
Bedrijfsplan Sport- en Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel te Steenbergen 

I.  Bedrijfsvoering 

 

1.1. Invulling facilitaire zaken 

 

a) Verhuur 

 

Voor de verhuur achten wij korte lijnen noodzakelijk. Het aanspreekpunt voor de verhuur is 

de bedrijfsleider. De bedrijfsleider moet het overzicht houden van alle activiteiten die zich in ’t 
Cromwiel afspelen. Voor de verhuur moet de bedrijfsleider dagelijks (tijdens kantooruren) 

bereikbaar zijn. Voor het geval de bedrijfsleider niet aanwezig is mag van de overige 

medewerkers verwacht worden dat men tenminste een notitie maakt van de aanvraag. Wij 

vinden het noodzakelijk dat binnen 24 uur op een aanvraag gereageerd wordt. Aanvragen 

kunnen ook via een formulier op internet ingediend worden. De aanvragen worden schriftelijk 

– veelal via e-mail – bevestigd. De administratief medewerker draagt zorg voor de verdere 

afhandeling. 

  

b) Schoonmaak 

 

De schoonmaak is een dagelijks terugkerende activiteit. Voor het gehele centrum houden wij 

rekening met 32 schoonmaakuren per week. Hiervoor zal een schoonmaakplan worden 

opgesteld. Het spreekt voor zich dat het schoonmaakplan ook nauw samenhangt met de 

intensiteit van het gebruik van de diverse ruimten. 

 

c) Horeca 

 

Op basis van de huidige gebruiksroosters is de horeca 66,5 uur per week geopend. Op 

jaarbasis zijn daarvoor 3.000 personeelsuren noodzakelijk. Normaal gesproken kan volstaan 

worden met de inzet van 1 medewerker. Op piekmomenten zijn er meerdere medewerkers 

noodzakelijk. De horecamedewerkers zijn ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van 

het horecadeel.  

 

d) Automatisering en administratie 

 

De automatisering en de administratie is voor al onze vestigingen gestroomlijnd via het 

hoofdkantoor. Dat zal ook voor ’t Cromwiel van toepassing zijn. Wij achten het wel 
noodzakelijk dat de administratie op locatie zal worden uitgevoerd, zeker ook met het oog op 

directe communicatie met de bedrijfsleider. Voor de administratief medewerker hebben wij 

12 uur per week geraamd.  

 

e) Ondersteuning hoofdkantoor 

 
Bij de opzet van de organisatie is ons vertrekpunt dat zoveel mogelijk taken op lokaal niveau 

uitgevoerd worden en de bedrijfsleiding op locatie in hoge mate de vrijheid krijgt om daaraan  

invulling aan te geven. Uiteraard zetten wij dat ook af tegen de kwaliteiten waarover de 

bedrijfsleiding en de medewerkers beschikken. Er zijn uiteraard wel “spelregels” die vanuit 



het hoofdkantoor/de directie van ons bedrijf zijn vastgelegd. Wij ondersteunen de 

bedrijfsleiding op lokaal niveau bij de volgende onderwerpen:  

1. De boekhouding en de salarisadministratie                                                                                             

2. Centrale inkoop                                                                                                                     

3. Opstellen contracten/arbeidsovereenkomsten en uitvoering van de CAO Recreatie                                      

4. Opstellen jaarverslag en jaarrekening                                                                                   

5. Communicatie met de opdrachtgever                                                                                     

6. Ontwikkeling website/p.r. en marketing                                                                                  

7. De ondersteuning bij calamiteiten (dagelijks bereikbaar)                                                     

8. Ondersteuning bij meer complexe technische vraagstukken 

Zeker in de startfase zal er intensief overleg zijn tussen de bedrijfsleiding op locatie en het 

hoofdkantoor. Minimaal zal er sprake zijn van wekelijks overleg. In structurele zin verwachten 

wij dat overleg 1 x per 2 weken noodzakelijk zal zijn. 

1.2. Rapportage aan en communicatie met de gemeente 

 

Wij zullen voldoen aan de eisen van verslalegging en informatieverstrekking, zoals verwoord 

in paragraaf 2.8 en de aanvullende eisen, zoals verwoord in paragraag 2.9 van het 

programma van eisen “Beheer en exploitatie Sport- en Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel”, 
bladzijde 9. 

Naast de schriftelijke communicatie achten wij het noodzakelijk om 2 x per jaar een overleg 

met de gemeente te hebben. Van onze kant zullen een vertegenwoordiger van het 

hoofdkantoor en de bedrijfsleider aanwezig zijn. Wij verwachten dat de eerste jaren de 

frequentie van het overleg hoger zal zijn. Uiteraard is het altijd mogelijk om, indien 

noodzakelijk, tussentijds overleg te voeren. 

 

1.3. De bepaling van de openingstijden 

 

Volgens de verstrekte informatie zijn de huidige openingstijden als volgt: 

 

 Maandag van   13.00 – 23.00 uur 

 Dinsdag van   09.00 – 24.00 uur 

 Woensdag van  13.00 – 24.00 uur 

 Donderdag van  09.00 – 24.00 uur 

 Vrijdag van   13.00 – 00.30 uur 

 Zaterdag van   18.00 – 22.00 uur 

 Zondag afhankelijk van de bezetting 

 

Ons is bekend dat de meest recente openingstijden anders zijn. Dit is veroorzaakt door een 

groep nieuwe biljarters, die ’t Cromwiel als nieuwe locatie hebben gekozen, als gevolg van 
de sluiting van hun vorige locatie. Kortom, de openingstijden zullen afhankelijk zijn van vraag 

en aanbod en daarop voortdurend afgestemd moeten worden. Voor een gezonde exploitatie 

is het wel noodzakelijk om activiteiten zo veel mogelijk te clusteren. Dat kan betekenen dat 

activiteiten niet altijd op de gewenste dag en de gewenste tijden ingevuld kunnen worden. 

Dat vereist ook enige flexibiliteit van de huurders. Voorop staat dat dat in goed overleg 

tussen de exploitant en de huurder(s) wordt besproken. 



 

1.4. De mate waarin sprake is van een transparante en marktconforme tarieven structuur 

 

Wij zijn van mening dat de huidige tarievenstructuur transparant is. Die transparantie willen 

wij graag behouden. De huidige tarievenstructuur nemen wij 1 op 1 over. Wel hebben wij in 

onze meerjarenbegroting de tarieven voor de sportverenigingen en de huurders van het 

ontmoetingscentrum structureel met 4% per jaar verhoogd. Met deze verhoging wordt naar 

onze mening meer evenwicht bereikt, met als doel om een gezonde exploitatie te kunnen 

voeren. Voor de gebruikers is, naar onze mening, deze verhoging acceptabel. 

 

II. Doelgroepen(beleid) en activiteiten aanbod 

 

2.1. Onderbouwing doelgroepen die wij willen bereiken 

 

Sport- en Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel is een multifunctioneel centrum in de ware zin 

des woord. Te onderscheiden zijn activiteiten in de sportieve sfeer en sociaal culturele 

activiteiten. De huidige gebruikers en activiteiten zijn beschreven in bijlage 6: overzicht 

gebruikers Sport- en Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel.  Het spreekt voor zich dat wij de 

bestaande activiteiten willen behouden. Daar ligt onze eerste prioriteit. Vaak blijkt dat – zelfs 

in een kleinere gemeenten – organisaties onvoldoende op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden die (Multi functionele) accommodaties te bieden hebben. Het vergroten van 

de naamsbekendheid en het duidelijk maken van de mogelijkheden die ’t Cromwiel te bieden 
heeft willen wij graag vormgeven. ’t Cromwiel is geschikt voor een breed scala aan 
doelgroepen. De variatie aan activiteiten is – ook qua leeftijd – zeer groot. De doelgroep 

ouderen groeit gestaag. Ook voor hen willen wij het aanbod aan activiteiten verbreden. Wij 

denken daarbij met name ook aan activiteiten in de sfeer van dagopvang. Het spreekt voor 

zich dat wij daarbij een samenwerking willen aangaan met de betreffende 

(ouderen)organisaties.   

 

2.2. De wijze waarop het activiteitenaanbod wordt vormgegeven 

 

In de maanden maart en april kunnen de vaste huurders de aanvragen voor het nieuwe 

seizoen indienen. Op basis van deze aanvragen wordt een concept rooster voor het nieuwe 

seizoen gemaakt. Nieuwe huurders kunnen ook aanvragen indienen. Bij het nieuwe rooster 

zal ook rekening gehouden worden met de historie. Tevens voegen wij onze eigen 

activiteiten aan het rooster toe. De laatste stap is dat wij overleg voeren met alle huurders 

(individueel – collectief of groepsgewijs) om tot een voor iedereen acceptabel rooster te 

komen. 

 

2.3. De wijze waarop activiteiten worden begeleid 

 

Wij gaan er vanuit dat georganiseerde groepen voor hun eigen begeleiding zorgen. Onze 

taak ligt dan vooral bij het houden van toezicht; het verantwoord gebruik van de 

accommodatie. Daar waar begeleiding vanuit onze organisatie nodig is zullen wij onze eigen 

mensen en/of vrijwilligers inschakelen. De begeleiding zal in hoofdzaak bestaan uit het 

verlenen van facilitaire diensten. 

2.4. De wijze waarop samenwerking wordt gezocht met lokale verenigingen, organisaties en 

ondernemers 



Bij een nieuwe exploitatie starten wij altijd met een kennismakingsbijeenkomst. Daarbij zijn 

ook leden van onze directie aanwezig. De doelstelling van deze bijeenkomst is, naast het 

kennismaken, ook het neerleggen van onze visie op beheer en exploitatie van – in dit geval ’t 
Cromwiel -, maar ook alle huurders in de gelegenheid stellen om vragen te stellen; 

knelpunten aan te kaarten en suggesties over de exploitatie te doen. Het vervolg kan zijn dat 

er individuele gesprekken met huurders gaan plaatsvinden. Tenminste 1 keer per jaar 

houden wij een gezamenlijk overleg met alle huurders. Indien noodzakelijk hebben wij ook 

overleg met afzonderlijke besturen.  

 

2.5. Het ontplooien van nieuwe activiteiten 

 

Voor ontplooien van nieuwe activiteiten is lokale kennis van het verenigingsleven en het 

bedrijfsleven noodzakelijk. Wij zullen ons deze kennis snel eigen maken. ’t Cromwiel is zeker 
niet volledig bezet. Met name in de weekeinden is er nog veel ruimte. In het budget voor 

marketing en communicatie hebben een bedrag gereserveerd voor het ontplooien van 

nieuwe activiteiten.  

 

III. Marketing en communicatie  

 

3.1. Omschrijving van de promotiemiddelen die wij gaan inzetten voor de verschillende 

doelgroepen 

 

Als promotiemiddelen denken wij aan: 

 Het optimaliseren van de website, met onder andere links naar de huurders 

 Het jaarlijks verspreiden van een huis aan huis krant, uiteraard met alle informatie 

over ’t Cromwiel 
 Het opzetten van een samenwerking met de locale kranten 

 Het opbouwen van een goed netwerk met huurders; vrijwilligers en ondernemers 

 

3.2. Omschrijving op welke wijze wij nieuwe gebruikers willen werven 

 

Ons staat daarbij een combinatie van activiteiten voor ogen: het verhogen van de 

naamsbekendheid; beter voor het voetlicht brengen welke faciliteiten ’t Cromwiel te bieden 
heeft; verkenning van de locale situatie ten aanzien van organisaties; verenigingen en 

ondernemers; het opbouwen van een netwerk en het zoeken naar 

samenwerkingsverbanden. Het spreekt voor zich dat de diverse communicatiemiddelen 

(bijvoorbeeld een huis aan huis krant) noodzakelijke instrumenten zijn. 

 

3.3. Omschrijving op welke wijze wij bestaande gebruikers willen behouden 

 

Zoals eerder aangegeven heeft het behoud van bestaande gebruikers de hoogste prioriteit. 

Het luisteren naar bestaande gebruikers en het overleg daarmee is essentieel. Eerder 

hebben wij aangegeven op welke wijze wij dat doen. 

 

3.4. De wijze waarop wij communiceren met bestaande gebruikers 

 

De wijze waarop wij communiceren met bestaande gebruikers hebben wij al onder 2.4. 

aangegeven. 



 

 


