze beeldvorming altijd als onterecht en 
onrechtvaardig ervaren.

2. Nakomen contractuele afspraken.

Naar onze mening zijn wij altijd de contractuele afspraken, zowel richting de gemeente als de 
gebruikers nagekomen.

3. Voldoende (gestructureerd) overleg

Wij hebben u een schets gegeven van het (gestructureerd) overleg dat wij met belanghebbenden 
voeren. Voor een instituut als 't Cromwiel, naar onze mening, toereikend.

4. Verloop in de verhuur

Wij hebben de oorzaken aangegeven waarom diverse huurders de afgelopen járen 't Cromwiel 
hebben verlaten. De belangrijkste oorzaak is dat huurders elders in gemeente gratis ruimte 
aangeboden kregen en dus geen huur behoeven te betalen. Wij vinden dat een situatie van 
overmacht. Anderzijds hebben wij ook nieuwe huurders mogen begroeten.

5. Klanttevredenheid

Op het gebied van klanttevredenheid scoren wij redelijk tot goed.

6. Standpunt medewerkers

Alle medewerkers pleiten ervoor dat Hydra Sport de exploitant van 't Cromwiel blijft.

7. Marketing, communicatie, activiteiten en evenementen

Wij hebben u een beeld gegeven van onze inspanningen op dit gebied. Naar onze mening besteden 
wij meer dan ooit aandacht aan deze onderwerpen.

8. Het mogelijke voornemen tot het opzeggen van het contract

Naar onze mening zijn er voor de gemeente Steenbergen geen gegronde redenen voor het opzeggen 
van het contract (voor 31 december 2018).

Wij wijzen er bovendien op dat het houden van een nieuwe aanbesteding alle betrokkenen veel tijd 
en geld gaat kosten.

Bijlagen:

» Bijlage 1: verslagen overleg met Sportplatform Steenbergen 
« Bijlage 2: overzicht verhuur 2015-2018
» Bijlage 3: promotiekrant in samenwerking met Ediat Intermediagroep
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Bijlage 1: verslagen overleg met Sportplatform Steenbergen
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Verslap 13 april 2017

Verslag : Bijeenkomst binnensportverenigingen't Cromwiel
Datum : 13 april 2017
Locatie : Sport- en ontmoetingscentrum 't Cromwiel
Onderwerp : Gang van zaken in't Cromwiel

Aanwezig : T. de Bont (FC 't Cromwiel), A. Smulders, P. Oerlemans (Badmintonvereniging 
Steenbergen) en A. Kerbusch (Simple Dribble).

: Sportplatform : mevrouw Ľ Baselier en de heren R. de Vos en H. Vogelaar.

: Hydrasportbeheer: de dames F. de Flaas en L. Timmermans en de heren D. van den 
Bogaart (planner) en J. de Jong (locatiemanager).

Ambtelijk : M. Beens

Afwezig m.k. : H. van der Boog (SV Diomedon Volleybal/Atletiek).

1. Opening en korte voorstelronde

H. Vogelaar opent de bijeenkomst namen het Sportplatform.

Hij stelt voor om aan de hand van het verslag van de bijeenkomst van 2 november 2016 door te 
nemen en vraagt de aanwezigen daarop te reageren.

2. Besproken punten

a. Algemeen
P. Oerlemans/BV Steenbergen: merkt op dat het verslag van de vorige keer laat is ontvangen.

Loes Baselier antwoordt dat dit niet klopt. Het verslag heeft zij kort na 2 november aan de 
aanwezigen toegestuurd. Bij de uitnodiging voor de huidige bijeenkomst is het verslag nogmaals 
meegestuurd.

b. Schoonmaak Fover/kleedlokalen
Er worden positieve opmerkingen gemaakt. De aanwezigen geven aan dat het schoon is.

c. Toestellen berging
Het hekwerk rondom de materialen van Trafo is verhoogd door de vereniging. Dit is zo afgesproken 
met gemeente, Hydrasport en Trafo.

L. Timmermans geeft aan dat geprobeerd wordt om mee toezicht te houden. Ook de leraren van de 
basisscholen worden aangesproken op het niet goed wegzetten en opruimen van materialen.

Bouten van de netophanging: deze gaan steeds uit de muur.
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P. Oerlemans doet de suggestie om de bouten dichten bij elkaar te hangen in de muur zodat er niet 
aan hoeft getrokken te worden bij het afhalen van de netten. De bouten blijven dan waarschijnlijk 
langer in de muur zitten.

P. Oerlemans/BV Steenbergen: geeft aan dat de materialen er over het algemeen goed uitzien. Wel 
blijven er regelmatig doeltjes staan en ringen en baskets uithangen. Degene die deze materialen 
gebruikt zal ze ook op moeten ruimen. De badmintonvereniging heeft hier wel last van.

L. Timmermans antwoordt dat er zoveel mogelijk gecontroleerd wordt. Als het personeel alleen 
staat, is het echter moeilijk. Wat betreft het uithangen van de basket, deze is kapot. Reparatie is al in 
gang gezet.

H. Vogelaar merkt op dat dit prima is om te merken dat er nu snel gehandeld wordt.

d. Openingstijden foyer
P. Oerlemans/BV Steenbergen: merkt op dat het nu goed gaat. De regel dat de foyer tot een uur na 
de sportactiviteit gebruikt mag worden is vervallen. Er wordt op een prettigere manier mee 
omgegaan.

Hans Vogelaar geeft aan dat dit niet geldt voor 't Cromwiel omdat zij een volledige horecavergunning 
hebben.

e. Sleutelbeheer
De bedoeling was om de sleutels van alle verenigingskasten e.d. centraal ergens op te hangen. Dit is 
nagenoeg geregeld.

A. Kerbusch/Simple Dribble: vraagt of de keuken bij de toestellenberging open kan op zaterdagen 
voor de groepen die op die dag trainen en de ballenkast openen.

Mevrouw Timmermans zegt de keuken en ballenkast open te zullen doen op zaterdagen.

f. EHBO zaken
Het is nu duidelijk voor de gebruikers waar wat te vinden is.

g. Communicatie
D. Van den Bogaart geeft aan dat het nu goed gaat. Ook de aanwezigen hebben geen opmerkingen 
over de communicatie.

h. Veiligheid
Ook hier worden geen opmerkingen gemaakt. De vluchtbordjes wijzen allemaal de goede kant op.

i. Sportvloer
Navraag bij de afdeling Beheer van de gemeente heeft duidelijk gemaakt dat de vloer van 2003 is en 
de toplaag in 2018 vervangen moet worden. Het vervangen van de toplaag is een 
verantwoordelijkheid van Hydrasport.

A. Kerbusch/Simple Dribble: vraagt aandacht voor het putje voor bevestiging van de palen, dat 
steeds verder wegzakt in de vloer. Hij geeft nadrukkelijk aan dat hij dit nu pas meldt.

i. Pers
H. Vogelaar doet de suggestie om na alle negatieve persuitingen over 't Cromwiel nu een keer 
positief naar buiten te treden. Wellicht via het SLOS die een rondleiding door 't Cromwiel op een 
leuke manier filmen.
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Het Sportplatform I gemeente zullen een positieve raadsmededeling opstellen om ook de raad te 
informeren dat het beheer nu goed gaat in 't Cromwiel.

k. Theaterzaal
Eerder is gesproken over de lage bezetting van de theaterzaal. Voert Hydrasport acquisitie om 
theaterproducties naar Steenbergen te halen.

J. de Jong dat Hydra her aandacht aan gaat besteden.

Afspraak: J. de Jong gaat aandacht geven aan een hogere bezetting van de theaterzaal.

A. Smulders/Trafo: geeft de complimenten aan Hydrasport over hoe het nu gaat. De puntjes die 
spelen worden snel opgepakt. Het enige wat nog speelt (maar daar kan Hydrasport niets aan doen) is 
de Trafo meer zaalruimte erbij wil. Maar alles is bezet dus dat is moeilijk. Bij voorkeur rond 18.00 uur 
een hele zaalruimte...

T. de Bont/FC Cromwiel: geeft aan dat de maandagavond bij de voetbalvereniging vervalt.

Afspraak: - D. van den Bogaart en A. Smulders gaan de mogelijkheden hiervan voor Trafo 

bekijken.

I. Klanttevredenheidsonderzoek

F. de Haas geeft aan dat er erg weinig reacties zijn ontvangen. Dus een verzoek om alsnog het 
onderzoek in te vullen als dat nog niet gedaan is.

Afspraak: - F. de Haas stuurt de enquete nogmaals naar T. de Bont/FC Cromwiel.

3. Rondvraag
P. Oerlemans/BV Steenbergen: geeft aan dat een aantal lampen van de zaalverlichting al erg lang 
kapot is. Het zou goed zijn als deze op korte termijn gerepareerd zouden worden.
L. Timmermans antwoordt dat de starters kapot zijn. Aankomende zaterdagen, als de zaal leeg is, 
zullen de lampen gerepareerd worden.

A. Kerbusch/Simple Dribble: vraagt of er asbestdeeltjes in het ventilatiesysteem zitten. De ventilatie 
mag niet meer aan en de deur van de technische ruimte is afgesloten met een plaat.
L. Timmermans antwoordt dat er geen deeltjes in het ventilatiesysteem zitten. Het plafond in de kast 
van de technische ruimte is getest en daar schijnen wel asbestdeeltje gevonden te zijn.
A. Kerbusch zegt dat de vereniging hierover beter geïnformeerd had mogen worden omdat de 
ventilatie niet aan mag. In de zaal is het nu wel erg warm en niet fris. De vereniging zet de deuren nu 
open maar hoort graag van Hydrasport of dit mag.
L. Timmermans geeft aan dat e.e.a. in de meivakantie gemaakt wordt.

T. de Bont/FC Cromwiel: Geeft aan positief te zijn over de gang van zaken. Wel vraagt hij aandacht 
voor de verlichting van de foyer. Deze is niet sfeervol omdat het te felle verlichting is. Hij vraagt 
Hydrasport om de verlichting te dimmen. De muziek is al erg verbeterd.
De vereniging wil dan ook zeker niet blijven klagen.

A. Smulders/Trafo: zegt blij te zijn met Hydrasport en het lokale personeel. Er wordt goed 
meegedacht.
Aandachtspunt blijft de sportvloer. Voor turnen is het geen goede vloer omdat er onvoldoende 
vering in zit. Hij vraagt dan ook om overleg op het moment dat de vloer vervangen moet worden.
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De overige aanwezigen (badminton en voetbal) geven aan dat de vloer voor die sporten prima is.
A. Kerbusch geeft wel aan dat de belijning voor basketbal niet meer voldoet.

L. Timmermans geeft aan blij te zijn met de positieve opmerkingen en complimenten. Het personeel 
doet erg zijn best om het beter te doen als het eerste jaar (2015). De klachtenformulier werken goed.
Als er iets is kan dit altijd bij haar of via de formulieren aangegeven worden.

H. Vogelaar stelt dat de verslagen van de afgelopen overlegmomenten met de 
binnensportverenigingen een goed beeld geeft van waar we stonden en nu staan.

4. Volgend overleg

Het volgende overleg met de binnensportverenigingen, Hydrasport en gemeente vindt plaats op:

Dinsdag 21 november 2017 om 19.30 uur in 't Cromwiel.

5. Sluiting

H. Vogelaar dankt ieder voor zijn tijd en inbreng en sluit het overleg.
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Verslag 21 november 2017

Verslag : Bijeenkomst binnensportverenigingen't Cromwiel
Datum : 21 november 2017
Locatie : Sport- en ontmoetingscentrum 't Cromwiel
Onderwerp : Gang van zaken in 't Cromwiel

Aanwezig : T. de Bont (FC 't Cromwiel), A. Smulders en A. Kerbusch (Simple Dribble).

: Sportplatform : mevrouw L. Baselier en de heren R. de Vos en H. Vogelaar.

: Hydrasportbeheer: mevrouw L. Timmermans en de heren D. van den Bogaart 
(planner) en J. de Jong (locatiemanager).

Ambtelijk :-------

Afwezig m.k. : H. van der Boog (SV Diomedon Volleybal/Atletiek). P. Oerlemans
(Badmintonvereniging Steenbergen en Dhr. P. Kil (TCS). M. Beens (ambtelijk)

1. Opening en mededelingen

H. Vogelaar opent de bijeenkomst namen het Sportplatform. Kort de aanwezige geïnformeerd over 
status Sportplatform en hun aanwezigheid. Uitnodiging was laat, heeft te maken met ziekte en 
uitvallen van M. Beens. Waarvoor excuses, deze werden door de aanwezig aanvaard.

Voorzitter HV stelt voor om het verslag van de bijeenkomst van 13 april 2017 als agenda door te 
nemen en vraagt de aanwezigen daarop te reageren. .Akkoord.

2. Besproken punten

b. Schoonmaak Fover/kleed lokalen
Er worden positieve opmerkingen gemaakt. De aanwezigen geven aan dat het schoon is. A. Kerbusch 
en H.vd. Borg heeft zelfde opmerking toegestuurd, Dit is nog zo, alleen zijn soms de toiletten in de 
avonduren niet altijd meer schoon, staat er water in de afvalbakjes. Linda geeft aan dat er 
geprobeerd wordt om extra tussen door te controleren, te poetsen en te swifferen. Je kan niet alles 
voor blijven, proberen de sporthal en kleedruimtes wel op orde te houden.

c. Toestellenberging
L. Timmermans geeft aan dat zij hun best doen om toe te zien dat er opgeruimd wordt. Ook de 
scholen worden in het overleg erop gewezen de materialen op te ruimen. Probleem blijft als 
materialen door kinderen gepakt worden en ook weer opgeruimd, komt het niet altijd op zijn plaats 
terug. Er is een foto overzicht hoe de toestellenen spullen moeten staan. Indien ze door personeel 
goed gezet worden is het na een uur weer een bende. Blijft dweilen met de kraan open (opm. LB)

d. Openingstijden foyer
T. de Bont (FC Cromwiel) het gaat goed. Er wordt op een prettigere manier samen gewerkt en mee 
omgegaan, kan altijd beter.
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e. Sleutelbeheer
De bedoeling was om de sleutels van alle verenigingskasten e.d. centraal in de hal op te hangen. Dit 
is geregeld.

A. Kerbusch/Simple Dribble: vraagt of de keuken bij de toestellenberging open kan op zaterdagen 
voor de groepen die op die dag trainen en de ballenkast openen.

Mevrouw Timmermans zegt de keuken en ballenkast open te zullen doen op zaterdagen. Actie Linda.

g. Communicatie Op een klein puntje over doorgeven data na, zijn er geen opmerkingen over de 
communicatie. Lijnen zijn korter, men weet elkaar te vinden.

h. Veiligheid
H. Kerbusch (Simpel Dribble), indien er een toestel afgekeurd is, dit svp doorgeven aan de trainer(s) 
die dit toestel gebruiken.

i. Sportvloer
Navraag bij de afdeling Beheer van de gemeente heeft duidelijk gemaakt dat de vloer van 2003 is en 
de toplaag in 2018 vervangen zou moet worden. Het vervangen van de toplaag is een 
verantwoordelijkheid van Hydrasport. Hydrasport laat keuren door Veilige sportvloeren dan bepalen 
of vloer vervangen moet/gaat worden, vraag vanuit aanwezig is, indien er vervangen gaat worden, zij 
inbreng mogen hebben op de belijning, mn voor de basketbal voldoet deze niet meer. Willen ook 
graag tijdig geïnformeerd worden. Toegezegd door HS, als er vervangen moet worden zal dat 
vermoedelijk in de zomervakantie plaats gaan vinden heeft niemand er last van.

Beschadiging na Vaertsingers concert aan de vloer gaat gemaakt worden.

A. Kerbusch/Simple Dribble: vraagt aandacht voor het putje voor bevestiging van de palen, dat 
steeds weer wegzakt in de vloer. Gemeld bij P. van Oort

j. Pers
H. Vogelaar doet de suggestie om na alle negatieve persuitingen over 't Cromwiel nu een keer 
positief naar buiten te treden. Wellicht via het SLOS die een rondleiding door 't Cromwiel op een 
leuke manier filmen. Nog niets mee gedaan, maar PR van Hydrasport gaat dit oppakken.

k. Theaterzaal
J. de Jong/Hydrasport, geeft aan dat een hogere bezetting van de theaterzaal moeilijk uit te voeren 
is. Grote evenementen vinden vaak in sporthal plaats. Geprobeerd theatershow en 
muziekevenement naar Steenbergen te halen, moeilijk, loopt niet, kost veel geld. Zijn aan het 
nadenken om theaterzaal een andere bestemming te geven. Diverse ideeën komen op tafel. Maar of 
die uitvoerbaar zijn?

Nav opmerking over koud zijn in theaterzaal, geeft Linda aan dat zij hier niets aan kan doen. Heeft 
met verwarmingssysteem te maken waar bij de herbouw voor gekozen is. Pand is slecht te 
verwarmen.

3. Rondvraag

Smulders/Trafo: Het enige wat nog speelt (maar daar kan Hydrasport niets aan doen) is de Trafo 
meer zaalruimte erbij wil. Maar alles is bezet dus dat is moeilijk. Bij voorkeur rond 18.00 uur een hele 
zaalruimte... Trafo zou graag de beschikking over een turnhal willen hebben, er zijn contacten met de
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gemeente en Hydrasport, zij weten van de wens. Ook een extra berging of uitbreiding staat op 
verlanglijstje van Trafo.

Opm. In douch A zijn alle warmwaterknoppen kapot, 3 van de 5 zijn nog bruikbaar.

Antw. Linda. Actie gemeente zouden vernieuwd zijn? Zij gaat erachteraan.

T. de Bont/Zv Cromwiel. Scorebord doet het in de sporthal niet goed. Actie Linda: naar gemeente die 
moeten het oplossen, kast kapot, vervangen, doet het nog niet goed.

A.Kerbusch/Simpel Dribble. Wifi signaal in Cromwiel is niet sterk genoeg om uitslagen van 
wedstrijden via de A- pad door te geven, zou goed moeten zijn. Verzoekt om krachtiger signaal te 
realiseren.

H.Vogelaar, stelt voor om de afspraken etc. te borgen en wil komen tot een gebruikersoverleg, wat 
bv 2x per jaar plaats kan vinden. Ook voor de overige gebruikers zou het goed zijn om eens bij elkaar 
te komen met de verhuurder Hydrasport (wil ex-sportplatformleden?) dit oppakken, werkt goed als 
men elkaar wil verstaan.

P. Kil /TCS heeft volgende vragen via de mail gesteld:

De prijzen voor de consumptie wel erg sterk zijn gestegen. Weliswaar zullen de meeste sporters daar 
geen last van hebben, maar het had mijns inziens:

Al in mei (tegelijk met het bespreken van de zaal) aangegeven MOETEN worden.
Best wat minder kunnen zijn.

Tevens vraag ik me af of de zaalhuur per 1 januari weer met 5X wordt verhoogd. De afspraak met de 
gemeente was dat hij jaarlijks HOOGSTENS met 4X verhoogd MOCHT (niet moest) worden.

Hydrasport geeft aan dat de verhoging parallel loopt/volgt de index. Er is laagtijdig gecommuniceerd 
om de leden te kunnen informeren of de keus te maken dan de contributie eventueel te verhogen.

4. Volgend overleg

Het volgende overleg met de binnensportverenigingen, Hydrasport en gemeente vindt plaats op: 

Dinsdag 10 april 2018 om 19.30 uur in 't Cromwiel.

5. Sluiting

H. Vogelaar dankt ieder voor zijn tijd en inbreng en sluit het overleg.
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Verslap 10 april 2018

Verslag : Bijeenkomst binnensportverenigingen't Cromwiel
Datum : Dinsdag 10 april 2018
Locatie : Sport- en ontmoetingscentrum 't Cromwiel
Onderwerp : Gang van zaken in't Cromwiel

Aanwezig : T. de Bont (FC 't Cromwiel), Marco Smulders (Trafo), H. van der Boog en Paul Schalk 
(SV Diomedon Volleybal/Atletiek) en Miranda

: Sportplatform: mevrouw L. Baselier en de heren R. de Vos en H. Vogelaar.

: Hydrasportbeheer: beheerder mevrouw L. Timmermans en assistent beheerder 
M.vd Heijden, de heren D. van den Bogaart (planner) en J. de Jong (locatiemanager).

Ambtelijk ..........

Afwezig m.k. : P. Oerlemans (Badmintonvereniging Steenbergen) en Dhr. P. Kil (TCS) A. Kerbusch 
(Simpel Dribbel), M. Beens (ambtelijk) ziek.

1. Opening en mededelingen:

R de Vos opent de bijeenkomst namen het Sportplatform. Deze geeft het voorzittershamertje 
wegens een lichamelijk ongemak over aan H. Vogelaar en verlaat de vergadering. Kort rondje 
voorstellen nieuwe afgevaardigde.

Dhr. H. van de Boog, (SV Diomedon Volleybal/Atletiek) deelt mede dat hij zijn functie bij de 
vereniging overgedragen heeft. Neemt niet meer deel aan de bijeenkomsten. Stelt zijn opvolger Paul 
Schalk voor en bedankt de leden van het Sportplatform en de medewerker van Hydrasport voor hun 
inzet om het Cromwiel weer gezellig, functioneel en schoon te maken voor de sporters. Advies van 
HvdB blijf met elkaar in gesprek.

Voorzitter HV stelt voor om het verslag van de bijeenkomst van 21 november 2017 als agenda door 
te nemen en vraagt de aanwezigen daarop te reageren. Akkoord.

2. Besproken punten

b. Schoonmaak Fover/kleedlokalen
Er worden positieve opmerkingen gemaakt. De aanwezigen geven aan dat het schoon is. H.vd. Boog 
geeft aan dat de vloer van de sporthal s 'avonds niet altijd meer schoon is. Linda Timmermans merkt 
op dat na een dag in de hal sporten de vloer inderdaad niet altijd meer schoon is. Iedere dag wordt 
de vloer geswiffert, maar er is geen geld en tijd om nog een keer extra te swifferen. Oplossing zou 
kunnen zijn de gebruikers bv de scholen inzet te laten plegen met swifferen. Joost de Jong 
onderneemt actie en gaat dit bespreekbaar maken met de scholen.

Met betrekking tot de kleedruimtes, geeft Linda aan dat er extra tussen door gecontroleerd wordt. 
Op achtergebleven rotzooi wat in de vuilbak kan. We doen ons best, maar kunnen niet alles voor 
blijven, we proberen de sporthal en kleedruimtes wel op orde te houden.
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c. Toestellenberging
L. Timmermans geeft aan dat zij hier ook hun best doen om toe te zien dat er goed opgeruimd wordt. 
Bij overleg met de scholen zijn zij erop gewezen de materialen op te ruimen en op de juiste plaats 
terug te zetten. Probleem blijft wanneer de materialen door kinderen gepakt worden en ook weer 
worden opgeruimd, staat het niet altijd op zijn plaats. Er is een foto overzicht hoe de toestellenen 
spullen moeten staan. Indien ze door personeel goed gezet worden is het na een uur weer een 
bende. Blijft dweilen met de kraan open (opm. LB)

d. Openingstijden foyer
T. de Bont (FC Cromwiel) het gaat goed, beheer/bar voelen elkaar steeds beter aan.

e. Sleutelbeheer
Dit is met een centrale kast in de hal geregeld en werkt. Overige momenten kunnen geregeld worden 
indien dat nodig is. De keuken en ballenkast zijn open op zaterdagen.

g. Communicatie
De communicatie werkt, de lijnen zijn kort en men weet elkaar steeds beter te vinden.

h. Veiligheid

i. Sportvloer
2 mei zal de beschadiging aan de vloer, na concert van de Vaertsingers, gerepareerd worden.

11 mei zal de keuring van de vloer plaats vinden. Afhankelijk van het keuringsadvies zal er wel/niet 
een vervanging van de toplaag op de vloer plaats vinden. M. Smulders (Trafo) geeft aan dat de vloer 
niet voldoet voor een aantal binnen sporten. Vraagt of hij het keuringsrapport in mag zien, Joost de 
Jong zegt toe dit op te vragen bij de gemeente en hem ter beschikking te stellen. In een eerder 
stadium hebben ook Simpel Dribble en Diomedon aangegeven graag inspraak of inbreng te willen 
hebben op de belijning. HS neemt het in beraad.

Het steeds wegzakkende putje (bevestiging palen) in de sporthal is gemeld (P v Oort, gemeente) is 
voor nu gemaakt, met de eventuele renovatie van de vloer, meenemen.

i. Pers
H. Vogelaar de suggestie om na alle negatieve persuitingen over 't Cromwiel nu een keer positief 
naar buiten te treden is nog niet s mee gedaan. Idee om bv de SLOS een rondleiding door 't Cromwiel 
te geven die dan opnames kan maken met een leuk verhaal erbij, voor promotie. Door 
omstandigheden nog niets mee gedaan, Joost de Jong Hydrasport gaat dit nu echt oppakken.

k. Theaterzaal
J. de Jong/Hydrasport, geeft aan dat HS aan het nadenken om theaterzaal een andere bestemming te 
geven. Diverse ideeën komen op tafel. Het idee om meer ideeën bij de bevolking te h alen, neemt 
Joost mee. Digitaal ideeënbusjes? De tips worden meegenomen en gaan getoetst worden op 
uitvoerbaarheid.

3. Rondvraag
H vd Boog, dankt de aanwezig voor het gestructureerd en vruchtbaar overleg, Volgens hem is het 
doel communiceren en nader tot elkaar komen tot op heden bereikt.

Smulders/Trafo: verzoek aan Zv. Cromwiel om erop toe te zien dat er opgeruimd wordt na de 
wedstrijd, m.n. de goaltjes dicht doen. T. de Bont zegt toe hierop toe te zien.
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D. van de Bogaart (planner HS) vraagt aan Trafo om haar planning voor seizoen 2018 - 2019 door te 
geven. Toezegging gedaan.

A. Kerbusch/Simpel Dribble. Heeft bij zijn afmelding via de mail gevraagd naar de planning nieuwe 
seizoen. Deze heb ik (LB) geïnformeerd dat hij de urenplanning binnen kort zal ontvangen. 
Toezegging DvdB.

4. Volgend overleg
Het volgende overleg met de binnensportverenigingen, Hydrasport en gemeente vindt plaats op: 

Dinsdag 20 november 2018 om 19.30 uur in 't Cromwiel

5. Sluiting

H. Vogelaar dankt ieder voor zijn tijd en inbreng en sluit het overleg.

18

AALSTERWEG 283 I 5644 RE EINDHOVEN I T 040 207 51 13 I WWW.HYDRASPORT.Nl_ I KvK: 17232141



Bijlage 2: overzicht verhuur 2015-2018

qL;

HYDRA^

Totaal gehuurde uren vaste gebruikers 2015 tot en met 2018 Ontmoetingscentrum ‘t Cromwiel

Gebruiker: 2015 2016 2017 2018
Stichting Dag- en Woonvoorzieningen 1154.5 833 0 0
Gym- en Turnvereniging Trafo 554 753.25 697.25 553.5
Muziekvereniging Volharding - - - -
Basketbalverenging Simpel Dribble 391 390 488.75 453.75
TTV T.C.S. 328.75 360.5 349 264.5
Badmintonvereniging Steenbergen 211.5 258.5 249.5 202
SWOS 1147.5 1238 1270 736.75
Kunstcentrum Steenbergen 224.5 361 344.5 284
Gymnastiekvereniging Trafo Jazz 134 126 123 99
SV Diomedon Volleybal 76.5 99 94.5 76.5
Z.V.V. F.C. Cromwiel 43.5 54 58 51.75
Prema Yoga 207.75 190 179 135
Bridgeclub De Vliet 134 194 186 150
KBO Steenbergen 95 99 93.5 77.5
Muziekvereniging Amicitia 74 89 100 80
Voedselbank Goed Ontmoet 260 196 161 150.5
SV Diomedon Atletiek 37.5 48.75 45 35
Wij Zijn Traverse Groep 45 37.5 0 0
Z.V.V. KFC 4 18 15 8
Stichting Klankschaal 20 36 33.75 22.75
Fotoclub Brabantse Wal 20 22 29 24
Yoga Marit Sakro 33.75 45 44 36.5
Z.V.V. spie 11 22 19 15
Z.V.V. de Babbies 17 24 21 15
Bridgeclub Welberg 84 0 0 0
Schaakvereniging Steenbergen 57 0 0 0
Ashigaru Karate 54 0 0 0
Biljartverenigingen Steenbergen 180 0 0 0
Sjappoo 0 14 36 66
V. Bickel 0 0 0 35
EBC Taleninstituut 0 0 0 87

Totaal aan uren per jaar: 5599.75 5508.50 4636.75 3659.00

* Volharding huurt voor een vast bedrag per maand 
** 2018 is niet compleet gezien het jaar nog níet afgelopen is.

Verklaringen verschillen:
Verschil tussen 2016 en 2017 is te verklaren door het vertrek van SDW. 
Verschil tussen 2017 en 2018 is te verklaren door het nog lopende jaar 2018.
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