
** De sleutel tot succes dat zijn wij allen **

Visie en missie m.b.t. kunstgras bij de v.v. Vorden
& toekomstig bestendig gebouw / ruimte

om :
altijd te kunnen trainen & sporten in de buitenlucht

en een duurzame, efficiënte en veilige accommodatie
aan te bieden.
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v.v. Vorden
“van ideeën naar dromen naar realisme”

** Buitensport bij vvVorden ** 

Altijd kunnen trainen 
& sporten in de buitenlucht

Duurzaam &  
Efficiënt & Veilige omgeving



Veld 1

Veld 2

Veld 3

Oefenhoek

v.v. Vorden
VVTT - Veld Voetbal Training Tekort – Geen ruimte voor school 

Huidige situatie

2

Verkeer /  
parkeerissue’s

Wordt alleen nog 
groter ivm overlap 
tijden zwembad
en voetbal

Velden tekort

Onvoldoende ruimte voor :
- Wandelaars
- Fietsen
- Scooters
- Invaliden
- Auto’s.

(Top)drukte’s ambulance 
en aan/afvoer naar
complex niet verantwoord
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1. Introductie
vvVorden en SBS-Vorden

SBS-Vorden (Stichting Beheer Sport Vorden) :

• Opgericht in 2013 na de privatisering van de 
buitensportaccommodaties door de gemeente Bronckhorst

• Beheerstichting voor Onderhoud&Beheer Sportpark ‘t Grote 
Veld’

• Nauwe samenwerking met voetbalvereniging Vorden

• Beheert 3 voetbalvelden, een oefenhoek en speltechnische 
middelen (afrastering, ballenvangers, kunstlichtinstallatie)

• Alle 3 velden en de oefenhoek zijn voorzien van kunstlicht 
(noodzakelijk!)

• Hebben in de voetbalvereniging Vorden de grootste huurder 
(85%)

• Verhuurt Sportpark verder aan scholen, wielerclub, 
hardloopclub, bedrijven, voetbalschool enz.

• Onafhankelijk stichtingsbestuur van 5 personen

• Stichtingsbestuur heeft 1 bestuurslid vanuit de 
voetbalvereniging Vorden

• Kunnen de vereniging niet genoeg ruimte bieden/verhuren, 
aangezien zij maar 3 velden en een oefenhoek beheren. 
Hebben gezien de behoefte (aantal elftallen) 5 velden nodig.

vvVorden (voetbal vereniging Vorden):

• Voetbalvereniging Vorden vanaf 1929

• Sinds 1946 op Sportpark aan oude Zutphenseweg

• Grootste vereniging van voormalige gemeente Vorden

• 550 leden, 160 donateurs, 175 vrijwilligers, 130 sponsoren

• 32 elftallen, waarvan 19 jeugdelftallen, 3 meidenelftallen, 1 dameselftal, 7 seniorenelftallen, 1 G-elftal en 
1 45+-elftal 

• 1e elftal speelt 2e klas KNVB Zondag (hoogste niveau van de 11 voetbalverenigingen in Bronckhorst)

• Groei vereniging van 380 leden in 2004, 450 in 2011 naar 550 in 2018

• 40 weken per jaar trainen er van maandag tot donderdagavond gemiddeld 125 spelers per avond, door 
gemiddeld 10 á 12 vrijwillige trainers

• 40 weken per jaar is er op woensdagmiddag pupillentraining voor gemiddeld 90 kinderen door 6 
vrijwillige trainers

• 32 weekenden per jaar worden er gemiddeld 15 á 17 wedstrijden georganiseerd op zaterdag en zondag

• Sportpark en v.v. Vorden trekken 40 weken per jaar gemiddeld zo’n 1500 á 1700 bezoekers per week

• Buiten het voetbal actief op verschillende zaken. Er zijn per jaar 35 evenementen zoals Avondvierdaagse, 
Jeugdkamp, Zaalvoetbaltournooi, Flessenactie, Grote Clubactie, Jeugddisco, Filmavond, Darttournooi, 
Bedrijventournooi en Wikee de Viking

• Actieve rol in gemeenschap Vorden door o.a. organisatie Avondvierdaagse, samenwerking Ratti, 
samenwerking Socïi, samenwerking wielervereniging in Vorden, hardloopclub Vorden,  zwembad ‘in de 
Dennen’ en speciaal lid van de VoV. 

• Huurt van Stichting SBS drie velden en een oefenhoek en komen hierbij 2 velden tekort (KNVB en NOC-
NSF berekenen 5 velden, waaronder 2 trainingsvelden voor een vereniging met 32 elftallen)

• v.v. Vorden met 550 leden, 32 elftallen, 175 vrijwilligers …… Niet zo maar een vereniging
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1. Achtergrond,
Historie, feiten en ontwikkelingen mbt Accomodatie

• In 2008 / 2009 wederom overleg met de gemeente over ons veldentekort. Dit keer in het kader van het project ‘Harmonisering’. Uitgangspunt KNVB-rekentool/formule: 400 spelende 
leden -> behoefte 3,75 velden. Ook onderzocht en bevestigd door NOC*NSF.

• Privatisering in 2013 -> uitgangspunt:
Als gevolg van dalende geboortecijfers / vergrijzing was de verwachting van de gemeente dat het aantal spelende leden zou dalen tot circa 350 in 2020, op basis waarvan een capaciteit 
van 3 bestaande velden zou voldoen.

• Feiten sinds de privatisering in 2013:

• In tegenstelling tot de verwachting is het ledenaantal juist toegenomen. vvVorden heeft anno november 2019 haar  550e lid mogen verwelkomen. 

• De gemeente erkent de foutieve verwachtingen. Wim Enzerink is hierover namens onze stichting SBS in overleg / onderhandeling met de gemeente = evaluatie privatisering.

• Toename veldentekort

• vvVorden de afgelopen jaren genoodzaakt tot unieke improvisaties:

• Trainen op wedstrijdvelden (o.a. extra verlichting)

• Zelfs overdwars (o.a. ballennetten aan de zijkanten)

• Zeer hoge belasting wedstrijdvelden

• Om te voorkomen dat wedstrijdvelden kwalitatief snel achteruit gaan en/of worden afgekeurd waardoor wedstrijden worden afgelast, moeten trainingen bij vvVorden veel eerder 
dan bij andere verenigingen worden afgelast.  Praktijkvoorbeeld: 12.11.2018 met overdag een beetje regen zijn er legio.

• Hierdoor ‘rumoer’ / opmerkingen onder de leden … directe of indirecte roep om kunstgras.

• Oprichting voorbereidend team en later werkgroep VVTT naar aanleiding van een ledenvergadering in 2016. VVTT = Veld Voetbal Trainingscapaciteit Tekort

• Ca. oktober 2018 besluit gemeente geen MFA incl. verplaatsing voetbalvereniging -> vvVorden blijft op de huidige locatie. vvVorden zit in de tandemgroep ‘V(oortgezet) 
O(nderwijs) Vorden’ welke van het college van de gemeente Bronckhorst de opdracht heeft gekregen de 3 opties (1. school, 2. school + sporthal, 3. school + sporthal + sportveld) 
uit te werken en hierover een advies uit te brengen.

• Februari/maart 2019 - zomer 2019
Geplande besluitvorming gemeente Bronckhorst over de 3 opties en daarna over de locatie.
Alternatief voor een eigen sportveld is gebruikmaken/huren van een veld bij vvVorden (max. 3,5km), 

• 2019 uitwerking nut – noodzaak gebouwen-ruimte’s (veiligheid, bereikbaarheid, schaalbaarheid, beschikbaarheid)

• 2019 intensief gewerkt aan Evaluatie Privatisering, Samenwerking Voortgezet Onderwijs en Open Club (Wim Enzerinck, Dick Wesselink, Marc van der Linden, Kees Jansen)

• Februari 2020 : geheel heeft ervoor gezorgd minimale bijdrage van 300.000,-- euro Collegae met name irt VO-Vorden, Verkeers- en parkeerissue is (nog) niet opgepakt. 5



2. Uitdagingen 
vvtt 2018, vaststelling van de problemen 

Deelnemers
>  12 Leden vanuit verschillende commissie (TJC,  Accommodatie, Trainers)

Uitgangspunt
Trainingen op 2,7 veld (2x heel + oefenhoek), waarbij de hele velden (vaak) niet volledig mogen worden gebruikt.
=> netto behoefte 1,7 veld (1x heel + oefenhoek)

Uitdaging 1:

• Een aantal wintermaanden per jaar zijn de velden, inclusief de oefenhoek, van dermate slechte 
kwaliteit dat (goede) training niet mogelijk is.

• Door de matige kwaliteit van de velden worden concessies gedaan aan het niveau dat zou kunnen 
worden bereikt. Ook veroorzaakt het blessures. Ten opzichte van clubs die kunstgras hebben zijn we in 
het nadeel, omdat we hier eerst aan moeten wennen tijdens wedstrijden.

• De keeperstraining belast de velden extra zwaar.

• Kwaliteit van met name veld 1 trekt niveau van voetballen omlaag.

Conclusie: we hebben echt een groot probleem (met de nadruk op de kwaliteit van de velden)

Uitdaging 2:

• Het veldentekort was tijdens de privatisering al aanwezig en is sindsdien alleen maar toegenomen.

• Structureel trainen op wedstrijdvelden, zelfs overdwars. Weliswaar roulerend, maar hoge belasting.

• Trainingen worden bij vvVorden veel sneller afgelast dan bij andere verenigingen.

• Evenementen zoals Internationaal (Wim Kuiper) Jeugdtoernooi, Bedrijfstournooien in problemen, rem 
ontwikkeling

Conclusie: we hebben een overkoepelend kwantiteitsprobleem, nl. een structureel veldentekort

Uitdaging 3:

• Het parkeren en de verkeersveiligheid is met lange tijd ergernis van veel bezoekers van sportcomplex;

• Op topdagen (zaterdag bij jeugd, mooi weer in combinatie met zwembad, evenementen) groot issue;

• Problematiek middels diverse kanalen aangekaart bij gemeente (nooit formeel)

Conclusie: we hebben naast een kwaliteits- en kwantiteitsprobleem ook een veiligheids-parkeerprobleem
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2. Functionele analyse, Prioriteiten & Voorkeuren
vvtt 2018
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vvVorden - Sportpark ‘t Grote Veld aan de oude zutphenseweg

Huidige situatie

Verkeer /  
parkeerissue’s

Wordt alleen nog 
groter ivm overlap 
tijden zwembad
en voetbal

Velden tekort

Huidige situatie : Structrureel Veldentekort, Parkeer en veiligsheidsproblemen

Oefenhoek

Veld 1

Veld 2

Veld 3

Onvoldoende
ruimte voor :
- Wandelaars
- Fiesten
- Scooters
- Invaliden
- Auto’s.

(Top)drukte’s
ambulance en 
aan/afvoer naar
complex niet
verantwoord.
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3. Van ideeën tot dromen tot mogelijkheden



Huidige situatie : Structrureel Veldentekort, Parkeer en veiligsheidsproblemen

vvVorden - Sportpark ‘t Grote Veld aan de oude zutphenseweg

Verkeer /  
parkeerissue’s

Wordt alleen nog 
groter ivm overlap 
tijden zwembad
en voetbal

Velden tekort

Onvoldoende ruimte voor :
- Wandelaars
- Fietsen
- Scooters
- Invaliden
- Auto’s.

(Top)drukte’s ambulance 
en aan/afvoer naar
complex niet verantwoord

Huidige situatie

Veld 1

Veld 2

Veld 3

Oefenhoek
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3. Van ideeën tot dromen tot mogelijkheden



Ideeën in 2002
Percelen nabij Sportpark ‘t Grote Veld

Hier bent u nu, vvVorden / 

Sportpark ‘t Grote Veld

POORT TOT ‘T GROOTE VELD

ONTWIKKELINGSPLAN

In 2002 
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3. Van ideeën tot dromen tot mogelijkheden



POORT TOT ‘T GROOTE 

VELD

ONTWIKKELINGSPLAN

In 2002 
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Gewenste situatie 

(Dromen ☺)

2018-2019

Scenario A

Gewenste situatie 

(Realistisch)

2020 - 2021

Scenario B 

3. Van ideeën tot dromen tot mogelijkheden



Percelen nabij Sportpark ‘t Grote Veld

Percelen in eigendom van:
162 Particulier Y
1520 Particulier Y
1519 Particulier Z
998 Staatsbosbeheer
1561 Staatsbosbeheer
1950 Staatsbosbeheer
Zandweg - Gemeente

Visie vvVorden/SBS-beheerstichting = (Kunst)Grasveld (1,5 veld) : Zandweg Horizontaal Enzerickweg

Gewenste situatie (Dromen ☺)

Afsluiten zandweg :
Bevorderd problematiek rondom
verkeersveiligheid en parkeren niet alleen
voor vvVorden maar ook voor Zwembad, 
Hardloper (Run2Day), Cross, 
Mountainbikers etc.. 

Ruimte voor :
- Wandelaars
- Fiesten
- Scooters
- Invaliden
- Auto’s.

(Top)drukte’s ambulance en aan/afvoer
naar complex prima
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Scenario A

3. Van ideeën tot dromen tot mogelijkheden



Voordelen :
- Verkeersveiligheid opgelost *
- Problematiek vvVorden opgelost
• Oversteken niet nodig
• Velden omvang eenheid, blijven

een vereniniging
• Uitnutten OMNI-gedachte / SBS-

rol
• vvVorden niet zo maar een

vereniging
• Samenwerking intensiveren met 

oa School tal van mogelijkheden :
- Sporten….
- A4-daagse….
- Evenementen…
- Fietsen is gezond …

• Poort naar Grote Veld… (recreatie
….)* Afsluiten zandweg :

Bevorderd problematiek rondom
verkeersveiligheid en parkeren niet
alleen voor vvVorden maar ook voor
Zwembad, Hardloper (Run2Day), 
Cross, Mountainbikers etc.. 
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Visie vvVorden/SBS-beheerstichting = (Kunst)Grasveld (1,5 veld) : Zandweg Horizontaal Enzerickweg

Percelen nabij Sportpark ‘t Grote Veld

Gewenste situatie (Dromen ☺) Scenario A

3. Van ideeën tot dromen tot mogelijkheden



Percelen nabij Sportpark ‘t Grote Veld

Visie vvVorden =  Kunst grasveld (1,0 veld) : huidige veld 2 of 3
14

Scenario BGewenste situatie (Realistisch)

Voordelen :
- Verkeersveiligheid opgelost *
- Problematiek vvVorden opgelost
• Oversteken niet nodig
• Velden omvang eenheid, blijven een

vereniniging
• Uitnutten OMNI-gedachte / SBS-rol
• vvVorden niet zo maar een

vereniging
• Samenwerking intensiveren met oa

School tal van mogelijkheden :
- Sporten….
- A4-daagse….
- Evenementen…
- Fietsen is gezond …

• Poort naar Grote Veld… (recreatie
….)

* Een richtingsverkeer oude
zupthpenseweg bespreken :Bevorderd
problematiek rondom verkeersveiligheid
en parkeren niet alleen voor vvVorden 
maar ook voor Zwembad, Hardloper
(Run2Day), Mountainbikers
etc..parkeerhavens creereen

3. Van ideeën tot dromen tot mogelijkheden



Voordelen :
- Verkeersveiligheid opgelost *
- Problematiek vvVorden opgelost
• Oversteken niet nodig
• Velden omvang eenheid, blijven een

vereniniging
• Uitnutten OMNI-gedachte / SBS-rol
• vvVorden niet zo maar een

vereniging
• Samenwerking intensiveren met oa

School tal van mogelijkheden :
- Sporten….
- A4-daagse….
- Evenementen…
- Fietsen is gezond …

• Poort naar Grote Veld… (recreatie
….)

* Een richtingsverkeer oude
zupthpenseweg bespreken :Bevorderd
problematiek rondom verkeersveiligheid
en parkeren niet alleen voor vvVorden 
maar ook voor Zwembad, Hardloper
(Run2Day), Mountainbikers
etc..parkeerhavens creereen

Visie vvVorden/SBS-beheerstichting = (Kunst)Grasveld (1,5 veld) : Zandweg Horizontaal Enzerickweg 15

Percelen nabij Sportpark ‘t Grote Veld

Scenario BGewenste situatie (Realistisch)

3. Van ideeën tot dromen tot mogelijkheden



Wat hebben we te bieden 

A. Sportief gezien:
1. Buitensportaccommodatie voor gymlessen en sportevementen school
2. Buitensportaccommodatie voor voetbal, hardlopen, mountainbiken, etc….
3. Mooie, gezonde, sportieve omgeving om te sporten, niet alleen op het veld maar ook ‘t Grote Veld
4. Denk hierbij aan generieke buiten sporten zoals voetbal, hokey, softbal en honkbal,  maar ook Triatlon (ism met Zwembam)  bosloop, hindernisbaan, 

speerwerpen, of ouderwetse zeskamspellen etc……
B. Samen organiseren of meelopen met:

1. bij tal van evenementen zoals de A4-daagse, Tournooien, Zeskamp, Jeugdkamp, Run2day etc..
2. bij onderhoudswerkzaamheden o.a. groenvoorziening, veld/prikploeg, accommodatie etc.
3. bij geven van trainingen/beleidsplannen aan Jeugd, G-team, Ouderen etc……
4. in de Horeca/Facitaire omgeving zoals draaien van bardiensten, opstellen roosters etc…..

Het samen organiseren van sport- en recreatie-evenementen en bijvoorbeeld samen organiseren van Avondvierdaagse zou een mooi combinatie kunnen worden. 

Kortom: Naast primair sporten biedt het sportpark :
. Werkplek voor  ‘onderhoud accommodatie’
. Werkplek voor ‘groen’
. Werkplek voor ‘sport&beweging’
. Werkplek voor ‘horeca=&facilitair’

Meer dan voetbal … Mogelijkheden voor ‘Open Club’ :
• BSO
• Ouderen in beweging
• Beweegtuin
• Oudejaarscrosloop – Hardlopen 
• ATB-cross en/of Wielrenevenement
• Vergaderruimte met buitenaccommodatie

Aansluiting op ‘Grote Veld’ (TOP)
Samenwerking Zwembad
Parkeergelegenheid Sportpark & Zwembad en Éenrichtingsverkeer oude Zutphenseweg (Verkeersveiligheid)
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4. Samenwerking met VO-Vorden



4. Waarom bij buitensport bij vvVorden bij School/Sporthal bij school/sporthal     
geen optie is

1. Gaat om meer dan een sportveld

Trainingen vvVorden vereisen gemiddeld per avond van 18:30 tot 22:00 

• 1,5 veld,  volledig verlicht

• minimaal 8 grote kleedkamers

• parkeerplaats van gemiddeld 40 auto’s ( bij pieken 60 of zelfs meer)

• fietsenstalling van gemiddeld 60 fietsen (bij pieken 100 of zelfs meer)

• spelmaterialen (ballen, goals, hesjes etc..) gesloten opbergruimte van ca. 32m2 

• spelmaterialen (goals) ruimte voor opslag van minimaal 80 m2

• Leerwerkplek op de locatie

Deze regel geld ook voor de woensdagmiddag van 13:00 tot 17:00. Groepen van 50 tot 100 spelers(tjes) binnen deze tijdsbestekken vragen een beschikbare veldbezetting van 1,5 veld, kleiner is geen optie. 

2. In onze visie zou de sporthal de binnensport moeten faciliteren en de accommodatie ‘t Grote Veld de buitensport:

• Hiermee breng je focus in de te ontplooien activiteiten uit en is er ‘geen’ concurrentie en kan er samengewerkt worden;

• Het organiseren van ‘evenementen’ op buitenveld bij sporthal of school in het dorp gaat ten koste van evenement die vvVorden en Zwembad in de Dennen zeer hard nodig hebben.

3. Het clubgevoel en de binding :

• Je traint waar je normaliter ook sport lees voetbalt;

• De vvVorden is een vereniging en is daardoor ook gebaat bij 1 complex om de binding met leden sterk te blijven houden;

• Het kantine gebeuren in ‘clubhuis de ark’ is na trainingen naast inkomsten ook van onschatbare waarde voor de binding van de club en de evenementen die erom worden georganiseerd, het clubhuis bindt
de iniatieven op buitensport gebied, een aparte locatie bevorderd dit niet.

4. Overlast in het dorp:

Verder zullen de bezwaren van omwonende toenemen daar voetbal en training eenmaal een bepaalde lichti en geluidsniveau hebben en er behoorlijk veel verkeer bij komt kijken. Een argument waar de 
gemeente op voorhand mogelijk de verhuizing van de vereniging naar het dorp niet ziet zitten. (voorbeeld ‘sportveldje’ bij de Wehme >50.000 euro daarna weg ivm overlast! ) 17



vvVorden 

** De sleutel tot succes dat zijn wij allen **

Masterplan A 
Kunstgras 

Om altijd te kunnen
Trainen & Sporten

18
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“Idee vorming” 



5.Masterplan A.Kunstgras

Voordelen :
- Sportleerlijn School mogelijk
- VVTT – problematiek vvVorden 

grotendeels opgelost; 
- Oversteken niet nodig - veilig
- Velden omvang eenheid
- Uitnutten OMNI-gedachte / SBS-rol
- vvVorden is meer dan voetbal …….

Nadelen :
- Geen 4e veld en 1 natuurveld inleveren

voor kunstgras
- Verkeersveiligheid nog niet opgelost *; 

Financieen / haalbaarheid:
- Geen derden
- Eigen beheer
- Investering haalbaar > 500K indien ……..
- Wel aandacht voor veiligheid , eenrichting

i.c.m parkeerhaven deels op strook
oefenhoek.

* Een richtingsverkeer oude zupthpenseweg
bespreken :Bevorderd problematiek rondom
verkeersveiligheid en parkeren niet alleen
voor vvVorden maar ook voor Zwembad, 
Hardloper (Run2Day), Mountainbikers
etc..parkeerhavens creereen

5 Bestaande Velden 
- veld 3 = keuze uit > 20 scenario’s!

5

Voordelen voor veld 3 :
- Heft de nadelen van veld 2 op
- Ruimte creatie mogelijk door 

veld op te schuiven bij
gebouwcomplex

Nadelen veld 3 : 
- Heft het voordeel van veld 3 

op. 

vvVorden, niet zomaar een vereniging
19



Idee : 
Veld 3 Kunstgras

Opzet hoofdlijnen : 
1. Huidige veld 3 schuift naar achteren

2. Ruimte voor extra intrapveldje 30mx15m

3. Ruimte voor uitbreiding gebouwencomplex

4. Ruimte voor sport-spelactiviteiten

5. Huidige geluidswal hoger zand vanaf veld

6. Energie – zuinig led – verlichting

7. Ruimte tussen veld 1 – intrapveldje – veld 3 beide
zijde >2.50 

Aandachtspunten zoals :
1. Bekabeling
2. Grondkabels stroom
3. Waterput(ten)
4. Electra- huisje
zijn in kaart gebracht en vormen geen barriere voor
kunstgrasveld op veld 3.

5. Masterplan A. Realisatie kunstgras
3e veld na advies VVTT

Kunstgras
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Investering en jaarlijkse kosten -> contributie realistisch ivm 300.000,00 Euro  

5. Masterplan A. Realisatie kunstgras

(concept - financieen moet nog doorgerekend en final gemaakt worden)

> 380K
Excl. BTW!

> 20K
Excl. BTW!

> 200 K
Excl. BTW!

> 10K
Excl. BTW!

> 580 K
Excl. BTW!

> 30 K
Excl. BTW!

= gekozen
Scenario 75% oplossing



Masterplan 
B. Gebouwen & Ruimte’s

om voorbereid te zijn 
op uitbreiding

t.b.v. Voetbal & Sporten

22
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Uitdagingen huidige accommodatie :
1.  Achterzijde Horeca :
Te weining opbergruimte t.b.v. horeca /
vuilnis & evenementen materialen,
rommeltje en vrij toegankelijk

2. Achterzijde Kleedkamers / Berging
Vrij toegankelijk, geen zicht wie daar loopt
Rommeltje.

3. Massageruimte :
Te klein, te afgelegen, gebruikt voor kleding, 
rommeltje, niet hygienisch, slecht bereikbaar.

4. Was en Facilitaire ruimte :
Klein, donker en afgelegen.

5. Computer / werkruimte
Dient als gebruik voor ranja etc.. , niet
hygienisch, geen logische plek

6. WC Heren en Dames
Regelmatig verstopt, vervelends schoon te 
maken, oud bollig en ‘neststoffen’

7. Gang kleedkamer
Doorgangen naar (nood) uitgangen minder 
logisch

8. Kleedkamer 8 erg verstopte kleedkamer
niet altijd zicht wat daar gebeurd

9. Niet onbelangrijk is dakbedekking
bestaande gebouw.

1
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3

4

5

6

6

7
7

7

1
1

1

1
2 2 2
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Op toekomst voorbereide accommodatie – gebouwen, nut- en  noodzaak *  

6. Masterplan B. Gebouwen & Ruimte’s
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Op toekomst voorbereide accommodatie – gebouwen, nut- en  noodzaak *  
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Uitgangspunten :
• Verbetering veiligheid en 

toegankelijkheid ruimte’s
waaronder massageruimte

• Dakvoorziening bestaande 
gebouw

• Meer ruimte voor spel-
voetbalmaterialen

• Meer ruimte voor 
accommodatie en veld 
onderhoudsmaterialen

• Ruimte voor kleding
• Meer ruimte voor berging 

horeca & evenementen
• Ruimte voor invalide wc & 

verbeteren bestaande 
toilleten

• Facilitair bestuurskamer –
Keuken & uitgifte 
Ranje/Thee

• Overkapping doortrekken
(Droog, duurzaam en    
aanzicht)

• Vluchtroute’s blijven intact

* veiligheid, bereikbaarheid, 
schaalbaarheid, 
beschikbaarheid wordt 
bereikt rondom bestaande 
gebouwencomplex indien 
veld 3 opschuiven. Zie 
volgende sheet

Verbeteren ruimte’s in/en rondom bestaande complex, idee 1

6. Masterplan B. Gebouwen & Ruimte’s



Uitgangspunten :
• Verbetering veiligheid en 

toegankelijkheid ruimte’s
waaronder massageruimte

• Dakvoorziening bestaande 
gebouw

• Meer ruimte voor spel-
voetbalmaterialen

• Meer ruimte voor 
accommodatie en veld 
onderhoudsmaterialen

• Ruimte voor kleding
• Meer ruimte voor berging 

horeca & evenementen
• Ruimte voor invalide wc & 
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toilleten

• Facilitair bestuurskamer –
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Ranje/Thee

• Overkapping doortrekken
(Droog, duurzaam en    
aanzicht)

• Vluchtroute’s blijven intact

* veiligheid, bereikbaarheid, 
schaalbaarheid, 
beschikbaarheid wordt 
bereikt rondom bestaande 
gebouwencomplex indien 
veld 3 opschuiven. Zie 
volgende sheet

Op toekomst voorbereide accommodatie – gebouwen, nut- en  noodzaak *  
Verbeteren ruimte’s in/en rondom bestaande complex, idee 2

6. Masterplan B. Gebouwen & Ruimte’s
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Investering en jaarlijkse kosten
6. Masterplan B. Gebouwen & Ruimte’s

(concept - financieen moet nog doorgerekend en final gemaakt worden)

Idee 2 zal ongeveer 15% meerkosten ivm kleedkamer uitbreiding en vergroten ruimte’s
(2x zoveel ruimte voor 15% meer kosten)

> 120 K
Excl. BTW!

> 2 K
Excl. BTW!



vvVorden 

** De sleutel tot succes dat zijn wij allen **
27

“Idee vorming” 
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Masterplan B. 
Gebouwen & Ruimte’s
om voorbereid te zijn 

op uitbreiding
t.b.v. Voetbal & Sporten

Masterplan A 
Kunstgras 

Om altijd te kunnen
Trainen & Sporten
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Uitdagingen vvVorden -> Globalplan

7. Masterplan A & B



30

Investering en jaarlijkse kosten -> contributieverhoging realistisch ivm 300.000,00 Euro  

Uitdagingen vvVorden -> 2018 / 2019 → 2020

Bijdrage gemeente €300.000,-- = essentieel voor realisatie 
Bijdrage elders €184.000,-- (dmv akties & donaties) 

-> contributie max. €25,-- anders ruim €40,--

7. Masterplan A & B

> 380K
Excl. BTW!

> 20K
Excl. BTW!

> 120 K
Excl. BTW!

> 2 K
Excl. BTW!

> 500 K
Excl. BTW!

> 22 K
Excl. BTW!



Naast Voetbal zijn en doen we meer, dat verbind ons……
Wilt jij er ook bij horen ……… steun ons ……………… en zorg dat de buitensport op de kaart blijft en toekomst heeft 

Een greep uit : 
- Bedrijventournooien
- Wikee de Viking
- Filmavonden Jeugd
- Sinterklaas avonden
- Voetbal, Jeugd, 

Volwassenen, G-
Voetbal, Jongens, 
meisjes, ouderen

- Hardlopen
- Mennen
- Paardrijden
- Enduro
- Wielrennen
- Mountainbiken
- Soccer/Swimingkamp
- A4daagse
- Avikolympics
- Collectes
- Flessenacties
- Darten
- Klootschieten
- Vissen
- Etc…

Samenwerking oa met:
- VRTC
- In de Reep’n
- Manage
- Runners Vorden
- VRTC Vorden
- Oudejaarscrossloop
- Aviko / Cosun
- Feestfabriek
- Culturhuis (A4-daagse)
- Sporthal 
- Zwembad
- Visvereniging
- Ondernemers Vorden
- Etc….. 31


