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Met grote verslagenheid hebben we op de redactie van Sport FM gereageerd op het overlijden
van Bep van Houdt (77) op 19 juli j.l.. Bep was jarenlang een grote inspirator voor Sport FM.
Met prikkelende columns en artikelen op het gebied van Sport & Recht was hij een zeer ge-
waardeerde medewerker. Iemand die altijd bereid was om zijn journalistieke knowhow be-
schikbaar te stellen, gevraagd en ook ongevraagd.

Bep was iemand met een groot sporthart. Hij kon aan de telefoon een half uur praten over een
tenniswedstrijd van het weekend ervoor. Een markante persoonlijkheid met een sterke mening
die deze ook niet onder stoelen of banken stak.

In Nederland werd Bep vooral bekend door zijn werk bij NOS Radio Langs de Lijn. Hij begon
zijn journalistieke loopbaan in de jaren zestig en hij werkte sindsdien voor onder meer Het Pa-
rool, NRC en Het Vrije Volk. De afgelopen jaren was hij nog betrokken bij Tennis Magazine en
Sport FM.

Dat Bep een vechter was bleek wel uit het telefoongesprek dat ik iets meer dan een week
voor zijn overlijden met hem voerde vanuit het ziekenhuis. Positief en strijdlustig om de strijd
met zijn ziekte aan te gaan. Helaas was zelfs zijn vechtlust niet genoeg om deze oneerlijke
strijd te winnen.

Namens het hele team van Sport FM wensen we Bep zijn geliefden veel sterkte met dit
enorme verlies. Wij herinneren ons Bep altijd als die geweldige, gepassioneerde collega die
altijd zeer betrokken was bij Sport FM. Iets waar we hem altijd dankbaar voor blijven.

Rogier Cuypers (plaatsvervangend hoofdredacteur)

Colofon

Nummer 4 van 2017, eenentwintigste jaargang

SPORT FM is het onafhankelijke totaalmagazine (geprint &
digitaal) voor sportorganisaties en verschijnt zes keer per
jaar. Het wordt ondersteund door www.meerdansport.nl, de
website met actualiteiten en achtergronden en de plek waar
abonnees over verschillende onderwerpen aanvullende in-
formatie kunnen downloaden.
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De meerwaarde van een fusie

Een fusie wordt in veel gevallen uitgevoerd om als club het hoofd boven water te houden.
Wanneer clubs fuseren heeft dat simpelweg ook de nodige voordelen. Denk aan kostenef-
ficiëntie, extra inkomsten, het bundelen van kennis en een betere positie richting de ge-
meente. 

14

Het behouden van jeugdleden

Ledenbehoud is voor sportclubs een essentieel thema. In een groot aantal sporten staat
het ledental bij de clubs onder druk. Clubs die niet in staat zijn leden te behouden, zien het
positieve resultaat van ledenwerving immers snel in rook opgaan. In deze editie: hoe behoud
je jeugdleden voor jouw club?

19

“Veiligheid moet hoger op de agenda”

Sportclubs zijn meer met veiligheid bezig, weet William van Diemen van Voetbalveilig.nl.
Toch verkiezen clubs soms goedkoop materiaal boven de veilige varianten. “Kies altijd voor
doelen met een geïntegreerd gewicht, want dan weet je dat het veilig is.”

39
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Tekst: Peter Scholten, de ValueFactory

DE ONDERNEMENDE SPORTVERENIGING
Introductie

Het is niet altijd even gemakkelijk om een sportvereniging te leiden:
de vrijwilligers werven en inzetten en behouden, de financiën, de
afspraken met sponsors en gemeenten, enzovoorts. Voeg daarbij de
trend van teruglopende subsidies (of: andere vormen en eisen aan
subsidies), het innen van contributies, en je hebt als bestuurder een
dagtaak om het allemaal voor elkaar te krijgen.

DE ONDERNEMENDE
SPORTVERENIGING

Intr
odu

ctie

Bij de pakken neerzitten is niet de stijl van een sportvereniging. Je
hebt een passie, een drive, een motivatie om het voor elkaar te krij-
gen. Maar soms voelt het als een ‘eenzame strijd’…

Met het initiatief ‘de ondernemende sportvereniging’ wil Sport FM -
samen met de ValueFactory - middels een onafhankelijk platform
een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en ondersteunen van
sportverenigingen. De wereld om ons heen verandert voortdurend:
mensen, mentaliteit, wensen en eisen. Iets wat tien jaar geleden
goed werkte, kan nu een doodlopende weg blijken. Iets wat vroeger
door de leden werd gewaardeerd, kan nu helemaal anders zijn. En
waar financiën vroeger zeker leken (alhoewel, je moest er wel altijd
aan trekken), is onzekerheid het enige wat je nu rest. Het omgaan
met verandering en onzekerheid is een kwaliteit, die je zou kunnen
zien als een vorm van ondernemen. Je niet bedreigt voelen, maar
op zoek gaan naar oplossingen.

Vandaar de ondernemende sportvereniging: niet omdat we nu ineens
allemaal ondernemers moeten worden, maar wel om van de spirit

van de ondernemer te leren: sterker worden vanuit onzekerheid en
verandering. Dat klinkt mooi, maar het moet nog wel gebeuren!

De beren op de weg
Als het gaat om verandering, komen er al snel ‘beren op de weg’.
Zowel vanuit de eigen organisatie (“We doen het al jaren zo…”,
“Het is te moeilijk” en “Het gaat toch niet werken”) als vanuit externe
partijen, zoals de overheid (“We moeten de regels handhaven” en
“Daar gaat een andere wethouder over”, enz.). 

Als je zelf dan al niet helemaal zeker bent van wat je moet doen, dan
zijn deze ‘ja, maar’- opmerkingen soms echte wegversperringen aan
het worden. Daarom gaat verandering ook niet zomaar. Het is niet
een knop die je omzet en iedereen denkt en werkt ineens anders.
Duur gezegd: het is een proces. Je samenwerkingspartners, je col-
lega-bestuurders, de vrijwilligers; iedereen moet begrijpen waarom
dingen anders gaan, wat er voor nodig is en hoe zij – op een wellicht
andere manier dan tot nu toe – kunnen bijdragen aan een duurzame
toekomst van de vereniging.
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En dat vraagt veel energie en het overwinnen van twijfels en be-
zwaren. Maar het hoeft ook niet allemaal in één keer. Kleine stapjes
en succesjes kunnen het allemaal wat gemakkelijker maken. Daarbij
zal iedere vereniging zijn eigen pad kiezen, zijn eigen ontwikkeling
doormaken. Afhankelijk van waar je nu staat, en waar je naar toe
wilt. Maar voor iedere vereniging is er een ontwikkel perspectief te
maken naar een meer ondernemende sportvereniging.

De Waardenbox
Om deze verandering te faciliteren, hebben wij de ‘waardenbox’ (zie
pagina 6-7) gemaakt, die we bij deze graag presenteren. Het is feitelijk
een eenvoudig overzicht van diverse thema’s of werkgebieden waar
je als sportverenigingsbestuurder tegenaan kunt lopen. Een negental
onderwerpen die allemaal met elkaar te maken hebben en vast ook
niet allemaal voor jouw club van toepassing hoeven te zijn.

Maar door de onderwerpen te structureren en te verdiepen, ontstaat
er vanzelf een overzicht (speelveld) van de taken en mogelijkheden
en hun onderlinge samenhang. Je begrijpt waarom je sommige zaken
moet regelen om andere voor elkaar te krijgen. Het één leidt tot het
ander. Het grotere geheel wordt duidelijker. Het beleid bestaat niet
uit losse onderdelen, maar komt voort uit een goed doordacht plan. 

In die zin is sport ook een prachtige metafoor voor alle organisaties
en bedrijven: de kracht van het team wordt bepaald door de samen-
hang en de samenwerking en niet door individuele talenten die niet
samengaan. 

De negen deelgebieden
De Waardenbox bestaat uit negen deelgebieden. Je zou kunnen
zeggen de negen spelers op een veld. Het team dat de wedstrijd
gaat winnen.
De deelgebieden zijn:
- De organisatie: 

•    rechtsvormen, bestuur, overleggen en commissies
- De mensen: 

•    de vrijwilligers en medewerkers, hoe kom je eraan en hoe
houd je ze?

- De ondersteuning: 
•    hoe, en bij wie kun je hulp of ondersteuning vragen?

- De spullen:  
•    welke producten en faciliteiten heb je nodig en hoe koop je in?

- De samenwerkingspartners: 
•    met wie kun je zinvol de samenwerking zoeken?

- De communicatie: 
•    hoe maak je een plan van clubblad tot social media…?

- De accommodatie en het terrein: 
•    wat heb je nodig en wat komt erbij kijken?

- Het aantonen van je maatschappelijke meerwaarde: 
•    hoe maak je zichtbaar wat sport voor de samenleving bete-
kent?

- De financiën: 
•    welke inkomstenbronnen bestaan er en kun je inzetten voor
jouw vereniging?

De volgorde van de onderwerpen is willekeurig, het maakt niet uit
waar je begint. Net als in een sportclub: de aanvaller is niet belang-
rijker dan de verdediger. Ze kunnen niet zonder elkaar en zijn van
elkaar afhankelijk!

Uiteindelijk heeft alles met alles te maken, maar door er een structuur
in aan te brengen en per onderdelen de mogelijkheden en wensen
in kaart te brengen, ontstaat het samenhangende overzicht. 
Onder ieder thema hangt een hele serie ‘kaarten’ met mogelijkheden
en oplossingsvarianten. Dit kunnen bestaande zaken zijn, maar ook
– en dat maakt de waardenbox interessant – diverse nieuwe en in-
novatieve ideeën en mogelijkheden. Het is geen statisch geheel: de
thema’s zullen hetzelfde blijven, maar de onderliggende kaarten
zullen steeds door-ontwikkelen: er komen nieuwe bij, en er gaan
misschien weer oude vanaf.

In Sport FM en op de social media werken we de komende maanden
deze thema’s uit  en geven we voorbeelden van de mogelijkheden
die er onder ieder thema vallen.

In dit nummer gaan we dieper in op een mogelijkheid dat al een
aantal van de thema’s verbindt: het verhuren van (een deel van) je
accommodatie via sportruimteverhuur (pagina’s 10-11). Het is een
combinatie van het thema ‘accommodatie’ en ‘financiën’, over hoe
je je accommodatie kunt inzetten om inkomsten te genereren. 

Ook zullen we op de Nationale Sport Vakbeurs in november middels
workshops het onderwerp verder bespreken en verdiepen. En na-
tuurlijk via ons online platform en Facebook.



Tekst: De ValueFactory

DE ONDERNEMENDE SPORTVERENIGING
Sportruimteverhuur
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In 2015 heeft de gemeente Amsterdam een schoolgebouw gereno-
veerd. De bedoeling was om er een aantrekkelijke school voor de
omgeving van te maken. Maar de exploitatie van de school bleek niet
dekkend te krijgen. Structureel kwam men zo’n 16.000 euro tekort.

Eén van de mogelijkheden om dit gat te vullen was het verhuren van
de schoolruimtes (vooral de aula en de sportzaal) in de avonduren
en de weekenden. Maar dat was al vaker geprobeerd, en leidde
doorgaans tot veel onduidelijkheid over de exacte afspraken, ‘achter
je geld aan lopen’, sigarendoosjes met kleingeld, weinig overzicht,
en veel tijdsbeslag van personeel.

Uiteindelijk werd besloten het hele proces te vernieuwen. Met een
website (www.buurtruimteverhuur.nl) waarop men het gebouw en
de ruimtes kan bekijken, meteen online kunt reserveren en betalen.
De beheerder van de school krijgt een melding en weet wanneer
de ruimte gebruikt wordt. Geen gedoe met afspraken, bonnen, rond-
slingerend geld en zonder dat het iemand tijd kost.

Omdat de gemeente zich bewust was van de noodzaak om extra in-
komsten te genereren wegens teruglopende subsidies, was het voor
de gemeente alleen maar een mooie extra aanvulling. De gemeente
financierde zelfs de opzet ervan. De verhuur via de website loopt in-
middels al twee jaar en boven verwachting goed. Het exploitatie-te-
kort wordt ruimschoots gedekt; er blijft zelfs geld over voor perso-
neelsuitjes en andere activiteiten. Daarop zijn meer gebouwen op
de website te vinden.

Sportruimteverhuur
In navolging van het succes bij de scholen wordt nu gestart met het
opstarten van een gelijksoortig systeem voor sportverenigingen.
Want het principe is hetzelfde. Vragen die zich daarbij dan direct
voordoen zijn: “Mag dat wel van de gemeente?” en “Is het geen
concurrentievervalsing?”

Deze vragen zijn niet altijd in zijn algemeenheid te beantwoorden.
Wel is duidelijk dat concurrentievervalsing alleen plaatsvindt als

In een groot aantal sportgebouwen en -kantines in Nederland worden ruimtes vaak minder gebruikt
dan zou kunnen. En dat terwijl het vaak heel aantrekkelijke ruimtes zijn: genoeg parkeergelegenheid
en goed bereikbaar.

SPORTRUIMTEVERHUUR: 
INKOMSTEN UIT ACCOMMODATIE
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men met subsidies onder de marktprijs gaat werken. Zolang je dat niet doet, is daar dus
geen sprake van. Of de eigenaar je toestemming geeft, zal vaak afhangen van de exacte
bestemming en/of het huurcontract. Maar ook hiervoor geldt dat het in het belang van veel
gemeenten is dat sportverenigingen zelf meer inkomsten gaan genereren. Als men van ver-
enigingen verwacht dat zij een maatschappelijke bijdrage leveren, dan mag de vereniging
verwachten dat de gemeente openstaat voor nieuwe initiatieven om inkomsten te genereren.
Het feit dat de website door een gemeente is gefinancierd, onderstreept dat alleen maar. 

Sportruimteverhuur.nl is een methode waarmee :
• Je een instrument hebt dat goed in elkaar zit, zijn waarde bewezen heeft en die jouw

huurders 24 uur per dag kunnen gebruiken om te reserveren en hun betaling te doen;
• Je zekerheid hebt over de vastgelegde afspraken, reserveringen en betalingen;
• Je met minder moeite en kosten meer huurders aantrekt
• Je er financieel op vooruit gaat

Kosten
Omdat de bouw van de website door de overheid is gefinancierd, zijn er voor de gebruikers
van sportruimteverhuur.nl geen instap- of opstartkosten. Je hoeft dus niet te investeren
(hooguit in het maken van publiciteit erom heen).

De inkomsten komen binnen bij sportruimteverhuur, en die rekent iedere maand met iedere
vereniging af. Per boeking gaat 10% naar Sportruimteverhuur voor het in de lucht houden
van de website, en het plaatsen van jullie gebouwen: het maken en plaatsen van foto’s
en/of video’s, de teksten, tarieven, enz.

Interesse om eens over de mogelijkhe-
den voor jouw vereniging te praten?
Neem voor een afspraak contact op met
de info@sportruimteverhuur.nl



E-special Fuseren
Het aantal sportverenigingen daalt in ons land. In 2014 werden er 454 sportclubs opgeheven
en bleven er totaal nog 24.727 verenigingen over. Een jaar later daalde dat aantal sportclubs
nog eens met een kleine honderd. In 2014 bleef het aantal leden ondanks de opgeheven
sportclubs gelijk, een jaar later daalde het aantal iets. Dat kan een tweetal oorzaken hebben:
het aantal leden bij de overgebleven clubs is iets gestegen en/of een aantal clubs is gefu-
seerd, waardoor geen leden die sportten in clubverband verloren gingen. In deze E-special
gaan we het hebben over de tweede oorzaak: de fusie.

Wat is echter een fusie en wat voor regelgeving komt er allemaal bij kijken? Fuseren is een
optie voor clubs die moeite hebben hun broek op te houden en voor sportverenigingen die
hun krachten samen willen bundelen. In hoofdstuk 3 gaan we verder in op de meerwaarde
van een fusie voor de verschillende clubs. Het stappenplan voor een fusie volgt in hoofdstuk
4. In het laatste hoofdstuk kijken we hoe een aantal clubs in de praktijk terugkijkt op hun
fusie en welke tips ze hebben voor andere verenigingen die denken aan een fusie.

Wil je deze gratis E-special bekijken? Ga dan naar www.meerdansport.nl/especials. 

E-special Social Media
Vrijwel iedere sportvereniging heeft een eigen Facebookpagina. Ook Instagram is met zijn
700 miljoen gebruikers inmiddels niet meer weg te denken. Echter maakt de één er actie-
ver gebruik van dan de ander. Of dat nou komt door het gebrek aan tijd, kennis of een goed
beleid. Een feit is dat sportclubs deze communicatiemiddelen slim in kunnen zetten voor
verschillende doeleinden. 

Daarom ontwikkelde Sport FM in samenwerking met communicatiespecialist Martin van
Berkel de E-special Social Media. In deze E-special vind je tips over het gebruik van social
media, informatie over apps en online tools en hoe om te gaan met ongewenst gedrag op
deze sociale media. Hoewel social media in veruit de meeste gevallen van meerwaarde is
voor een sportvereniging, kunnen er ook negatieve voorvallen plaatsvinden. Negeer je het
ongewenste gedrag, kies je de tegenaanval of ga je voor een andere aanpak?

Wil je deze gratis E-special bekijken? Ga dan naar www.meerdansport.nl/especials. 
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E-specials Sport FM:
Fuseren, Social Media & Veilige

Sportaccommodatie
Op deze pagina’s vind je al het Sport FM gerelateerde nieuws.
Vragen? Stuur een e-mail naar service@desportuitgever.nl. 
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Is jouw sportaccommodatie veilig?
Mondjesmaat openen sportparken 24 uur per dag hun deuren voor iedereen die er wil
sporten of recreëren. Maar hoe zit het met de veiligheid als er geen controle is? Neem de
kans op omvallende doelen wanneer kinderen er aan gaan hangen, of zich bezeren aan ka-
potte dug-outs of reclameprofielen. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht moet
komen voor het creëren van een veilige sportaccommodatie. 

Helaas is er een aantal voorbeelden bekend van ongelukken op sportaccommodaties. Vallende
doelen die op kinderen terechtkomen zijn de ongevallen die nogal eens het nieuws halen. De
lichtgewicht doeltjes vallen eenvoudig om bij een flinke zucht wind of door kinderen die eraan
hangen. Het probleem in Nederland is dat er te weinig eisen zijn met betrekking tot de veiligheid
van een doel. Zolang de afmetingen maar volstaan. De materialen worden gemaakt op basis
van de eisen van de sportbonden, die eisen houden echter op bij wat zichtwerk. 

Er zijn overigens wel richtlijnen over het gebruik van verplaatsbare doelen en dat deze doelen
verankerd of verzwaard moeten worden. Echter ontbreekt er goede informatie over de praktische
uitvoering, adviezen en voorbeelden in het veilig gebruiken van verplaatsbare doelen. Met
Voetbalveilig.nl speelt W&H Sports hierop in. Je ziet dat steeds meer gemeentes hun sportpark
openstellen. Dan zijn er twee opties: of een ketting om de materialen of volledig openstellen en
iedereen zijn gang laten gaan. Doe je dat laatste, dan moet je er wel zeker van zijn dat de ma-
terialen zoals doelen, dug-outs en reclameprofielen geen ongelukken veroorzaken.

Wil je weten hoe veilig jouw sportaccommodatie is? Doe vanaf 17 oktober de gratis test op
www.meerdansport.nl/software en klik op ‘Sportaccommodatie veiligheidstest’. Na het be-
antwoorden van een aantal vragen krijg je een rapport op maat.

E-special 17.5: Veiligheid Sportaccommodaties
Heb je bovenstaande test gedaan en wil je nog meer weten over de veiligheid van sport-
accommodaties? Bij de volgende editie van Sport FM (17 oktober 2017) is er de mogelijk-
heid om gratis de E-special Veiligheid Sportaccommodaties te downloaden. Op welke
punten moet je als sportclub letten? Hoe zit het met aansprakelijkheid en hoe gaan andere
clubs en gemeenten ermee om?

Vanaf oktober is deze E-special gratis te bekijken. Ga naar: www.meerdansport.nl/especials.
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E-SPECIAL
Fusie

20 J A A R

DE MEERWAARDE
VAN EEN

FUSIE

Tekst: Rogier Cuypers

Een fusie wordt in veel gevallen uitgevoerd om als club het
hoofd boven water te houden. Wanneer clubs fuseren heeft dat
simpelweg ook de nodige voordelen. Denk aan kostenefficiëntie,
extra inkomsten, het bundelen van kennis en een betere positie
richting de gemeente. 
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Wanneer twee of meer clubs fuseren zijn deze in staat on schaal-
voordelen te creeren. Omdat ze het aantal leden bundelen wordt
bijvoorbeeld de inkoop voor de kantine voordeliger. Het inkopen van
grote hoeveelheden is eenvoudigweg goedkoper dan wanneer het
om kleinere hoeveelheden gaat.

Extra inkomsten
Een grotere club heeft meer uitstraling naar de buitenwacht. En dus
ook voor sponsors. Uiteraard worden sportverenigingen gesponsord
door partijen die een binding met de club hebben, maar voor com-
merciële partijen in de regio is deze grotere club nog interessanter
om te sponsoren. In principe bereik je meer leden/toeschouwers
dan voorheen. Ook door acties als de Grote Club Actie is voor een
sportvereniging de kans om meer geld op te halen dan voorheen.

Bundelen van kennis
Bij iedere club zitten mensen met bepaalde kennis van zaken. De
één is goed in administratieve zaken, de ander is commercieel heel
sterk en weer een ander clublid weet de club als geen ander te ver-
kopen. Wanneer meerdere clubs samensmelten tot één nieuwe ver-
eniging vergroot dit ook de kans dat er meer kennis binnen de nieuwe
vereniging komt. Verdiep je dus in elkaar en zorg dat je weet welke
kwaliteiten er bij de fusieclubs aanwezig is.

Betere positie naar gemeente
Een gemeente moet rekening houden met alle sportverenigingen.
Toch heeft een grotere vereniging nu altijd iets meer de aandacht.
Dus wanneer je als grotere sportclub iets van de gemeente gedaan
wil hebben, bestaat de kans dat je wat sterker staat dan voorheen.
En tenslotte heeft de gemeente minimaal één vereniging minder om
rekening mee te houden.  

Plan van aanpak
Bij een fusie komt een hoop emotie kijken. De mensen van de club
nemen afstand van een oude liefde en maken een nieuwe start. Als
bestuur dien je over die emotie heen te stappen. En om de fusie tot
een succes te maken, moet je zorgen dat de overige clubleden ook
openstaan voor de nieuwe combinatie. Een fusie brengt vaak weer-
stand van betrokkenen met zich mee die de organisatie moet over-
winnen. De kring van mensen die bij de besluitvorming betrokken
zijn, is vrij groot. 

Veel mensen die hun ziel en zaligheid aan een vereniging hebben
gegeven, zijn bang dat hun organisatie de eigen identiteit zal verliezen
door het samenvloeien van twee culturen. In de sport, maar ook bij
andere verenigingen, kan het gaan om de fusie van twee oude riva-
len. Het ‘wij' en ‘zij'-gevoel en een zekere mate van vijandigheid
hoort daar bij. Voor de fusie is er een omslag in denken en gevoel
nodig. Er moet een vertrouwen in elkaar en in de voordelen van de
fusie ontstaan. Houd rekening met weerstand en neem de tijd voor
het fusieproces. Een strakke planning zorgt voor controle over het
proces. 

Een goed begin ...
Wanneer je als bestuur van een vereniging het plan opvat te fuseren,
heb je ongetwijfeld goed nagedacht over de motieven: 
• Zet de voor- en nadelen op een rij;
• Zorg voor unanimiteit binnen het bestuur;  
• Maak een nauwkeurige analyse van het fusieproces. Betrek hierin

ook de alternatieven; 
• Stel een gezamenlijke werkgroep of onderzoekscommissie in voor

een plan van aanpak.
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Belangrijk: Bouw tot en met de uiteindelijke besluitvorming en het
informeren van de betrokkenen en leden verschillende ‘go/no go'-
momenten in. Net als in het bedrijfsleven moet de optie open blijven
om tot op het allerlaatste moment een fusie af te blazen. 

Stap 1: de oriëntatiefase 
• Vaststellen van het probleem (waarom fuseren we?) en de eerste

plannen formuleren; 
• Oriënterend overleg met betrokken instanties, zoals toezichthou-

ders, subsidieverstrekkers en gemeente(n).

Stap 2: informeren van de betrokkenen
Het fusieproces moet transparant zijn. Informeer de betrokkenen,
zoals leden, personeel, vrijwilligers, donateurs en anderen (finan-
ciers, leveranciers) vanaf het allereerste begin uitgebreid over de
ontwikkelingen. Dit kan door middel van een digitale nieuwsbrief,
maar bijvoorbeeld ook door middel van een ‘blog'. Zorg dat de fusie
gaat leven: betrek de omgeving vanaf het allereerste moment actief
bij de fusie, bijvoorbeeld door het uitschrijven van een prijsvraag
voor de nieuwe naam. 

Stap 3: onderzoek 
• Nadere analyse van het plan: de voor- en nadelen; 
• Verkennen van de mogelijkheden, onderzoek naar eventuele be-

lemmeringen; 
• Intentieverklaring: de besturen van de beide verenigingen moeten

in een schriftelijke verklaring de intentie uitspreken om te fuseren,
waarin de motieven voor de fusie worden toegelicht; 

• Voorbereiden van onderzoekscommissie; 
• Bij verenigingen ligt het formele besluit bij de ledenvergadering

Stap 4: inventarisatie 
• Opdracht verstrekken aan onderzoekscommissie (deze is samen-

gesteld uit (bestuurs)leden van beide organisaties); 
• Inventariseren van alle aspecten die komen kijken bij de fusie; 
• Onderzoek de financiële positie van beide organisaties en zoek

uit welke financiële (contractuele) verplichtingen er zijn; 
• Schroom niet om externe hulp in te roepen voor lastige punten; 

• Instemming Algemene Ledenvergadering (verenigingen) om de
fusiebesprekingen voort te zetten

Belangrijk: De commissie moet ook nagaan in welke vorm de fusie
het beste kan worden gegoten. Daarbij bestaat de keuze uit een
fusie door concentratie van zeggenschap, een vermogensrechtelijke
fusie of een juridische fusie. 

Stap 5: voorstel en besluitvorming
De wet schrijft voor dat de besturen een formeel voorstel tot fusie
moeten doen. Bij een vereniging neemt de Algemene Ledenverga-
dering het uiteindelijke fusiebesluit. Stel een fusiecommissie in om
het voorstel te maken (vaak een verlengde opdracht aan de onder-
zoekscommissie). Deze moet niet te groot zijn, om de daadkracht te
garanderen. Kies een onafhankelijke voorzitter. 

Het voorstel bevat: 
• Naam, rechtsvorm en statutaire zetel van de fuseren organisaties. 
• Conceptstatuten van de nieuwe stichting/vereniging. 
• Voorgenomen samenstelling van het nieuwe bestuur. 
• Voornemens m.b.t. het lidmaatschap (vereniging). 
• Tijdstip waarop de financiële gegevens van de verdwijnende or-

ganisaties overgaan in de nieuwe vereniging.
• Vermelding wie het fusiebesluit moet goedkeuren. 

In een toelichting op het voorstel worden de redenen vermeld, aan-
gevuld door een tussentijdse jaarrekening en een juridische en eco-
nomische toelichting. De toelichting moet ook de verwachte gevolgen
van de fusie vermelden.

Deponering en publicatie Beide partijen deponeren bij het Handels-
register van de Kamer van Koophandel: 
• Het voorstel tot fusie. Deze moet door alle bestuursleden worden

ondertekend. Ontbreekt een van de handtekeningen, dan vermeld
je de reden hiervan.

• De inhoud van de nieuwe statuten
• De laatste drie jaarrekeningen
• (eventueel) Een tussentijds opgestelde vermogenspositie

Tip: 
Het is verstandig om gedurende het fusieproces minimaal twee
keer een Algemene Ledenvergadering van jouw vereniging uit te
schrijven. Eén keer in de beginfase, waarbij het bestuur samen
met de voorzitter van de beoogde fusiepartner de plannen toelicht.
Aan het einde van de eerste vergadering moet je het voorstel in
stemming brengen. Je vraagt hierin toestemming voor de fusie-
plannen en het openen van de fusiebesprekingen. Daarbij verleent
de vergadering het bestuur een volmacht om alle handelingen te
verrichten om de fusie voor te bereiden en nader te onderzoeken.
De tweede ledenvergadering betreft het fusiebesluit zelf.
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Belangrijk:
Na deponering van de vereiste stukken (fusievoorstel en jaarrekeningen) bij het Handelsre-
gister, dient een aankondiging van de aanstaande fusie plaats te vinden in een landelijk
dagblad. In deze aankondiging staat dat de stukken zijn gedeponeerd en waar ze ter inzage
liggen. Het fusiebesluit (bij notariële akte) mag niet eerder dan een maand, maar niet later
dan zes maanden na deze publicatie plaatsvinden. Zorg er voor dat het besluit plaatsvindt
conform de bepalingen over een statutenwijziging. 

Besluitvorming 
Heeft de fusiecommissie haar werk gedaan, dan wordt het resultaat voorgelegd aan de be-
trokkenen. Bij een vereniging zal de fusie ter instemming worden voorgelegd aan de Alge-
mene Ledenvergadering. Bij stichtingen is de goedkeuring meestal geregeld in de statuten.
Vaak is de goedkeuring vereist van participanten en subsidiegevers, zoals gemeenten en/of
maatschappelijke organisaties. Voor de besturen is de besluitvorming geen ‘vrije kwestie'.
Zij hebben zich in een eerder stadium aan het plan verbonden en hebben de taak om – door
middel van een open discussie – voldoende draagvlak te creëren. 

Stap 6: integratie 
Wanneer het formele besluit is gevallen, is er nog veel werk te verrichten. Daarbij gaat het
om praktische zaken en wettelijke verplichtingen. Brede ondersteuning vanuit de beide or-
ganisaties is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen vanwege al het werk dat wacht. Voor een
versnelde integratie van de verschillende culturen, is het nodig dat in alle lagen van de
nieuwe organisatie wordt samengewerkt bij: 
• De informatievoorziening van leden. 
• Het voorbereiden van de formele fusie (uitvoering: praktische handelingen). 
• De vorming van werkgroepen. 
• Het plannen van activiteiten en werkgroepen inzetten bij de integratie. 
• Het formeren van het nieuwe bestuur en de bestuursoverdracht. 

Stap 7: Evaluatie van de fusie 
Een fusie moet zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid plaatsvinden. In het eerste
jaar is het belangrijk de ‘hearts and minds' van de leden en andere betrokkenen te winnen.
Bijvoorbeeld door onderlinge activiteiten te organiseren die de band versterken, bijvoorbeeld
een fusiefeest, een toernooi of gezamenlijk cursusweekeind. 

Na een jaar is het raadzaam de samenwerking te analyseren: 
• Zijn de vooraf geformuleerde doelstellingen uitgekomen? 
• Hoe ervaren de betrokkenen de nieuwe situatie?
• Hoe is het verloop onder de leden, et cetera? 

Gaan er zaken nog niet goed, bedenk dan met alle betrokkenen oplossingen en breng ver-
beteringen aan. Neem de tijd, leer van fouten en laat u leiden door de toekomst. En laat
jezelf vooral niet ontmoedigen door tegenslagen. 

E-special ‘Fuseren’
Meer weten over fuseren van sportclubs?
Bekijk dan nu de E-special op www.meer-
dansport.nl en ga naar E-specials. Schrijf
je in op onze nieuwsbrief of like onze Face-
bookpagina om op de hoogte te blijven van
de nieuwste E-specials.

E-special

FUSEREN 

www.meerdansport.nl
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Tekst: Rogier Cuypers

BESTUUR & ORGANISATIE
Ledenbehoud

Het aantal mensen dat lid is van een sportbond nam de afgelopen
jaren af (rapportage NOC*NSF). In 2015 bedroeg het aantal lidmaat-
schappen van alle 76 bij NOC*NSF aangesloten sportbonden
5.292.310, verdeeld over 4.360.720 mensen die één of meer lidmaat-
schappen hebben. Dat aantal lag 38.904 lager dan het jaar ervoor.
Ook het aantal verenigingen daalde met honderd naar 24.669.

Hoe zorgen die bijna 25.000 sportverenigingen ervoor dat het aantal
leden niet blijft dalen?

Jeugdleden
Veel jongeren zijn lid van een sportvereniging. Voetbal, hockey en
tennis zijn daarbij de drie grootste sporten in ons land. Het Mulier
Instituut onderzocht dat er van de kinderen tussen de 6 en 17 jaar
liefst 76 procent lid is van een sportvereniging (2014). Kinderen wor-
den al vroeg lid van een sportvereniging. Ze worden vaak lid van
een bepaalde, omdat deze dicht in de buurt is, de sport hen aan-
spreekt of een vriendje of vriendinnetje lid is van die betreffende
sportvereniging. Toch blijkt de uitstroom van jongeren vanaf 12 jaar
aanzienlijk. Dat heeft er in veel gevallen mee te maken dat kinderen
naar de middelbare school gaan en de schooldruk daarmee toe-
neemt. In de avonduren maken ze huiswerk en niet alle kinderen
kunnen dat met hun school combineren. 

De factoren opleiding en sociaal-economische status spelen ook
een rol bij het al dan niet lid zijn van een sportclub. Uit het onderzoek
blijkt dat jongeren die uit een gezin komen met een lagere sociaal-
economische status (52 procent) minder vaak lid zijn van een sport-
club dan kinderen uit welgesteldere gezinnen (80 procent). De spor-
tuitval bij lager opgeleide kinderen (vmbo) tussen de 12 en 16 jaar is
ook een stuk groter dan bij hoger opgeleide kinderen (vwo).

Voor de samenhang tussen opleidingsniveau en sportdeelname zijn
verscheidene reden aan te voeren, zoals het feit dat VMBO-leerlingen
over het algemeen eerder klaar zijn met hun opleiding dan hoger
opgeleiden en daardoor ook eerder beginnen aan het werkzame le-
ven, waarin minder tijd is voor sport en andere bezigheden. Het is
echter ook zo dat op het VMBO relatief veel jongeren zitten met een
lagere sociaal-economische achtergrond die van huis uit weinig
gestimuleerd worden om te sporten. Onderlinge omgang van deze
jongeren versterkt dit beeld.

Overige factoren
Verder zijn er nog meer specifieke factoren die sport en bewegen in
de puberteit beïnvloeden, zoals de etnische achtergrond. Jongeren
en vooral meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond doen
minder aan sport dan hun westerse leeftijdsgenoten. Bij meisjes met
een niet-westerse achtergrond is dat verschil sterker dan bij jongens,
voornamelijk door culturele factoren. Maar er zijn natuurlijk ook veel
factoren die het sportieve leven van vrijwel alle pubers sterk beïn-
vloeden. Het is voor weinigen een verrassing dat jongeren in deze
leeftijd veel andere interesses hebben zoals bijbaantjes, uitgaan en
sociale media, waardoor minder ruimte is voor de vaste wekelijkse
sportmomenten. Bovendien is de puberteit ook mentaal een uitdagende
periode. Jongeren worden zich bewuster van hun lichaam. Dat kan
bijvoorbeeld leiden tot schaamte, maar ook tot nieuwe e nverande-
rende motieven om te sporten. Waar eerst de sport zelf en de compe-
titie belangrijk waren, draait het nu veel vaker om fitheid en uiterlijk.

Stappenplan
Hoe zorg je ervoor dat kinderen ook na hun twaalfde lid blijven van
de sportclub? In 8 stappen zetten we uiteen wat de uitstroom van
jeugdige leden kan remmen.

Het behouden van jeugdleden
Ledenbehoud is voor sportclubs een essentieel thema. In een groot aantal sporten staat het ledental
bij de clubs onder druk. Clubs die niet in staat zijn leden te behouden, zien het positieve resultaat van
ledenwerving immers snel in rook opgaan. In deze editie: hoe behoud je jeugdleden voor jouw club?
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Stap 1: bepaal nut en noodzaak
Meer dan tachtig procent van de kinderen tot 12 jaar sport, bijna
altijd ook als lid van een sportclub. Vanaf 12 jaar vindt een grote uit-
stroom plaats die per sport sterk verschilt. 

Veel jongeren stoppen vanwege een tijdgebrek (of stellen van andere
prioriteiten) of omdat ze de sport niet meer leuk vinden. Het is vaak ook
belangrijk dat ze zelf de regie houden over hoe en wanneer ze kunnen
sporten. Ook moet het plezier voorop staan in plaats van het presteren.
Eén gerichte oplossing om de uitstroom tegen te gaan is er niet, maar
er zijn meerdere factoren die vragen om een aanpak op maat.

Stap 2: analyseer je eigen club
De jongeren zijn de vrijwilligers van de toekomst. Je wilt ze per-
spectief kunnen bieden om te blijven sporten met leeftijdsgenoten,
ook op eigen niveau. Wanneer je jongeren meer bij de club betrekt,
merk je dat er vernieuwende ideeën ontstaan. Probeer als club niet
voor jongeren te denken, maar ga met ze in gesprek. Vraag wat ze
willen. Op die manier toets je of jullie hetzelfde bedoelen en kun je
samen op zoek gaan naar verbeterpunten en oplossingen.

Stap 3: scan je omgeving
Jongeren vinden hun eigen vorm van sport op pleintjes of veldjes in
hun buurt. Vraag je af hoe je als sportclub voor hen een passende
ontmoetingsplek wilt zijn. Laat je inspireren door andere clubs. 
Clubs kampen al langer met het probleem om jongeren te binden en
te behouden. Tegenwoordig wordt echter meer samengewerkt met
(lokale) partners om deze problemen te tackelen. Gemeentelijk sport-
en gezondheidsbeleid (zoals JOGG) zet in op het organiseren van
(her)oriëntatie op sport voor jongeren. Dit gebeurt vaak onder leiding
van buurtsportcoaches. 

Lokaal jeugdbeleid gebruikt vaak sport als middel en zoekt clubs die
hier iets in willen betekenen. Om meer jongeren te laten sporten or-
ganiseren scholen schoolsport, het liefst samen met lokale clubs.

Stap 4: kies je team
Om jongeren voor jouw club te behouden, moet je de krachten bun-
delen. Zoek medestanders die naast enthousiasme ook beslissings-
bevoegdheid meenemen. Stel een team (commissie) samen die plan-
nen gaat bedenken, uitvoeren en het bestuur kan adviseren. 

Je team bestaat minimaal uit: (jeugd) bestuurslid, een jeugdtrainer/be-
geleider en natuurlijk jongeren zelf als sterspelers. Jongeren willen
gevraagd worden. Ze zijn niet lui, maar selectief gemotiveerd. Geef
ze een rol die bij ze past, met voldoende vrije ruimte, maar met bege-
leiding.

Stap 5: maak een aanvalsplan
Leg uit waarom jouw club met binden en behouden van jongeren
aan de slag gaat. Dat kan verder gaan dan het aanpassen van het
sportaanbod. Denk aan jongeren laten besturen, hen activiteiten
laten organiseren of jongeren opleiden en inzetten als kaderlid binnen
de vereniging. Doe wat werkt! In de afgelopen jaren is er veel gedaan
om jongeren structureel te laten sporten. Ga het wiel niet opnieuw
uitvinden maar sluit aan op beschikbare en bestaande ideeën die
passen bij jouw club.

Stap 6: aan de slag!
Zorg dat wat en wie je nodig hebt, geregeld is. Het venijn zit in de
start, een goede voorbereiding is het halve werk. Maak jongeren tot
ambassadeur van je verandering. Zij zijn jouw super uithangborden
Heb extra aandacht voor zaken die je op korte termijn kunt verande-
ren. Jongeren haken af als het te lang gaat duren voordat ze resultaat
zien. Jongeren moeten het gevoel krijgen dat het een succes wordt.

Tips
• Heb inzicht in de in- en uitstroom van jongeren;
• Ken hun stopmotieven, maar ook startmotieven;
• Bespreek samen met de jongeren wat ze kunnen en willen be-

tekenen voor de sportclub;
• Benoem kansen voor jouw club om in te zetten op behoud.

Tips
• Stel vast wat voor een club je bent voor jongeren;
• Vraag jongeren wat ze willen en zoeken bij je club;
• Bespreek samen met de jongeren de uitkomsten en benoem

verbeterpunten;
• Neem input van jongeren serieus en geef ze een stem.

Tips
• Kijk wat er al gebeurt om jongeren te binden met sport: In de

buurt, op scholen, bij andere clubs, door sportbonden, met de
gemeente;

• Gebruiken de initiatieven die passen binnen jouw club;
• Bedenk met wie je zou willen samenwerken.

Tips
• Deel je eerste ideeën en maak je club enthousiast;
• Stel je team samen met in elk geval de jongeren zelf, een

(jeugd)bestuurslid en een trainer/begeleider;
• Geef jongeren een rol en creëer betrokkenheid.

Tips
• Leg uit waarom je inzet op behoud van jongeren;
• Bepaal welke acties je hiervoor gaat ondernemen;
• Bedenk wat je daar minimaal voor nodig hebt;
• Leg een duidelijke rol en taakverdeling vast.
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Dit is belangrijk voor de continuïteit van het initiatief. Draag als be-
stuur uit dat je deze aanpak steunt en volg geïnteresseerd de vor-
deringen.

Stap 7: vier successen
Resultaten, hoe klein ook, zorgen voor extra betrokkenheid en moti-
vatie om door te zetten. Geef niet te snel op, want veranderen kost
nu eenmaal tijd.

Maak samenwerkingspartners ook deelgenoot van jouw successen.
Jongeren communiceren anders dan clubs gewend zijn. Ze scha-
kelen snel tussen informatiebronnen en pikken allerlei nieuwe ont-
wikkelingen en trends snel op. Durf deze unieke competenties van
jongeren te gebruiken. Laat ze hun eigen kanalen en vormen kiezen.

Stap 8: zorg voor een nabespreking
Evaluatie is essentieel om voor een volgende keer bepaalde punten
te verbeteren. Kritiek en verbeterpunten zijn cadeautjes om het aan-
valsplan waar nodig bij te stellen. Blijf denken in kansen en niet in
belemmeringen. Verankeren in beleid maakt dat het niet bij eenmalige
acties blijft, maar wordt omgezet in structureel jeugdbeleid. Laat je
verrassen door de kracht van de jongeren om je sport en club in be-
weging te brengen en te veranderen.

E-special ledenbehoud
Wil je de E-special Ledenbe-
houd bekijken? Houd dan onze
Facebookpagina, website en
nieuwsbrief in de gaten!

Tips
• Bereid je goed voor, begin niet zomaar;
• Maak jongeren tot ambassadeur van alle activiteiten;
• Kies een goed moment voor een gezamenlijke kick-off;
• Laat zien wat je verder gaat doen.

Tips
• Ben en blijf trots op wat goed gaat;
• Geef niet te snel op, hou vol bij uitdagingen;
• Laat zien wat je acties opleveren;
• Laat partners in je omgeving mee vieren.

Tips
• Evalueer, samen met jongeren, trainers/begeleiders en

(jeugd)bestuursleden;
• Pas je aanvalsplan aan waar nodig;
• Maak het onderdeel van je beleid;
• Hou vast aan je tactiek, ook op langere termijn.

E-special

ledenbehoud

www.meerdansport.nl



Omdat klanten van ClubZeker de ClubKeuring weten te waarderen,
hebben we besloten om in oktober dit jaar de ClubKeuring eenmalig
aan te bieden aan niet-klanten voor slechts € 187,50, inclusief BTW.
Dat is dus 50 procent korting! Zonder de verplichting om klant te worden
bij ClubZeker. Besluit een vereniging toch klant te worden bij ClubZeker,
dan krijgen ze de kosten van de ClubKeuring terug. Inschijven kan op
www.clubkeuring.nl. De inschrijving sluit op 31 oktober 2017.

Inzicht in verzekeringen
Sportaccommodaties zijn in veel gevallen redelijk verzekerd tegen
brand, inbraak, storm en een aantal andere risico’s. Maar hoe je -
als bestuur - inzichtelijk krijgt wat je zelf kunt doen om de risico’s
zoveel mogelijk te beperken is niet altijd even duidelijk. De ClubKeu-
ring van ClubZeker brengt al deze facetten in kaart.

Kasper Huizinga en Jelte Buikema, oprichters van ClubZeker: “Het
is een goed instrument  om de risico’s van schade en aansprakelijheid
van de vereniging en de bestuurders goed in beeld te brengen en
zoveel mogelijk te beperken. Een goed rapport vertaalt zich direct in
lagere verzekeringskosten.”

“De ClubKeuring is een volledige keuring van de sportaccomodatie,
in al z’n facetten”, vervolgt Huizinga. “Met behulp van een vragenlijst
van meer dan 200 vragen wordt een verslag gemaakt van de wijze
waarop de vereniging haar veiligheid en preventie op orde heeft. Niet

alleen worden de gebouwen gekeurd, ook wordt nauwkeurig gekeken
naar de velden, de hekken, het materiaal, de kleedkamers, de meter-
kast, de cv-installatie en de keuken. Ook wordt een aantal beleidszaken
geanalyseerd, zoals vergunningen, AED, EHBO en IVA-certificaten.” 

Doel
De ClubKeuring leidt tot een plan van aanpak voor wat betreft de
zaken die aandacht behoeven. De top-vier van actiepunten is:
1. Loshangende bedrading in de meterkast (is een extra risico voor

het ontstaan van brand);
2. Veelvuldig gebruik van verlengsnoeren;
3. Brandblussers (zijn soms te oud, of niet gekeurd);
4. Pictogrammen (niet altijd goed zichtbaar waar brandblussers han-

gen, waardoor kostbare tijd verloren gaat).
Buikema: “Doordat de ClubKeuring inzicht biedt in deze risico’s, kan
het bestuur maatregelen nemen om die risico’s te beperken. En dat
is weer goed voor de veiligheid van iedere bezoeker aan de club,
maar ook goed voor het laag houden van de verzekeringskosten.” 

“De ClubKeuring biedt ook overzicht en doorzicht”, vervolgt hij. “Het
is een goed instrument om de aansprakelijheid van de vereniging
en de bestuuders goed in beeld te brengen en zoveel mogelijk te
beperken. De aandachtspunten kunnen worden aangepakt door de
vereniging. Het spreekt voor zich dat verzekeraars blij zijn met aan-
dacht voor risico’s bij sportverenigingen.” 
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ClubKeuring van ClubZeker

-ADVERTORIAL-

Oktober: maand 
van de ClubKeuring

Oktober is de Maand van de ClubKeuring. De ClubKeuring is een gevalideerde analyse van
alle veiligheidsaspectenvan de sportaccommodatie, ontwikkeld door Clubzeker. 



Een keuring neemt voor de club weinig tijd in beslag. “Een ClubKeu-
ring duurt ongeveer drie kwartier. De keurmeester stelt een Plan
van Aanpak op aan de hand van de gegeven antwoorden.”

Reacties
Clubs zijn enthousiast. Dat heeft volgens Huizinga een aantal rede-
nen. “Er is - weer - persoonlijke aandacht voor de sportvereniging.
Er wordt daadwerkelijk meegedacht over maatregelen die genomen
kunnen worden om sporten en het runnen van een vereniging zo
veilig mogelijk te maken. ClubZeker is uniek in haar aanpak met  de
ClubKeuring; niemand doet dit. De reden waarom wij dit doen, is om
een bijdrage te leveren aan het veiliger maken van sportaccommo-
daties. Maar ook om schade te voorkomen.” 

ClubKeuring ook voor niet-klanten
Buikema: “Het enthousiasme van de clubs die kennisgemaakt hebben
met de ClubKeuring is zo groot, dat we het besluit hebben genomen
om de ClubKeuring -tegen betaling - aan alle sportvereningen aan
te bieden. Overigens zonder de verplichtng om klant te worden bij
ClubZeker. We verschaffen met de ClubKeuring inzicht als het gaat
om de veiligheid van de club. Soms zijn daarbij  preventieve maatre-
gelen wenselijk, en soms noodzakelijk.”

Het bepalen van de premie voor een sportaccomodatie doet Club-
Zeker al. Hoe pakt de markt dit op?
Buikema: “Bestuurders van sportverenigingen zijn erg enthousiast
over onze aanpak en we groeien flink. Dat heeft ook te maken met
onze persoonlijke en praktische aanpak. Alles wat niet met het pure
‘verzekeren’ te maken heeft doet ClubZeker zelf, omdat de verzeke-
raar daar een veel te duur apparaat voor heeft. Dus de premiein-
casso, uitbetaling van schade en berekening van premies, maar ook
de technische evaluatie van de accommodatie en alles wat daar bij
hoort. De premievoorstellen maken we in eigen huis. Geen dikke
pakken papier, maar op een overzicht waarop een vergelijking ver-
meld staat tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ pakket, inclusief pre-
miereductie en de belangrijkste voorwaarden en spelregels. Daar
komt bij dat ClubZeker makkelijk te bereiken is.” 

Huizinga vult aan: “Ik sprak recent een bestuuder die gekscherend
zei dat hij zo’n beetje een vrije middag moest nemen om de juiste
persoon van zijn - grote - verzekeraar te pakken te krijgen aan de
telefoon. Beetje overdreven natuurlijk, maar toch…”

Hoe belangrijk zijn de veiligheidsvoorschriften?
Buikema: “Die zijn natuurlijk heel belangrijk. Om schade te voorko-
men, maar helaas ook nadat er  schade is ontstaan. Stel dat er
brandschade ontstaat, en de verzekeraar er achter komt dat de
brandblussers niet werkten. Dan hebben ze grond om de schade-
claim af te wijzen. Op dit soort prakische zaken blijven we hameren.
We zullen de ClubKeuring dan ook elke drie jaar willen doen aan de
hand het eerste exemplaar wat we ooit hebben gedaan.”

Huizinga: “Het Plan van Aanpak, als resultaat van de ClubKeuring,
levert kennis op die voor het bestuur belangrijk is. De aandachts-
punten moeten worden aangepakt en opgelost. Dat vergroot de vei-
ligheid van de sportaccommodatie en  maakt aansprakelijkheid een
minder groot risico, omdat het bestuur er alles aan gedaan heeft om
die schade te voorkomen.” 

Hoe is de ClubKeuring gevalideerd?
“De met ons samenwerkende verzekeraars valideren de aanpak van
ClubZeker en de ClubKeuring. ClubZeker staat veel dichter bij de sport-
vereniging dan de verzekeraar. Daarom zijn verzekeraars blij met ons
initatief. Met lage premies en uitstekende voorwaarden als gevolg.
En daar wordt iedeeen blij van”, besluiten Huizinga en Buikema.
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FINANCIEEL
Ondernemerschap

Ondernemerschap in de sport (1)

Utrechtse Lawn Tennis Vereniging Rhijnauwen

Door teruglopende inkomsten uit subsidies en minder contributie-opbrengsten als gevolg
van dalende ledenaantallen zien veel verenigingen zich genoodzaakt andere activiteiten
te ontwikkelen om geld te ‘verdienen’. Er zijn echter ook clubs waarbij dat helemaal
niet aan de orde is en het ondernemerschap als ‘vanzelf’ bij de verenigingscultuur past.

Over die clubs gaat deze nieuwe serie, waarbij we aftrappen met de tennisvereniging ULTV
Rhijnauwen in Bunnik, gelegen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. 

Tot 1999 was het tennispark Rhijnauwen eigendom van de gemeente
Utrecht die het park onderhield en het clubhuis beheerde. Er waren
toen twee verenigingen actief: Rhijnauwen met ca. 1.000 leden en
Tennis Club Advantage met ca. 100 leden. In 1999 is Stichting Beheer
Tennispark Rhijnauwen opgericht en werd eigenaar en beheerder
van het park en de vereniging  huurde de banen van de stichting.
Later zijn de twee verenigingen samengegaan in ULTV Rhijnauwen. 

Het tennispark is schitterend gelegen in de bossen van Amelisweerd
en wordt daarom officieus ‘het mooiste gravelpark van Nederland’
genoemd door Paul van den Brekel, penningmeester van de club.
We spreken met hem en Ro ten Seldam, beheerder van het clubhuis.
De 85-jaar oude club heeft momenteel 1.200 leden waarvan 1.100
actieve leden en inclusief 250 jeugdleden, die samen gebruik maken
van de negen banen. Met name het aantal jeugdleden is fiks gegroeid
de afgelopen jaren als gevolg van actieve werving door de jeugd-

commissie en de zeer goede samenwerking met de Leidsche Rijn
Tennis school (LRT). Met deze ledenaantallen zit Rhijnauwen ver
boven de KNLTB-norm en het landelijke gemiddelde.

De sponsors staan op de wachtlijst…
Op dit moment heeft de vereniging net zijn tiende sponsor geworven,
maar Van den Brekel zegt gedecideerd: “Wij breiden stapje voor
stapje uit met sponsors om te voorkomen dat we nu allemaal nieuwe
partijen binden en dan over drie jaar mogelijkerwijs een gat hebben.
Dus nieuwe sponsors zetten we nu even op een wachtlijst”. Be-
heerder Ten Seldam, die zelf het sponsorbureau Fan-tastisch! runt,
voegt daar lachend aan toe: “Ik sta dus ook op die wachtlijst”.  Pen-
ningmeester Van den Brekel nuanceert dit beeld: “Het gaat niet zo-
zeer om exclusiviteit, maar om het gegeven dat we niet al die con-
tracten parallel willen laten lopen om te voorkomen dat ze allemaal
straks tegelijk aflopen”. Verder heeft de club een aantal heldere
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richtlijnen onderling afgesproken: elk reclamedoek is 8 bij 2 meter
of 6 bij 2 meter met een groene achtergrond en zwarte letters (en
dus passend in de groene omgeving van de club), los van de moge-
lijke hinder tijdens het tennisspel bij een te grote diversiteit aan
kleuren. “Heeft een sponsor bijvoorbeeld een gele huisstijl, dan komt
zijn logo toch in het groen op het doek.” Die uniformiteit wordt door
de huidige sponsors erg gewaardeerd.

Waar haalt de club z’n inkomsten vandaan?
Zoals bij veel clubs is de contributie de basis van de inkomsten,
naast subsidie (ontvangt Rhijnauwen niet), sponsoring, rendement
(op grond of vermogen) en opbrengsten uit incidentele banenverhuur
en derde partijen (bedrijven bijvoorbeeld).  Bij Rhijnauwen is die
contributie goed voor bijna 90% van de inkomsten en om daar minder
afhankelijk van te worden wil de club tevens andere activiteiten
ontwikkelen om kosten van onderhoud en beheer op peil te houden
en daar waar mogelijk zelfs te groeien. Het clubhuis bijvoorbeeld is
“vorig jaar geheel opgeknapt, een nieuwe geisoleerd dak en dubbel
glas en opnieuw in de verf gezet”, aldus Ten Seldam. “Met mogelijke
ruimte op termijn voor zonnepanelen op het dak en dergelijke. Daar
moet je natuurlijk wel geld voor reserveren”. Leuk is dat de samen-
werking tussen club en de beheerder 'Servicepunt Rhijnauwen'
heet: niet alleen een tennisterm, maar ook letterlijk de belofte van
wat eten en drinken en dan kan men er -net als een auto die een
servicebeurt krijgt- weer even tegenaan. 

Geen aparte hoofdsponsor, allemaal gelijk
Van den Brekel legt uit: “dit jaar hebben we sponsoring duidelijk
geïntensiveerd om naast die basis inkomsten van de leden extra
activiteiten te kunnen ontwikkelen. Dat voeren we in fases door”. 
De club wil naast de sponsorinitiatieven ook een start met een on-
dernemersclub maken om een netwerkfunctie op en naast de baan
te creëren. Beide initiatieven moeten los van elkaar gezien worden,
hoewel ze elkaar op de middellange termijn kunnen gaan versterken.
Rhijnauwen heeft liever een vaste ‘pool’ van sponsors en heeft
vooral partners die daar op een zakelijke manier tegenaan kijken. Er
is op dit moment eigenlijk maar één sponsor die zich gemeld heeft
als ‘ouder’ van een tennissend kind. De rest is puur bedrijfsmatig.
Een aparte hoofdsponsor is er niet en heeft de club geen behoefte
aan. Iedere sponsor is uniek voor Rhijnauwen. Sterker nog, als een
nabij gevestigde grote zakelijke dienstverlener ter sprake komt, ant-
woord de penningmeester: “die zie ik dan liever komen in het tweede
kwartaal van 2018”. Dat mag ongewoon klinken, maar bedoeld wordt
dat de club meer baat heeft bij een spreiding over tijd dan alles in
één keer. De sponsorcommissie van de club stelt samen met het
bestuur de kaders en richtlijnen vast en dat werkt goed. Van den
Brekel: “je ziet dat vooral door de consistente aanpak en het en-
thousiasme van de leden van die commissie allerlei nieuwe initia-
tieven van de grond komen”. De nadruk bij Rhijnauwen ligt eerder
op goed beheer van huidige relaties dan nu te sterk expanderen
door het werven van nieuwe sponsors.

Alsof je naar ‘Club Med’ gaat!
“Ik ben hier nu sinds 1992 lid en telkens als je hier aankomt, heb je
het gevoel dat je naar Club Med gaat”, zo zegt de penningmeester
enthousiast. “Je krijgt een enorm vakantiegevoel, alleen het pols-
bandje ontbreekt”, zo vult de beheerder lachend aan. Wat ze be-
doelen: het is een hechte club en dat voelen de sponsors ook! Van
den Brekel formuleert: “Je bent ‘de-connected’ als je hier bent”
(een term uit de reiswereld die aangeeft dat je los bent van de da-
gelijkse sleur). 

Ondernemertje spelen
Hoewel Van den Brekel aangeeft dat de sport immer voorop staat,
blijkt uit de activiteiten van de beheerder Ten Seldam dat er wel de-
gelijk zakelijk aan weg wordt getimmerd. “Ik ben hier nu pas drie
maanden, maar de eerste plannen heb ik wel”, aldus de beheerder,
die in de jaren hiervoor de nabijgelegen hockey-  en omniclub Kam-
pong zakelijk verder heeft geholpen. “Je kunt de zogenaamde on-
dercapaciteit natuurlijk benutten door bedrijven gelegenheid te bie-
den iets te organiseren bijvoorbeeld. Wij hebben misschien geen
ruimte om een crèche te bouwen, maar wel de faciliteiten om ZZP’ers
een werkplek te bieden en samenwerking tussen hen te bevorderen.”

Ten Seldam geeft aan in de eerste maanden natuurlijk eerst de club
goed op ‘stoom’ te willen hebben. Toevallig meldt zich tijdens ons
gesprek een bedrijf dat een tennis evenement voor zijn medewerkers
wil organiseren inclusief een afsluitend hapje en drankje, dus dat
ondernemerschap komt als geroepen.  

Toga Toernooi? Wow!
De club heeft al vele jaren vaste afspraken met 'Sphaerinda’, de
tennisclub van het Utrechts Studenten Corps (zij huren het park jaar-
lijks voor een toernooi op hoog nationaal niveau) en onlangs vond
er op Rhijnauwen voor de tweede keer de reünie van de GSTC, de
studenten tennisclub uit Groningen, plaats.  Eerder dit seizoen ge-
bruikte een studententeam van TC de Uithof de banen van Rhijnau-
wen om zondag competitie te spelen. Een diversiteit aan initiatieven
om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met het ‘mooiste
gravelpark van Nederland’.
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Grappig genoeg is er ook jaarlijks een Toga Toernooi: Aadvocaten en rechters uit de buurt
spelen dan in de daluren ‘s middags een onderlinge wedstrijd in gemoedelijke sfeer”, zo zegt
Van den Brekel.  Ten Seldam drukt het iets stelliger uit: “Je ziet dat iedereen die hier voor het
eerst komt, meteen het ‘wow-gevoel’ krijgt want het is gewoon een fantastisch fraai park”.
Recent is zelfs iemand lid geworden die niet alleen het park mooi vond, maar razend enthou-
siast was over de ontvangst tot aan de kwaliteit van de koffie in het clubhuis toe!

Bedrijfsmatige aanpak is nodig
“Cruciaal voor ons als bestuur is wat de leden willen”, zo meldt Van den Brekel. Maar on-
dercapaciteit benutten staat ongetwijfeld op de agenda. De penningmeester, werkzaam in
de farmaceutische industrie, is gewend op een zakelijke manier naar de organisatie te
kijken en daarom is het goed dat het bestuur van Rhijnauwen divers is samengesteld: “Ieder
Rhijnauwen lid moet zich vertegen-woordigd voelen in het bestuur, dus ook die groep 250
jeugdleden moet een stem in het kapittel hebben. En met 1.200 leden kun je niet onbeperkt
een beroep doen op de vrijwilligers.” Die bedrijfsmatige wijze van kijken blijkt eveneens uit
het ‘voorsorteren’ op zonnepanelen bij de verbouwing, ledverlichting rondom het park en
digitaliseren van de stroom aan papieren publicaties. Het bestuur kijkt nadrukkelijk niet
alleen naar opbrengsten als rendement, maar tevens naar verlaging van kosten. “Een
sponsor kan in natura best meer opbrengen dan een partner die geld inbrengt”, aldus Van
den Brekel. 

Opera op gravel?  
Beheerder Ten Seldam meldt dat hij is uitgenodigd voor de try-out van Opera Styx die recent
in het nabijgelegen Fort Rhijnauwen plaats vond. “Buitengewoon sympathiek natuurlijk,
want ik ben zelf ook van plan alle ondernemers uit de buurt uit te nodigen een borrel te
komen drinken. Het gaat min of meer vanzelf want deze week vroeg de Stayokay (ligt om de
hoek) of wij nog een vat bier ter beschikking hadden want hun drank was op.” Een opera op
de gravelvelden is misschien nog een stap te ver, maar dat de nieuwe beheerder Ten
Seldam de club zal ‘opschudden’ met zijn leuke ideeën is evident! Wat te denken van de uit-
smijter: een triatlon bestaande uit een rondje golfen, hardlopend naar het tennispark en
dan een tennispartij op Rhijnauwen. Fantastisch toch?

Dit artikel is geschreven op persoonlijk titel
door Paul Boehlé van sponsormediair, met
meer dan twintig jaar ervaring als manager
sponsoring in de energiebranche en de  ver-
zekeringswereld. Naast betrokkenheid bij
Eredivisievoetbal in ons land (FC Groningen
en FC Twente) en het internationale schaat-
sen (Essent ISU World Cup), is hij ook vele
jaren voorzitter geweest van een kleine vol-
leybalvereniging in Utrecht. 
Voor sponsoradvies is hij bereikbaar op
paul.boehle@sponsormediair.nl
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FINANCIEEL
Derde Geldstromen

Subsidiemogelijkheden
voor de club

In de voorgaande twee edities
hebben we artikelen gewijd aan
derde geldstromen voor sport-
clubs. In Sport FM 17.2 bespra-
ken we fondswerving, in 17.3 in
zeven stappen naar succes en in
deze uitgave bekijken we de
subsidiemogelijkheden.

Een subsidie aanvragen is ook een manier om inkomsten te genere-
ren. Vaak staat hier wel een (maatschappelijk) doel tegenover. Sub-
sidies wisselen echter wel, ook in hoogte van het beschikbare bud-
get. Er bestaan heel veel subsidies en regelingen. Wel kan er een
onderscheid gemaakt worden tussen landelijke en gemeentelijke
subsidies. We noemen eerst een paar voorbeelden van landelijke
subsidies.

De Sportimpuls
De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweeg-
aanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die
ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en be-
wegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden
van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en be-
wegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

De Sportimpuls bestaat naast de ‘reguliere’ ronde ook uit de Spor-
timpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en de Sportimpuls Kinderen
sportief op gewicht.

Jantje Beton
Jantje Beton onder-
steunt de mensen
die iets willen doen
aan de speelplekken
voor kinderen. Kin-
deren zijn aangewe-
zen op de speciaal
daarvoor ingerichte
plekken, maar deze
zijn niet altijd even
leuk, veilig of bereik-
baar. Buurtbewoners, jeugdclub, verenigingen, scholen en kinderen
die hier iets aan willen doen, kunnen terecht bij Jantje Beton. Jantje
Beton ondersteunt hen bij het realiseren van plannen met voorlichting
en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat de projecten gericht
moeten zijn op speelplekken of buitenspeelactiviteiten. Daarnaast
moeten kinderen een actieve rol hebben bij de ontwikkeling van het
project. Voor meer informatie: www.jantjebeton.nl
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Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportac-
commodaties (EDS)
De subsidieregeling ‘EDS’ richt zich op sportverenigingen en sport-
stichtingen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebe-
sparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sport-
accommodaties. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor
energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Ak-
koord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij
sportverenigingen en sportstichtingen. Sportstichtingen en sportver-
enigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame
energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij
voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor stichtingen geldt dat zij
(een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat be-
stemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Voor
sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepel-
organisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door
NOC*NSF erkende tak van sport beoefend. NOC*NSF heeft een sub-
sidiewijzer ontwikkeld om te kijken waarvoor je in aanmerking komt. 
Ga naar: www.nocnsf.nl/sportsubsidiewijzer

Gemeentelijke subsidies
Bij iedere gemeente zijn de subsidies weer anders geregeld. Het
makkelijkste is om op de website van de gemeente te raadplegen.
Vaak kun je hier nalezen waaraan de gemeente op het gebied van
sport en welzijn subsidies verstrekt. Handig is om de sport- en wel-
zijnsnota van de gemeente te bekijken of op te vragen. Hierin staat
de doelstellingen die de gemeente over een langere termijn wil be-
halen. Wanneer je hier als vereniging in kan bijdragen, vergroot dat
de kans op ondersteuning en/of subsidies.

Fondsen
Er is een belangrijk verschil tussen fondsen en subsidies. Bij een
fonds zijn de gelden niet afkomstig van een overheid. Er zijn zowel
landelijke fondsen als stichtingen op lokaal niveau. De landelijke
zijn het meest bekend bij sportverenigingen. Clubs die financiële
ondersteuning willen van deze fondsen, moeten echter wel laten
zien dat sport als middel wordt ingezet om de doelstellingen van de
stichting in kwestie te realiseren. Ook hierbij is de maatschappelijk
rol van de sportvereniging een belangrijk factor. Net als bij subsidies
geldt dat financiële ondersteuning zelden wordt geboden aan ver-
enigingen die alleen sport als doel hebben. We noemen een paar
voorbeelden van fondsen.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt
verscheidene sociale initia-
tieven die de betrokkenheid
in de samenleving bevorde-
ren. Door de steun van het
Oranje Fonds ontmoeten
mensen elkaar of vinden zij

een plekje in de maatschappij. Enerzijds wil het de sociale samen-
hang en anderzijds sociale participatie stimuleren. Jaarlijks geeft
het Oranje Fonds financiële steun aan ruim negenduizend initiatieven
in het hele land. Dat kan gaan om een bijdrage voor de kosten van
de opstart, om verdere ontwikkeling of om uitbreiding van een ini-
tiatief. Voor meer informatie: https://www.oranjefonds.nl/

Fonds Gehandicaptensport
Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met
een handicap structureel mogelijk te maken door het sportaanbod
kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen
voor de gehandicaptensport. Dat doen ze door middel van het fi-
nancieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van sub-
sidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van
(financiële) middelen en het geven van voorlichting. Zet de sport-
vereniging zich al in voor een aanbod voor sporters met een handi-
cap? Meld de club dan aan voor de collecte Fonds Gehandicapten-
sport. Van de opbrengst mag de vereniging 25 procent zelf houden.
Heeft de vereniging aanbod? Dan is dat percentage 15 procent. Voor
meer informatie: www.fondsgehandicaptensport.nl/vereniging

Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation wil niet alleen dat de activiteiten die zij
steunt met sport en spel te maken hebben, maar ook dat de uitvoering
ervan op sportieve wijze wordt gerealiseerd. Veel elementen uit de
sportwereld, zoals het spelen in teamverband en een grote mate
van inzet, zijn ook belangrijk bij het realiseren van projecten. De
Cruyff Foundation heeft een aantal criteria en procedures geformu-
leerd waaraan projecten moeten voldoen voordat ze een steuntje in
de rug krijgen. Samenwerking en eigen inzet zijn daarbij van het
grootste belang. Voor meer informatie: www.cruyff-foundation.org

Overige opties
Naast acties, subsidies en fondsen zijn er nog andere mogelijkheden
om als club meer geld binnen te halen. De technologie blijft zich
ontwikkelen en het is de kunst om hierin mee te gaan. Daarom nog
twee voorbeelden die er wellicht voor kunnen zorgen dat het aan-
schaffen van nieuwe ballen geen probleem meer is.

Livestreams
Volgens NOC*NSF is het ontwikkelen van livestreams voor de smart-
phone een oplossing voor teruglopende inkomsten en ledenaantallen
en moet de sport ‘het heft in eigen hand nemen’. Het livestreamen
van wedstrijden is daar een voorbeeld van. Bij Taverzo uit Zoetermeer
zijn ze er al enige tijd mee bezig. Het eerste doel was om mensen te
prikkelen om naar de wedstrijd te komen. Echter bleef het eerst
meer bij de kijkers. De livestream heeft uiteindelijk geholpen bij het
besef dat er in de regio tafeltenniswedstrijden zijn op hoog niveau.  
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Geld verdienen via een app
Met SO! Sport kan een sportclub extra
inkomsten ontvangen zonder dat de
club geld of tijd hoeft te investeren.
Het zorgt voor financiële ruimte om bij-
voorbeeld nieuwe ballen aan te schaf-
fen of te investeren in de jeugdoplei-
ding. Leden en supporters besluiten
zelf of zij gratis deelnemen. Een deel-
nemer krijgt geen eindeloze stroom
aan advertenties, maar één relevant
bericht per bezoek per dag. Bekijkt hij
of zij deze advertentie, dan rinkelt de
kassa voor de club. Dat kan per per-
soon per week oplopen tot € 15,-. De
totale inkomsten hangen af van het
aantal deelnemers dat de club onder-
steunt. Hoe meer leden actief mee-

doen, hoe hoger de inkomsten. Alle Nederlandse sportclubs, zowel indoor als outdoor,
kunnen meedoen. Heeft de club veel leden en supporters met hart voor de club? Dan werkt
het concept het best. Voor meer informatie: http://www.so-sport.nl/

Belasting
In sommige gevallen kan het zo zijn dat er belasting betaald moet worden over de fondsen-
wervende activiteiten en in andere gevallen geldt er weer een aparte vrijstelling. De vrij-
stelling geldt voor activiteiten die financiële steun voor de vereniging ten doel hebben.
Deze activiteiten zijn vrijgesteld van btw tot een bepaalde grens.

Bij fondsenwervende activiteiten zijn er voor de btw twee mogelijkheden:
• De sportclub komt niet uit boven de maximumomzet van €50.000,- voor fondswervende

diensten. Er is dus sprake van vrijstelling van de btw.
• De sportclub komt uit boven de maximumomzet van € 50.000,- voor fondswervende dien-

sten. Over het totale bedrag moet belasting worden betaald.

Het btw-tarief dat geldt voor alle inkomsten uit fondswervende activiteiten is 21 procent.

Wel is er een duidelijke onderscheid tussen de fondswervende activiteiten. Bovenstaande
activiteit gaat slechts om de fondswervende diensten. Er bestaat ook een maximumbedrag
voor fondswervende leveringen. Hiervoor geldt een maximumomzet van €68.067,- per jaar. 

De maximumbedragen gelden per categorie. Levert de sportclub bijvoorbeeld voor meer
dan €68.067,- per jaar aan goederen, maar verleent de club voor niet meer dan €50.000,-
per jaar aan diensten, dan hoeft er alleen btw betaald te worden over de levering van goe-
deren. Over de ontvangsten uit de diensten hoeft er geen btw betaald te worden.

De verkoop van lotto, toto en loten voor de Grote Clubactie, gelden niet als fondsenwervende
activiteiten. Ze zijn onbelast voor de btw. Dit geldt ook voor giften en donaties.

E-special ‘Derde geldstromen’
Meer weten over de mogelijkheden van
derde geldstromen voor de club? Bekijk dan
nu de E-special op www.meerdansport.nl
en ga naar E-specials. Schrijf je in op onze
nieuwsbrief of like onze Facebookpagina
om op de hoogte te blijven van de nieuwste
E-specials. 

E-special

‘Derde geldstromen’

www.meerdansport.nl
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Tekst: Sport FM

FINANCIEEL
CLUBKASSPEKKEN

‘Naaktvoetbal’ levert bijna 25.000,- op

In deze rubriek presenteren we steeds enkele ideeën om de clubkas
te spellen. In deze editie ‘naaktvoetbal’ en het veilen van de tribune.

Naaktvoetbal’ in Oudkarspel
De Klaas-Jan Huntelaar Foundation loofde in 2015 liefst € 25.000,-
uit. Het duurzame project met de meeste stemmen zou met de prijs
aan de haal gaan. Het Oudkarspelse S.V. D.T.S. was twee jaar terug
één van de meest ludieke deelnemers.

Het Oudkarspelse S.V. D.T.S.  wilde dit bedrag gebruiken voor de duurzame renovatie van de
kleedkamers en dus was het aan de Noord-Hollanders om zo veel mogelijk stemmen te verza-
melen. 

De club kwam echter net te kort en eindigde als tweede. S.V. D.T.S. kon op veel stemmen
rekenen doordat het veteranenteam gefilmd werd terwijl het op een zondagmorgen de kou trot-
seerde voor een potje voetbal. En dat gehuld in slechts vleeskleurige onderbroeken, waardoor
het na montage van het filmpje leek alsof de mannen niets aan hadden.

“Er moest zo veel mogelijk op onze vereniging gestemd worden, zodat wij kans zouden maken
op de prijs. Dit was alleen niet echt bekend in onze regio, terwijl dat bij andere kanshebbers wel
zo was”, constateerde Niels Mammen, een van de initiatiefnemers van de ludieke actie. Mammen
en zijn kompanen zetten hun hersenen aan het werk en kwamen al snel tot de conclusie dat er
twee dingen zijn, die ‘scoren’. “Dat zijn bloot en geweld.” Zij kozen voor het eerste.

Het idee begon vorm te krijgen. Er was alleen een probleem; er moest een team bereid gevonden
worden om naakt de wei in te gaan. “Ik voetbal zelf in het veteranenteam. Een groot deel van
ons team zag het wel zitten, maar sommigen boden ook weerstand. Die weerstand overwonnen
we al vrij snel. Al met al hebben we enorm veel met elkaar gelachen. Het was echt een schot in
de roos”, blikt Mammen, die zag dat RTV Noord-Holland en Hart van Nederland het initiatief op-
pikten, terug. Mede door die aandacht in de media bleef de club zo lang in de race voor de prijs.
En de hoofdrolspelers in het filmpje? Die konden na een maand waarin zij veel aandacht kregen
weer normaal over straat.
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Veilen voor de tribune
Tafeltennisvereniging  Enjoy & Deploy Taverzo
uit Zoetermeer betrok eind 2015 een nieuwe
sportaccommodatie. De tribune werd onder
andere door middel van een veiling bekostigd.

De landskampioen bij de heren was destijds druk bezig om de nieuwe
tribune op een ludieke manier te bekostigen. Leden van de club kon-
den attributen inbrengen die voor een mooi bedrag geveild kunnen
worden. Teammanager Ruud van Graafeiland over de veilingactie
en de nieuwe tribune. “We maakten in onze oude zaal gebruik van
een houten kanteltribune en deze was sterk aan renovatie toe. En
dan nog zou het niet ideaal zijn. Je wilt veilig omspringen met de
nieuwe vloer en het kantelen is steeds een aanslag op de speelvloer.
We hebben uiteindelijk een leverancier gevonden die een eenvoudig
te bedienen uitschuifbare tribune kan leveren. Goedkoop is het niet
en daardoor kwamen we op het idee van de veiling.”

Waar spelers en supporters van de club zich in eerste instantie flink
inzetten voor deze actie, daar ging het balletje al snel rollen. Danny
Heister, één van de grootste Nederlandse tafeltennissers uit het
verleden, besloot in te springen. Heister is momenteel trainer/coach
bij Borussia Düsseldorf, één van de sterkste clubs van Europa.
“Danny belde me en beloofde me ook met zijn sterspelers te praten
om wat te veilen. Vanuit Düsseldorf hebben we alvast een shirt van
hem gekregen voor onze tribune, maar er gaat nog meer volgen.
Met de hulp van iedereen proberen we ongeveer een derde van de
tribune te financieren. Als dat lukt, dan komt de tribune er zeker.”

Heister
Toen prominente figuren in de ta-
feltenniswereld lucht kregen van
de actie, wilden ze de Zoeter-
meerse tafeltennisvereniging
helpen. Soms uit eigen bewe-
ging, maar je kunt natuurlijk ook
als club een beroep doen op ico-
nen uit jouw sport. Misschien is
dat makkelijker in een relatief
kleine sport als tafeltennis, maar
niet geschoten... 

Taverzo kreeg het voor elkaar dat onder andere de voormalige Ne-
derlandse toppers Danny Heister en Trinko Keen kleding beschikbaar
stelden. Heister kreeg lucht van de actie van Taverzo en meldde
zich spontaan aan. “Het contact met Ruud van Graafeiland is de
laatste jaren goed, hij kwam ook nog wel eens naar Düsseldorf

(Heister is speler/coach bij topclub Borussia Düsseldorf, red.). Het
is zo’n mooie zaal voor de tafeltennissport en dan is het alleen maar
mooi dat ik aan de tribune kan meehelpen. Ik vind het een erg goed
idee van Taverzo”, vervolgt Heister, die als actieve speler deelnam
aan drie Olympische Spelen. “Het handige van Facebook is dat je
het ook sneller voorbij ziet komen.”

Het is voor andere clubs wellicht ook een idee om met zulke acties
geld voor de clubkas in te zamelen. Het liefst was Heister er ook bij
de opening van de nieuwe zaal bij geweest. “Maar toen speelden
we met Düsseldorf in de Champions League. Om die reden heb ik
ervoor gezorgd dat naast mijn shirt ook het shirt van onze topspeler
Timo Boll werd geveild."

Eenvoudige acties
Zorg dat je alle leden betrekt bij het inzamelen van het geld voor de
clubkas. Zitten er leden tussen die dankzij hun kwaliteiten een fi-
nanciële bijdrage kunnen leveren aan de actie, gebruik deze dan.
Bij Taverzo verkocht een lid goedkope knipbeurten waarvan de op-
brengst naar de clubkas ging. Ook werden er trainingen gegeven
waar tegen een ‘zacht’ prijsje gebruik gemaakt kon worden. Derge-
lijke leuke en eenvoudig uit te voeren acties leverden Taverzo €
300,- op. Ruud van Graafeiland: Naast die actie heeft ook iemand
artikelen via zijn webwinkel verkocht en ook dat leverde ons nog
eens € 300,- op.

Subsidie & sponsors
Bij acties waar veel geld binnengehaald moet worden, zijn sponsors
onmisbaar. Zo ook bij Taverzo. "We zijn ontzettend blij met alle inzet
van leden en anderen die zich hebben ingezet voor deze actie.
Dankzij subsidies en inzet van een sponsor is uiteindelijk het volledige
bedrag van € 14.000,- voor de tribune binnen gehaald"
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De Gaypride is weer begonnen in Amsterdam. Het is gestart met in-
middels een traditie: de Pride Walk, vanaf de Westerkerk naar het
Vondelpark als een soort openingsceremonie. In het Vondelpark
was een manifestatie met ook een ‘sportboulevard’ waar diverse
sporten zich presenteerden. Zo was er een volleybal- en voetbal-
toernooi waar een grote hoeveelheid teams aan deelnamen. Hockey
was ook vertegenwoordigd met een opblaasveld. Er stonden een
paar meiden als begeleiders bij. Maar waar zijn de jongens?

Ik kwam een oud-Hoofdklassespeler tegen die na zijn carrière uit
de kast is gekomen. Hij vertelde mij dat hij nog steeds de ‘trotste’
enige homo van de Hoofdklasse is. De enige…. dat kan toch bijna
niet waar zijn. En ja, ik ken eerlijk gezegd ook geen anderen dan een
oud-speler die ik ooit in de jeugd opgeleid heb en die een aantal
wedstrijden heeft mogen meedoen op het hoogste niveau. Een toch
wel bijzondere constatering, want bij de dames is een totaal ander
beeld te zien. Ik durf bijna te stellen dat elk hoofdklasseteam minstens
één lesbische speelster in hun midden heeft. In het verleden was er
op Hockeyclub Amsterdam een Dames 1 dat slecht twee hetero-
speelsters kende. In Oranje zat zelfs de getrouwd stel. Maar waar
zijn de heren?

Getalsmatig kan het niet anders dan dat ze er moeten rondlopen. In
de Hoofdklasse spelen ongeveer 250 heren. In de samenleving is 5
tot 10 % anders geaard. Dus dat zou dan neer moeten komen op
tussen de 15-20 man. De hamvraag is: waarom toont deze groep
zich niet? Ik kan me voorstellen dat er wellicht wat minder homo’s in
de topsport lopen. Voor topsport moet je ook een bepaalde mentaliteit
hebben die doorgaans niet die van deze groep is. Nu wil ik niet zeg-
gen dat homo’s niet fanatiek zijn, integendeel, maar het is toch een

ander soort macho cultuur waar deze groep zich niet snel mee affi-
cheert.

Zelfs in het voetbal zijn er rolmodellen. Hoe komt het dat in het
hockey niemand uit de kast komt? Ik ken van mijn oude club Fletio-
mare in totaal drie jongens die gay zijn. En dat op een totaal van
2.000 leden. Dan klopt er toch iets niet? En dat terwijl de KNHB aan-
geeft een moderne sport te zijn waar iedereen welkom is. Ondanks
de campagne ‘Naar een veiliger sportklimaat’, waar ook diversiteit
aandacht krijgt, is het nog niet gebruikelijk dat jongens in represen-
tatieve getallen uit de kast komen, daar waar meisjes wel makkelijker
praten over hun geaardheid. Wat zou daar de reden van kunnen
zijn? Dit thema is bijna een wetenschappelijk onderzoek waard. Zou
het te maken hebben met angst voor acceptatie? Dat kan ik me bijna
niet voorstellen. Zie de acceptatie aan de vrouwelijke kant. 

Ik weet wel dat er over mij veel verhalen op de club de ronde deden.
Omdat ik in een staffunctie zat, heb ik werk en privé zo veel mogelijk
willen scheiden. Ik wilde graag beoordeeld worden op wat ik doe
en niet op wie ik ben. Om hardnekkige roddels de kop in te drukken,
heb ik een uitgekiend moment genomen om het openbaar te maken.
En wat gebeurt er tot mijn verbazing? De roddel hield meteen op en
niemand had er meer over. Alsof je een ballon leeg prikt. 

Toen ik een top jeugdteam coachte en de jongens vroeg wat hun ul-
tieme doel voor het jaar zou zijn, antwoorden deze 13- en 14-jarigen
in koor: dat je jezelf mag zijn. Dus jongens en mannen, laat zien dat
hockey niet conservatief is, maar een sport waar je trots kunt zijn
op wie je bent. Wie weet ooit een eerste boot met gay hockeyers?
Hopelijk ga ik het nog eens meemaken!

Hockey toch nog conservatief?
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SOCIAAL KLIMAAT
Gedragsproblemen

GRENZEN VERLEGGEN
OM SOCIAAL GEDRAG
TE STIMULEREN

Zorginstelling Pluryn laat jongeren met een beperking en
gedragsproblemen hun grenzen verleggen. Samen met jongeren
uit andere instellingen beklimmen ze de Mont Ventoux. Senior
onderzoeker Evelien Poelen: “De jongeren ontwikkelen sociale
vaardigheden en krijgen een beter zelfbeeld.”
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Het beklimmen van de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk is voor veel ervaren wielrenners al een
zware klus. Laat staan voor mensen die nog nooit op een wielrenfiets hebben gezeten.
Niettemin gingen dertig jongeren en jongvolwassenen van de Plurynlocaties De Beele, Jan
Pieter Heije, De Hoenderloo Groep, Het Hietveld, Kemnade en Werkenrode Jeugd op 14 juni jl.
De uitdaging aan: samen naar de top van de 1911 meter hoge kale berg.

“Het project is ontstaan doordat Hank van Geffen, een collega-bestuurder van een andere in-
stelling, mee had gedaan aan de Alpe d’HuZes”, vertelt Evelien Poelen. “Hij werkte toen al ja-
renlang met verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblemen en vroeg zich af wat het
met jongeren zou doen als ze een dergelijke sportprestatie zouden leveren. Zoiets kan veel
voor hen betekenen. Hij was zelf geen fietser, maar heeft zich er een paar maanden vol op ge-
stort en dat voelde voor hem als een fijne prestatie. Dat gunde hij de kinderen van de instelling
ook. Vervolgens zijn er fietsen aangeschaft, buddies gezocht en zijn ze gaan fietsen. Na twee
jaar zijn Pluryn en andere instellingen ook aangehaakt. Ook bij ons resulteerde deelname in
positieve verhalen en blije jongeren.” 

Interventie
Uiteindelijk willen de organisaties die meedoen aan Equipe Mont Ventoux ook graag hard
maken wat voor positieve effecten zo’n evenement heeft op deze jongeren. “We doen mo-
menteel onderzoek, omdat we die positieve effecten die we zien ook graag willen aantonen.
Als we de resultaten kunnen verantwoorden, kan het bijvoorbeeld opgenomen worden als
behandelplan binnen een zorginstelling. Dan is het nodig dat je bepaalde zaken kunt onder-
bouwen. Als je iets in de zorg wil gebruiken, wordt dat een interventie genoemd. Het Nederlands
Jeugdinstituut heeft een commissie die interventies in de zorg toetst en eventueel erkenning
geeft. We vinden het belangrijk dat we mogelijk in een databank worden opgenomen als er-
kende interventie. We moeten nadenken wat het succes van de Mont Ventoux is en waarom
jongeren door deze ervaring op verschillende vlakken beter functioneren. Daar worden
factoren uit gedestilleerd die we kunnen toetsen. Vervolgens heb je een interventiebeschrijving:
wat zijn de kernelementen? Welke jongeren kunnen meedoen? Dat kunnen we uiteindelijk
pas echt beredeneren na het onderzoek, maar aan de hand van de verhalen en interviews tot
nu toe denken we al dat gedragsproblemen bij de jongeren afnemen dankzij de sport.”

“Het eerste resultaat is dat we de interventie beschreven hebben”, vervolgt Poelen. “Dat
biedt aanknopingspunten voor het onderzoek, omdat je moet weten wat je met de interventie
wil bereiken. We denken dat sport effect heeft op de gedragsproblemen, maar het is geen
wondermiddel. Het kan echter wel bijdragen aan de ontwikkeling van sociale competenties,
zoals het beter omgaan met andere kinderen.”

Pluryn
Pluryn ondersteunt bij het vergroten van kansen
op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke
plek in de samenleving. Ook als de problematiek
complex is. De eigen kracht en toekomstwensen
zijn het uitgangspunt: Sterker in de samenleving,
powered by Pluryn. Ze zijn een landelijk wer-
kende organisatie met meer dan 300 locaties. Bij
Pluryn werken 3.700 professionals en 600 vrijwil-
ligers. Jongeren en volwassenen komen bij ons
voor behandeling en ondersteuning: zowel aan
huis als in onze voorzieningen voor gehandicap-
tenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrij-
etijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg. 
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Voorbereiding
De deelnemers aan Equipe Mont Ventoux hebben uiteraard een buddy nodig. “Het liefst willen
we dat het jongens van de plaatselijke fietsclub zijn. Dan komen ze in contact met mensen
met wie ze binnen de muren van de instelling of in hun gezin niet in aanraking komen. Het is
een weg die niet over rozen gaat, want ze moeten ook trainen door weer en wind. Ze moeten
omgaan met tegenslagen. Sociaal komen ze daardoor wat steviger in hun schoenen te staan.
Het gevoel van eigenwaarde wordt ook groter, want ze kunnen meer dan ze dachten. De hul-
diging van de jongeren na afloop, in een zaal met familieleden en medewerkers van de
instelling, is ook mooi om te zien. Ze glimmen van trots. Het project loopt nu een aantal jaren
en het is belangrijk dat het niet bij een eenmalig project van een paar maanden blijft.”

Rol van de sportclub
Ook de sportclub kan een belangrijke rol spelen in het behandeltraject van de jongeren, vertelt
Eric van der Graaf, manager van Plurynlocatie Jan Pieter Heije. “We bieden een specialistische
behandeling bij jongeren met complexe gedragsproblemen. Bij de start van de behandeling
maken jongeren intern gebruik van vrije tijd- en sportfaciliteiten. Het is echter ook een onderdeel
van de behandeling om dat buiten de deuren van de instelling te doen. Wanneer clubs met
deze jongeren aan de slag gaan, leveren ze een bijdrage aan hun maatschappelijke rol in de
samenleving. Het is een mooie probeerplek voor die jongeren. Daarnaast leren ze ook om te
gaan met moeilijker gedrag van leden. Dan gaat het niet alleen om de leden van Pluryn, maar
ook om de jongeren die lid zijn en gewoon thuis wonen. En tenslotte krijgen sportclubs er
waanzinnig leuke nieuwe leden bij.”

Goede begeleiding is wel essentieel in het traject. “Wij sturen goede begeleiders mee en
leren sportclubs hoe met de jongeren om te gaan, totdat ze het zelf kunnen. De ene club
vindt het spannender dan de andere. Soms zijn er trainers die in het onderwijs gewerkt
hebben of die al eerder ervaring hebben opgedaan met dergelijke jongeren. Het is echt
maatwerk, waarbij het vooral belangrijk is dat sportclubs ervoor open staan. En wij proberen
hen dan zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Volgens Van der Graaf is het van belang dat de jongeren uit de instelling sport en spel in
een ‘normale’ setting beoefenen. “Door het in die setting te doen, met kinderen zonder ge-
dragsproblemen, versnelt dat het proces. Neem de Equipe Mont Ventoux. Dat was symbo-
lisch, want het gaat niet zozeer om die berg. Maar ze fietsen met buddies en komen door
hen bijvoorbeeld in het verenigingsleven terecht. Ze willen iets blijvends doen in sport en
spel en een sportclub is daar een mooi platform voor. Dan is het wel van belang dat ook die
clubs er ook echt voor willen gaan.”  

Problemen
Evelien Poelen: “Het merendeel van de jon-
geren die zorg krijgen bij Pluryn heeft een
licht verstandelijke beperking, meestal in
combinatie met gedragsproblemen. Die pro-
blemen zijn onderverdeeld in gedragspro-
blemen naar buiten toe (agressie, onge-
hoorzaamheid, conflictsituaties) en naar
binnen toe (angst en depressie). De jonge-
ren lopen vast in hun leven en/of de ouders
hebben moeite om hen zelfstandig op te
voeden. Veel jongeren die binnen de instel-
ling zitten, wonen in een woongroep. Er zijn
ook jongeren waar soms een psychiatrische
diagnose (ADHD, autisme) is gesteld en
daar hangen dan weer andere problemen
mee samen, zoals alcohol- en/of drugsge-
bruik. Al met al zijn het mensen die vastlo-
pen op allerlei gebieden.”
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SPORTACCOMMODATIE
Veilige sportaccommodatie

Sportclubs kiezen nog te vaak voor onveilige doelen

“Veiligheid moet hoger op de agenda”
Sportclubs zijn meer met veiligheid bezig, weet William van Diemen van Voetbalveilig.nl. Toch
verkiezen clubs soms goedkoop materiaal boven de veilige varianten. “Kies altijd voor doelen met
een geïntegreerd gewicht, want dan weet je dat het veilig is.”

Voetbalveilig.nl (zie kader) is een initiatief van W&H Sports dat twee
jaar geleden is ontstaan. Ongelukken en onveilige situaties bij sport-
accommodaties waren voor het bedrijf Nieuw-Vennep een signaal
om iets aan de nijpende situaties bij sportclubs te doen. “In die twee
jaar tijd is er zeker wat veranderd”, merkt William van Diemen. “We
wijzen bij offertes en aanvragen van clubs op het veilig gebruik van
verplaatsbare doelen. Clubs gaan er daardoor wel beter over na-
denken. Wat we zien is het spanningsveld met oudere vrijwilligers
die bij de verenigingen rondlopen. Ze vinden het wel een ding als
doelen verzwaard of verankerd zijn.”

In de meest ideale situatie houdt een club bij de aanleg van een
voetbalveld al rekening met veilige doelen. “Bij het ontwerp van een
voetbalveld moet eigenlijk al rekening gehouden worden met de vei-
ligheid. Maar bij bestaande voetbalvelden is er geen ruimte om de
doelen naar buiten te rijden of is er geen uitsparing om een opstal-
plaats voor doelen te creëren, zodat er onderhoud aan het veld ge-
pleegd kan worden.”

Losse gewichten
Veel clubs die een beperkte toegang tot het veld hebben, werken
met losse gewichten om een doel te verzwaren. “Maar een écht
veilig doel heeft een geïntegreerd gewicht. Een gemeente of club
kan losse gewichten faciliteren, maar ze kunnen niet altijd toezien
op het gebruik. In Duitsland worden alleen de TÜV-certificaten ge-
geven aan doelen met een geïntegreerd gewicht. Voorheen werden
deze TÜV-certificaten ook op verplaatsbare doelen zonder geïnte-
greerd gewicht afgegeven, maar als deze doelen in de praktijk niet
verzwaard of verankerd zijn, zijn ze niet veilig.”

Volgens Van Diemen moet veiligheid een speerpunt worden bij clubs.
“Dat onderwerp moet hoger op de agenda. Door middel van ons
kennisplatform proberen we clubs na te laten denken over de vei-
ligheid. Verenigingen moeten eigenlijk iemand aanstellen die het
onderwerp veiligheid als speerpunt integreert in het beleid. Clubs
moeten nadenken of ze geïntegreerde of losse gewichten willen ge-
bruiken. Maar voor vrijwilligers is het niet altijd mogelijk om de ver-
zwaarde doelen over het hekwerk te tillen als er geen grote opening
is bij het veld. De voetbalvereniging moet beleid ontwikkelen over
specifieke factoren, zoals beperkte ingang bij een veld, de opslag-
plaats en losse gewichten. We maken ook bordjes om bij de velden
te hangen, zodat vrijwilligers bewust worden hoe met verzwaarde
doelen om te gaan. We hebben ook extra video’s ontwikkeld hoe
een doel veilig kan worden verreden.”

Houd bij het ontwerp 
rekening met de veiligheid
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Ongelukken
Wanneer er in de media berichten opduiken over ongevallen op sport-
velden, dan wordt het bij verenigingen een ‘hot topic’. “We merken
zeker dat het dan meer op de agenda komt”, beaamt Van Diemen.
“Zeker vanuit de gemeenten zien we steeds vaker dat ze voor TÜV
gecertificeerde doelen kiezen om de risico’s in te perken maar ook
met het oog op aansprakelijkheid. Bij clubs is er ook meer bewust-
wording, zeker als ze op ons kennisplatform kijken. Toch vinden mensen
binnen de vereniging het vaak lastig om het verhaal over de ver-
zwaarde doelen uit te leggen. Het is namelijk zwaarder voor vrijwilli-
gers, maar lichte doelen zijn per definitie gevaarlijke doelen. Bij de
minste windvlaag kan een doel omvallen, laat staan als het stormt.”

Bij Voetbalveilig zijn er geen statistieken bekend over het soort onge-
vallen, maar Van Diemen heeft wel een aardig beeld als het gaat om de
gevaren die er zijn bij veel doelen. “Doelen die omvallen komt veel voor.
Ook zelfgemaakte constructies of lichtgewicht constructies die soms
zelf geschroefd zijn en waarbij de schroefverbindingen wijken. Doelen

worden dan een potentieel gevaar. Daarnaast zien we ook open lasna-
den, open nethaken of uitstekende delen die letselgevaar geven.”

Tender
Niet alleen de clubs zelf, maar ook de KNVB moet wat betreft Van
Diemen meer de nadruk leggen op veiligheid. Voetbalveilig schreef
zich in voor de tender voor de inkoop van de nieuwe pupillendoelen
door de KNVB. Niet alleen het leveren van veilige doelen, maar ook
een hele bewustwordingscampagne verbond Voetbalveilig aan de
offerte richting de KNVB. De voetbalbond koos voor een andere partij.
“We hebben ingestoken op kennisdeling. Bij de bestelling konden
clubs een bordje van Voetbalveilig bij de toegangspoorten hangen
en zouden we extra video’s gaan maken om zaken toe te lichten. Ook
het organiseren van bijeenkomsten hoorde bij dat pakket. We hebben
ons ook maar voor één type doel ingeschreven, die met geïntegreerd
gewicht. Wij geloven dat als je iets levert, het in de basis veilig moet
zijn. Daar doen wij geen concessies aan. We zien dat de visie van
duurzaamheid en veiligheid in de markt gewaardeerd wordt.”

Gemeente Westland
In de gemeente Westland
zijn ze druk bezig om voet-
balclubs bewust te ma-
ken van de veilige sport-
accommodatie. Mark
Valstar, lid van team gebiedsbeheer, hierover. “Gelukkig zijn er in het verleden geen
ongelukken gebeurd en wij willen als gemeente liever voorkomen dan genezen. Door
de aanschaf van deze veilige doelen kunnen wij de verenigingen en haar gebruikers
meer veiligheid bieden. Maar bij het gebruik speelt wel mee hoe wordt er met de
doeltjes omgegaan.”

Niet alleen heeft de gemeente de veilige doelen aangeschaft, ook vindt de gemeente
Westland kennisdeling op dat gebied belangrijk. “Tijdens de jaarlijkse schouwen
wijzen wij de gebruikers op het gebruik van doelen die geen verzwaard grondraam
hebben. Vooral in de periode waarop er geen toezicht is, dienen dergelijk doelen aan
de ketting te worden gelegd, zodat oneigenlijk gebruik niet mogelijk is.”

“De clubs zijn blij met de adviezen”, vervolgt hij. “Zeker ook omdat zij niet altijd op de
hoogte zijn van de laatste wijzigingen van de regels.”

Test de veiligheid van jouw 
accommodatie!
Wil je weten hoe veilig jouw sportaccom-
modatie is? Doe dan vanaf 17 oktober de
gratis test op www.meerdansport.nl/soft-
ware en klik op ‘Sportaccommodatie vei-
ligheidstest’. Na het beantwoorden van een
aantal vragen krijg je een rapport op maat.

Lichte doelen zijn per definitie gevaarlijke doelen
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ADRESSEN
binnen handbereik

ACCOMMODATIE - BOUW

Neptunus B.V.
Neptunuslaan 2
5995 MA Kessel
Tel.: (+31) 774622444
Fax: (+31) 774622135
E-mail: info@neptunus.eu
Website: www.neptunus.eu

ACCOMMODATIE - INRICHTING

Aquaco B.V.
Postbus 98, 6660 AB Elst (Gld)
Tel.: 0481-377177
Fax: 0481-373856
E-mail: info@aquaco.nl
Website: www.aquaco.nl
Sportveldberegening

Bosan BV
Metaalstraat 21
Postbus 96
7480 AB Haaksbergen
Tel: 053-5723115
Fax: 053-5727825
E-mail: info@bosan.nl
Website: www.bosan.nl 

Pulastic sportvloeren
Duurstedeweg 7
7418 CK Deventer
Tel: 0570-620744
Fax: 0570-608493
E-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com
Website: www.pulastic.com

EVA Optic B.V.
De Velde 1
8064 PH  Zwartsluis
Tel.: (+31) 38 – 3375067
E-mail: info@evaoptic.com
Website: www.evaoptic.com

EVA Optic is Nederlands ontwikkelaar en
fabrikant van LED verlichting met een
complete productlijn specifiek voor
zwembaden en indoor sportaccommo-
daties (volgens internationale eisen). De
hoge productkwaliteit, unieke energie
efficiëntie en relatief lage investerings-
kosten maken een investering in EVA
Optic LED verlichting tot de meest
interessante duurzame investeringen
voor sportaccommodaties met een
terugverdientijd van 3-5 jaar.

Holland Sport Systems B.V.
Postbus 67, NL-3958 ZV  Amerongen
Industrieweg Noord 6A
NL-3958 VT Amerongen
Tel. +31 – (0)343 – 461 199
Fax +31 – (0)343 – 461 279
E-mail: jos@hollandsportsystems.nl
Website: www.hollandsportsystems.nl
www.hss-online.nl

Inrichting van materiaal- en
kleedruimten van sport verenigingen 
en sporthallen. 

Sport en Rekreatie Reuver B.V.
Postbus 4798, 5953 ZK Reuver
Tel.: 077-4744430
Fax: 077-4744939
E-mail: info@sportenrekreatie.nl
Website: www.sportenrekreatie.nl

Sport en Rekreatie Reuver BV is al meer
dan 25 jaar een begrip in Nederland op
het gebied van aanleg en onderhoud
van tennisbanen ,  leverancier van kwa-
litatief hoogwaardige inrichtingsmateri-
alen voor tennisbanen en onder -
houdsartikelen voor sportvelden.

Strago Electro
Installatietechniek b.v.
Postbus 10
4200 AA Gorinchem
Tel.: 0183-632955
Fax: 0183-690564
E-mail: info@strago.nl
Website: www.strago.nl

Aanleg en onderhoud van
sportveldverlichting, scorenborden
en geluidsinstallaties

W & H Sports
Haverstraat 71, 
2153 GD, Nieuw-Vennep
Tel. 0252-683300
Fax. 0252-683066
E-mail: info@whsports.nl
Websites: www.whsports.nl
www.samsports.nl 
www.stadion-stoelen.nl 

W&H Sports B.V. houdt zich bezig met
de verkoop en levering van sport- en
inrichtingsmaterialen voor
sportaccommodaties.

ACCOMMODATIE - VELDEN

BTL Realisatie B.V.
Rijksweg 11
5076 PB Haaren
Telefoon: 0411 62 20 36
Fax: 0411 62 26 49
Email: info@btl.nl
Website: www.btl.nl

Carl Rennen
Dienstverlening aanleg & onderhoud
buitensport-accommodaties
Herman Heijermanslaan 51
1948 DK Beverwijk
Tel:    0251-258387
Fax:   0842-222681
Mob: 06-20015514
E-mail: info@carlrennen.nl
Website: www.carlrennen.nl

Uw zorg is onze uitdaging! Wij kunnen u
helpen bij de aanleg en onderhoud van
sportvelden, van advies, projectvoorbe-
reiding tot eigen uitvoering of toezicht.

Elco Gemert & Cultuurtechniek 
Dr. de Quayweg 101 
5424 SP Gemert  
Tel: 0492-319254   
Fax: 0492-319222
E-mail: info@elcogemert.nl
Website: www.elcogemert.nl
Specialist in realiseren en 
onderhoud van buitensport -
accommodaties, kunstgras 
velden, golfbanen

Expoline – voetbalmateriaal.com
Industrie- zone Ravenshout 4
Havenlaan 9
B-3980 Tessenderlo 
Tel: +32 (0)13-776200
Fax: +32(0)13-778900
E-mail: info@voetbalmateriaal.com
Website: www.voetbalmateriaal.com

Filcom
Postbus 9
3350 AA Papendrecht
Tel: 078-6158122
fax: 078-6519275
E-mail: info@filcom.nl
Website: www.filcom.nl

Filcom is, met twee moderne
productievestigingen in Nederland, een
van de grootste producenten van
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gekalibreerd (gedroogd en nauwkeurig
gezeefd) zand in Europa.

Rooden Landscape Solutions
Weerterveld 19
6231 NC Meerssen
Tel: 043-3644238
fax: 043-3645017
E-mail: info@rooden.nl
Website: www.rooden.nl

Rooden is een bedrijf dat werkzaam is
binnen de cultuurtechnische branche
waarin het voornamelijk actief is op het
gebied van de aanleg en het onderhoud
van groen voor zieningen en buitensport-
accommodaties.

ACCOMMODATIE 
TENNISBANEN OUTDOOR

Silica Nova 
Zwarteweg 62
8097 PX Oosterwolde
tel. 0525-621223
fax. 0525-655720
E-mail: info@silicanova.nl
Website: www.silicanova.nl

Silica Nova is een bedrijf dat onderhoud
verleent en onaf hankelijk ad vies geeft
met betrekking tot kunststof
sportoppervlakken voor clubs
gemeentes en andere instanties.

Tennisbouw Nederland BV
Diepertseweg 40
5424 TA Elsendorp 
Tel.: 0492 35 91 11
Fax 0492 35 91 07
E-mail: info@tennisbouw.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud
van tennisbanen.

ADVIES & DIENSTVERLENING

B.A.S. Begeleiding en 
Advies Sportterreinen
Delftsestraatweg 51
2645 CA Delfgauw
Tel: 015-2852211
E-mail: info@bas-sport.nl
Website: www.bas-sport.nl

GRAS Advies
Tuindorpstraat 61
7555 CS Hengelo (O)
Tel.: 074-2020258
E-mail:  algemeen@grasadvies.nl
Website: www.grasadvies.nl 

KYBYS
Bosscheweg 107-08
Postbus 371
5280 AJ Boxtel
Tel.: 0411 - 678 055
Fax: 0411 - 610 552
E-mail: info@kybys.nl
Website: www.kybys.nl

Kragten
Hambakenwetering 5-J
5231 DD ’s-Hertogenbosch
Postbus 2309
5202 CH ’s-Hertogenbosch
Tel: 088-3366333
E-mail: info@kragten.nl
Website: www.kragten.nl

Kragten is een onafhankelijk
adviesbureau voor de openbare ruimte.

HORECA

Sealed Air Diversey Care
Postbus 40441, 3504 AE Utrecht
Tel.: 030-2476885
Fax: 030-2476334

Leverancier van producten,
materialen en machines t.b.v.
reiniging van sanitair, kleedruimten,
interieur en keuken en persoonlijke
verzorging. Tevens adviezen 
m.b.t. HACCP.

Le Credit Sportif B.V.
Herculesplein 313
3584 AA Utrecht
Tel.: 030-2767770
E-mail: info@lecreditsportif.nl
Website: www.lecreditsportif.nl

ADRESSEN
binnen handbereik
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Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: SV Kampong

SPORTACCOMMODATIE
Duurzaamheid

Kampong zet in op duurzaamheid

‘GEEF 
KAMPONG 
ENERGIE’

Kampong is met meer dan 5000 leden de grootste omnisportvereni-
ging van Nederland en bestaat uit zes sportverenigingen: hockey,
voetbal, tennis, squash, cricket en jeu de boules. In 2016 en 2017
werd een nieuw clubhuis gerealiseerd. Het clubhuis biedt naast de
aangesloten sportverenigingen mede onderdak aan het Nationaal
Hockey Centrum (NHC), naschoolse opvang, medische fitness en
studiecoaching.  

Milieubelasting
Bij het realiseren van de nieuwbouw heeft de club ten doel gesteld
om de belasting op het milieu (o.a. CO2) zoveel mogelijk te beperken
en liefst te reduceren tot nihil, onder andere door het plaatsen van
zonnepanelen op het dak. De uitstoot was naar schatting 340 ton

CO2 per jaar door alleen het energieverbruik. Door aanpassingen is
het mogelijk om dit de komende jaren terug te brengen naar (vrijwel)
energieneutraal. Dit staat gelijk aan het energieneutraal maken van
65 eengezinswoningen (circa 8 ton CO2 per huis per jaar) .

Om de belasting op het milieu te beperken, heeft Kampong dit uitge-
werkt in een aantal doelstellingen: 
- Optimaal gebruik (van de aanwezige faciliteiten op sportlandgoed); 
- Energiebesparing (inclusief gebruiksapparatuur Nul op de Meter); 
- Circulair (afval beperken, hergebruik stimuleren); 
- Duurzame mobiliteit (o.a. fietsen stimuleren en laadpalen t.b.v.

elektrisch rijden); 
- Flora en Fauna versterken (o.a. biodiversiteit). 

Omnisportvereniging Kampong uit Utrecht zet vol in
op verduurzaming van de sportaccommodatie. Met de
hulp van de leden bespaart de club een hoop geld en
is tevens bewust bezig om de milieubelastbaarheid
terug te dringen.
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Besparing
Het vorige clubhuis verbruikte per jaar 125.000 kWh aan elektra en
circa 45.000 m3 gas. Bij elkaar is dit circa 145 ton CO2 per jaar. Uit de
energieanalyse bleek dat energiebesparing pas bij realisatie van nieuw-
bouw, waarbij de bouwkundige schil goed geïsoleerd kon worden en
een installatie kon worden gerealiseerd die energiezuiniger is. Bijvoor-
beeld door toepassing van lage temperatuur vloerverwarming. 

Uit de analyse bleek ook dat de enkele realisatie van de nieuwbouw
(dertig procent groter dan het vorige clubhuis) en met beperkte
duurzame oplossingen zoals LED-verlichting de milieubelasting doet
afnemen met dertig procent. De indicatie van de uitstoot is ongeveer
95 ton CO2 per jaar. Met aanvullende maatregelen, zoals op het dak-
vlak zonnepanelen en LED-verlichting, kan zelfs een energieneutraal
clubhuis gerealiseerd worden.  

Hulp van de leden 
Om deze duurzaamheidsmaatregelen te realiseren wordt gebruik
gemaakt van extra subsidies, garanties, financiering en fondsen-
werving (obligaties). De obligatielening gebeurde onder de titel ‘Geef
Kampong Energie’. Met de uitgifte van obligaties ten behoeve van
zonnepanelen en andere extra maatregelen was het mogelijk om
niet alleen een duurzaam clubhuis te realiseren, maar ook de on-

derliggende financiële onderbouwing duurzamer te realiseren met
verlaging van het exploitatierisico ten aanzien van de energiekosten.
Dat was de grootste kostenpost in de huidige begroting. Iets dat uit-
eindelijk ten goede zal komen aan de aangesloten sportverenigingen,
de sportbeoefening en het Sportlandgoed.

Hierbij vroeg Kampong haar leden voor support om met elkaar de
hiervoor benodigde gelden bijeen te brengen. Met deze gelden gaat
de club duurzame maatregelen nemen die het clubhuis energiezui-
niger maken. In 2016 is al met succes een initiatief opgestart om
binnen Kampong een obligatielening uit te geven om onder andere
zonnepanelen (op het dak), LED-verlichting en andere duurzaam-
heidsmaatregelen in het nieuwe clubhuis te financieren. 

De leden kregen de kans om zich tot 1 april 2017 in te schrijven op
deze obligatielening. Het gaat om obligaties van nominaal € 1.000,
met een rente van vier procent op jaarbasis en een maximale looptijd
van tien jaar. Vanaf het vierde jaar wordt jaarlijks een deel uitgeloot. 

Verenigingsmanager
Jans Pijbes is verenigingsmanager van Kampong Hockey. Hij is
nauw betrokken geweest met de uitvoering van het nieuwe clubhuis.
“Het oude clubhuis was veertig jaar oud en aan vervanging toe. 
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De verschillende verenigingen zijn behoorlijk gegroeid en we hadden daardoor onder andere
te weinig kleedkamers en een te klein horecagedeelte. Als je dan toch iets nieuws neerzet,
kun je het maar beter meteen goed doen. Het grootste onderdeel van de nieuwe accommo-
datie zijn de nieuwe zonnepanelen.” 

Het idee om de leden er middels obligatieleningen bij te betrekken, kwam volgens Pijbes
van oud-voorzitter Dick van Boven. “Hij is de motor in dit geheel. Wij wilden een clubhuis
voor de leden en dan moet er geld voor komen. Natuurlijk was er wel geld, maar net als
elke club moeten ook wij op de centen letten. Als je de leden er dan bij wil betrekken, moet
je vragen of ze mee willen doen. Beleggen bij een bank is niet zo rendabel. Met de obliga-
tielening sla je twee vliegen in één klap: je doet wat voor het milieu en wat voor de club. Op
die manier kun je zeggen dat het clubhuis een beetje van jou is.”

Opbrengst
“De opbrengst van de obligaties bedraagt uiteindelijk € 550.000,-“, vertelt Dick van Boven
trots. “We hadden ingezet op ongeveer € 450.000,-, dus dat is meer dan verwacht. De obligaties
waren een enorm succes binnen de club. De leden kochten deze met een looptijd van tien
jaar en we geven daar vier procent rente op. Dus naast de bijdrage die ze leveren aan een
duurzame sportaccommodatie en energiebesparing voor hun club, is het ook een betere in-
vestering dan het spaargeld op de bank zetten waar je niets extra’s voor krijgt.”

Met de obligaties slaan leden 
twee vliegen in één klap

Kampioenschap
Kampong Hockey behaalde tot ieders ver-

rassing de landstitel bij de heren. De

Utrechtse hockeyclub moest 32 jaar wach-

ten op een landstitel, maar in mei 2017 was

het eindelijk zover. HC Rotterdam werd in

de finale van de play-offs verslagen. “Je

speelt op het hoogste niveau om het hoogst

haalbare te realiseren”, vertelt Pijbes. “Een

paar weken na de winterstop stonden we

nog zesde en op de laatste speeldag plaat-

sten we ons dankzij een strafbal als vierde

voor de play-offs. Nooit eerder is een ploeg

die vierde werd in de reguliere competitie

landskampioen geworden. Het was een be-

loning voor het harde werken.”

Een grote club als Kampong heeft in prin-

cipe niet te klagen over aanwas van nieuwe

leden of het aantal sponsors dat zich aan

de hockeyvereniging heeft verbonden. Uit-

eindelijk hoopt Pijbes dat zijn club toch nog

wat extra vruchten plukt van het sportieve

succes van de heren. Op dit moment is daar

echter nog geen enorme piek merkbaar.

“We hebben jaarlijks tussen de 380 en 420

opzeggingen, bijvoorbeeld omdat mensen

gaan verhuizen of stoppen met hockey.

Jaarlijks krijgen we echter minimaal het-

zelfde aantal aan nieuwe leden daarvoor

terug. Dat is voor sponsors natuurlijk bui-

tengewoon interessant, want elk jaar heb-

ben wij als grootste club van de wereld een

grote mutatie in ons ledenbestand. Alleen

bij sommige jeugdleeftijd hebben we met

wachtlijsten te maken. Sponsors vinden het

altijd leuk om zich te identificeren met de

landskampioen. Mensen willen an sich

graag bij winnaars horen, dat zie je overal.

We hopen natuurlijk dat we sponsor tech-

nisch nog wat extra vruchten plukken van

de geweldige prestatie van onze hockey-

mannen. Maar het is ook een beloning voor

onze huidige sponsors die altijd in Kampong

hebben geloofd.”



Sporten is leuk en belangrijk voor onze mentale en fysieke gezondheid. Toch levert het on-
derhoud van buitensportaccommodaties soms de nodige kopzorgen op voor beheerders.
Door verzelfstandiging van sportparken zijn steeds meer verenigingen hier zelf verantwoor-
delijk voor. Een grote verantwoordelijkheid, omdat goed onderhoud en beheer de basis
vormt voor de toekomstbestendigheid van een sportcomplex. 

In de waan van de dag wordt vaak gekeken naar acute knelpunten en wensen. Een lange-
termijnvisie waarbij rekening wordt gehouden met veranderende gebruikers, capaciteit en
spelniveau zorgt er echter voor dat onderhoud en beheer vaak niet alleen kostenefficiënt
ingericht kan worden, maar ook dat de juiste keuzes voor de toekomst worden gemaakt.
Wilt u ook aan de slag met de toekomst van uw sportvelden? Houd dan de website van
Sport FM (www.meerdansport.nl) in de gaten en download binnenkort het whitepaper!

Van 18 tot en met 27 augustus vonden in het Wagener Stadion het EK
hockey plaats. Het Wagener Stadion is gebouwd in 1938 en is ver-
noemd naar de toenmalige voorzitter van de hockeyclub Amsterdam,
Joop Wagener sr. Sinds 1980 is het stadion eigendom van de KNHB. 

Er steden op het Rabo EuroHockey Championships 2017 in Amster-
dam acht herenteams en acht damesteams om de winst. Voor het
EK Hockey is onder andere de hoofdtribune van het Wagener Stadion
verbouwd. In navolging van het WK Hockey 2014, waar W&H Sports
de doelen en dug-outs hebben geleverd, zijn ze nu wederom offical
event supplier. Voor het afgelopen EK hebben zij voor de nieuwe
hoofdtribune 1900 tribunestoelen mogen leveren. Het zijn 1900 klap-
stoelen van het model Avatar; stoelen die ook in het AFAS stadion
van AZ geplaatst zijn.

SPORTACCOMMODATIE
Nieuws & Noviteiten

Whitepaper ‘Toekomstbestendige sportcomplexen’ 

Op deze pagina’s vind je nieuws & noviteiten op het gebied van
sportaccommodaties en nieuws van de partners van Sport FM. Ook een
leuk bericht? Stuur een e-mail naar redactie@desportuitgever.nl. 

W&H Sports levert 
tribunestoelen EK hockey
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Whitepaper ‘Toekomstbestendige  

Sportcampus Zuiderpark
Op de plaats van het oude voet-
balstadion van ADO Den Haag
staat nu Sportcampus Zuider-
park. Naast een breed aanbod
aan sportmogelijkheden voor het
mbo en hbo is Sportcampus Zui-
derpark een centrum voor toe-
gepaste kennis, praktijkonder-
zoek en sportevenementen.

Over Sportcampus Zuiderpark
De Haagse Hogeschool vestigt
zich op het nieuwe complex met
de opleidingen Leraar Lichame-
lijke Opvoeding (HALO), Sport-
kunde en International Sport Ma-
nagement. Ook de School voor
Lifestyle, Sport en Bewegen van
het ROC Mondriaan maakt ge-
bruik van deze locatie. Hierdoor
komen opleidingen op het gebied
van sport en bewegen bij elkaar.

Het complex bestaat uit:
- Een topsporthal;

- Een Beachsporthal;
- Een turnhal;
- Een dubbele breedtesporthal;
- Een dojo (judozaal);
- Een danszaal;
- 4 gymzalen.

Het sportveldencomplex is op-
nieuw ingericht met 8 voetbal-
velden, een multifunctioneel
kunstgrasveld voor hockey en
tennis en een beachcourt (sport-
strand).

De opleidingsteams van ADO
Den Haag en de amateurvoet-
balclubs HDV en WIK zijn de
vaste bespelers. Daarnaast zul-
len de Beachvolleyballers, de
Beachsoccerspelers en de stu-
denten van de Academie voor
Sportstudies en ROC Mondriaan
in de toekomst gebruikmaken
van het veldencomplex.

In de volgende editie van Sport FM een groot verhaal over Sport-
campus Zuiderpark.
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IJTC Groenvliet kiest voor EVA LED verlichting

Sporters zijn zeer kritisch ten aanzien van de lichtkwaliteit. Terecht,
want bij met name balsporten is sportverlichting ontzettend bepalend
voor de waarneming tijdens het spel. De indoor sportverlichting van
IJTC Groenvliet zorgde voor onvoldoende lichtopbrengst. Datronics,
partner voor duurzame LED sportverlichting, heeft eerder de acht bui-
ten tennisbanen al voorzien van LED verlichting. Begin juli werden de
drie indoor tennisbanen van IJTC Groenvliet voorzien van EVA LED
lijnverlichting.

Sportverlichting 
De keuze voor EVA LED verlichting was al gauw gemaakt. De balvaste
en slagvaste lijnverlichting van EVA Optic is immers voorzien van een
polycarbonaat afscherming. Tevens zorgt de combinatie van een hoge
kleurechtheid (CRI) van de LEDs, lage verblindingsfactor (UGR <19)
en de zeer lage flicker index (flikkeringsvrije verlichting) voor een per-
fecte lichtbeleving, wat juist bij sporttoepassingen onontbeerlijk is.
Reguliere armaturen zijn hier niet op ingesteld, de sportverlichtings-
armaturen van EVA Optic wel.

Energiebesparing 
Naast de zichtbare voordelen en meer dan 60 procent energiebespa-
ring, is er ook aan het gebruikersgemak van de bezoekers van de ten-
nishal gedacht. Daar waar men voorheen gewend was de verlichting
handmatig te bedienen, springt de nieuwe LED verlichting na beweging
voor de bewegingsmelders automatisch aan.

Lichtadvies 
Bent u geïnspireerd of op zoek naar geschikte LED sportverlichting
voor uw accommodatie? De lichtadviseurs van EVA Optic en Datronics
voorzien u graag van een uitgebreid lichtadvies voor zowel binnen als
buiten! Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.evaoptic.nl of
www.datronics.nl

W&H Sports speelt in op het milieuvraagstuk rondom microplastics

Microplastics komen op grote schaal in het milieu voor, maar de ri-
sico’s daarvan voor de mens en het ecosysteem zijn grotendeels
onbekend. Het zijn kleine vaste kunststof deeltjes en zijn slecht op-
losbaar in water en niet afbreekbaar. Een groot probleem dus.

Met de verbeterde productie van onze slagplank 2.0 spelen wij op
dit probleem in. Door gebruik te maken van een nieuwe spuitgiet-
machine met dubbele malcapaciteit in combinatie met een langere
lengte (400 cm), kon de prijs van onze staalgewapende (vol)kunststof
gerecyclede slagplank aanzienlijk worden gereduceerd. Door de
gunstigere prijsstelling, eenvoudigere montage en de zeer lange
levensduur is de ‘slagplank’ ideaal te gebruiken als afbakening om
de infill van kunstgrasvelden op het veld te behouden. 

Er verdwijnen veel rubberkorrels van de velden in het milieu en
door het toepassen van de slagplank blijven de korrels meer op het

veld. Naast de slagplank 2.0 heeft W&H Sports ook speciale bor-
stelmatten ontwikkeld met hoge borstelcapaciteit en extra vuilop-
vang. Hierdoor worden er meer korrels opgevangen en verdwijnen
deze minder in het milieu. 

Meer informatie: www.whsports.nl. 
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