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HRC’14 

Raadsleden info-avond 23 maart 2015 

PLANVOORSTEL  NIEUW  SPORTCOMPLEX  ROSSUM 



CONTEXT 

• 8 commissies + leden, hebben elk 1 lid in bestuur 

• Commissies hebben T.B.V. + eigen regelruimte 

• Commissies maken eigen plan, 1e= Communicatie/PR 

• Doel = nadenken over toekomst, keuzes maken + 
richting uitzetten, consistent handelen (niet w.v.d.d.), 
kennisoverdracht 

• Niet in beton gegoten > voortschrijdend inzicht 

• Volgt: voetbaltechnisch activiteiten/evenementen, 
financieel/begroting, onderhoud, sponsorplan 

• Vandaag: accommodatieplan 
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HISTORIE + AANLEIDING 

• 1946: oprichting VVH en RVV 
• Van oudsher sterke rivaliteit 
• 2002: nieuw Accommodatiebeleid Gemeente 

Maasdriel = terugbrengen aantal sportcomplexen 
• Aandrang door Maasdriel v. samengaan voetbalclubs 
 (verlaging subsidie, verhoging huur v/d velden) 
• 2006:  1e fusiepoging = tumult + bestuur afgetreden  

+ bezorgdheid volbouwen v. groene hart Hurwenen 
• 2013: nieuwe poging, gezamenlijke fusiecommissie 
• 2014: oprichting HRC’14 
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ONZE  VERENIGING 

• Ruim 500 leden, op één na grootste V.V. in Maasdriel 
• ca. 330 spelen competitie 
• 9 seniorenteams  = 6  heren-  en  3 damesteams 
• 14 juniorenteams + 1 G-team 
• ca. 120 niet-spelende vrijwilligers (trainers, leiders, 

onderhoud, commissie-/bestuursleden, vrienden van 
HRC (vergaren eigen budget voor speciale klussen) 

• Maatschappelijke functie: sociale cohesie 
• Jeugd: incasseringsvermogen, teamgeest, zingeving, 

samen plezier, behoud kwaliteit leefgemeenschap 
• HRC’14 telt nu twee sportparken 
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19.900 m2 

27.500 m2 
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ONZE  FINANCIËN 

• Gezonde financiële basis (fusie voor ons niet nodig) 

• Sponsors, donateurs, tegeltjes, vrijwilligers 

• Bar-/kantine inkomsten, entreegelden, lotenverkoop 

• Ledenwerving: o.a. braderie, PR+media aandacht, 
 sympathie + imagoversterking (kampioenen) 

• Fondsenwerving: oliebollen-/aardbeien-acties, 
 feestweek, Kerstmarkt, merchandising, e.a. 
• Verstandig mee omgaan: niet uithollen (dia verderop) 
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ONS  CLUBHUIS  ROSSUM 
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Kantine/kleedkamers e.d. zijn aan vervanging toe 
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DIT  IS  NIET VRIJBLIJVEND 

• Fusie is een feit, als eerste V.V. in Maasdriel 
• Nu is feitelijke samenvoeging nodig 
• Echter andere situatie op de woningmarkt 
• Maasdriel verwacht komende 8 – 10 jaar geen geld uit 

evt. grondverkoop centrum Hurwenen 
• Vorige Wethouder Financiën: pech voor HRC’14, wel 

fusie, helaas geen samenvoeging   
• Vereniging nu draaiend als bedrijf met 2 filialen 
• Logistieke knelpunten, communicatie, dubbele kosten 

= ook voor Maasdriel (onderhoud velden) 
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OVERWEGINGEN 

• Samenvoeging > Logische plek = tussen beide dorpen 

• Onhaalbaar = oorspr. idee nieuw complex Rossum in 
boomgaard a/d overkant (bestemm.plan+begraafplts.) 

• Huidig complex ongeschikt voor dubbel aantal leden, 
velden raken overbelast, clubhuis te klein  

• Dus herontwikkeling bestaande locatie Rossum 

• KNVB norm = 4 grasvelden of 3 indien min. 1 kunstgras 

• Jeu de Boules, Skatebaan, buitenschoolse activiteiten 

• grotere Parking + fietsenstalling met overkapping 
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Luchtfoto  incl.  
Kadastrale  grenzen 
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Groen = Gemeentelijke 
percelen 
en overzicht van omliggende 
kadastrale grenzen 

12 



ONS  INITIATIEF 

• Helder: zinloos om louter onze hand op te houden 

• Samenvoeging = voor ons flinke financiële uitdaging 

• Dan willen we er ook beter van worden 

• Eigen plan ontwikkeld, in bezit Maasdriel  3feb’15 

• Velden, verlichting + infrastructuur, clubgebouw, 
tribune?, parkeergelegenheid + fietsenstalling 

• HRC’14 zorgt voor investering + realisatie opstallen 

• Ontwerpstreven = nul-energie 
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ONS  NIEUWE CLUBGEBOUW 

• Kantine/keuken + Bestuurskamer 
• Kleed-/verzorgingsruimten, douches, sanitair, berging 
• Sporthal, multi functioneel, bediening andere clubs: 
 Tafeltennis, Biljart, Fanfare, volleybal, basketbal, 
 andere complementaire activiteiten (De Kil ??) 
• Rendabele exploitatie in handen HRC’14 
 (nog uitwerken: verdienmodel + businessplan) 
• Eis = toekomstbestendig (ledengroei door overloop en 
 toename woningen &  inwoners) 
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ONZE  FINANCIERING 
(nader uit te werken) 

• Participanten (aandeelhouders?) 
• Sponsors/Giften (bedrijven, vermogende particulieren) 
• Crowd Funding (vele kleintjes >> massa = kassa) 
• Subsidies 
• Verloting (van een auto?) 
• Rommelmarkt (leden zolderopruiming) 
• Besparen door bouw in eigen beheer 
• Geld voor ons laten werken (optiebeurs) 

    Rendabele exploitatie = geen kapitaalslasten 
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ONZE  KAMPIOENEN 



ONZE  VRAAG 

• Maasdriel s.v.p. zorgen voor aanleg velden (grond in 
eigendom Maasdriel, nu dood kapitaal) 

• Principebesluit: 
    enerzijds 4 velden op gras = 1 op vml. vuilstort 
 >>  vergt aankoop stukje tussenliggende grond, 
    anderzijds indien beperkt binnen huidige begrenzing 
 = 3 velden incl. één kunstgras 
 >>  vergt  € 3 à 4 ton extra (info KNVB) 
• Laat ons weten wat u wilt, dan gaan we dat uitwerken 
• Doel = realisatie v/a juli 2016; inwijding juli 2017 
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RUWE  KOSTENSCHATTING 
AANLEG  VELDEN 
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speelvelden (naar KNVB normen) 
Norm per 

veld 

Aantal 

velden 
Totaal 

Onderbouw  €     40.000  4  €         160.000 

Bovenbouw  €     20.000 4  €           80.000 

Hekwerk  €     14.050 4  €           55.000 

Inrichting en beregening  €     32.500 4  €         130.000 

Verlichting  €     21.500 4  €           85.000 

Verharding 2 meter rondom  €     14.500 4  €           60.000 

        

Subtotaal €     142.500   €         570.000 

        

Meerkosten 1 kunstgrasveld  €         350.000 



 

FIFA + KNVB afmetingen voetbalveld 
70 x 105 meter + vrije uitloop 5 m. rondom 
+ ruimte voor dug-outs, scorebord e.a. 
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Situatie indien binnen huidige grenzen 
= 3 velden 
= op voorhand beperkt 
= knelpunt: transitie 

20 



 

Ontwerpvariant  12jan15 
= volledig op Gemeente gronden 
4 x  voetbalveld = 70 x 105 m. + uitloop rondom 
HRC’14 clubhuis + sporthal = 30 x 60 meter 
           + terrassen  7,5 m. rondom 
4 x  tennisbaan  = 11 x  24 m.  + uitloop rondom 
 + eigen clubhuis + terras rondom 
Carpark = ca. 200 auto’s in totaal 

Veld 1 

Veld 2 

Veld 3 

Veld 4 
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Uitgangspunten: 
4 x  voetbalveld = 70 x 105 meter 
4 x  tennisbaan  = 11 x  24 meter 
Clubhuis + sporthal = 33 x 73 meter 
 

Incl. grond vml. vuilstortplaats 
Uitgangspunten: 
4 x  voetbalveld = 70 x 105 meter 
4 x  tennisbaan  = 11 x  24 meter 
Clubhuis + sporthal = 33 x 73 meter 
 



ONZE  AANPAK 
(nader uit te werken) 

• Publiek Private Samenwerking ? 

• Juridische scheiding ? van vereniging + exploitatie   en 
geld + eigendommen (Stichting Vrienden van HRC’14?) 

• Projectaanvraag door HRC’14  >>  Programma v. Eisen 

• Toewijzing Case-Manager Maasdriel 

• Kostenloos vergunningentraject 

• ProjectLeider + Directievoerder HRC’14 nodig 

• Kennisdeling met KNVB en voetbalclubs-in-fusie 

• Transitie: tijdens de verbouwing blijft de toko open 
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KNELPUNTEN 

• Tennis Vereniging HUROS 
 verouderd clubhuis, zwakke financiën, dalend 
 aantal leden, kunnen van 5 naar 4 banen 
• Willen indien mogelijk meeliften met HRC’14, wie 
 gaat dat betalen?   (1 tennisbaan = € 80 mille) 
• Voorkeur Maasdriel:   T.V. ongemoeid laten (?) 
• Maasdriel aankoop gronden ligt niet voor de hand 
• Transitie: trainingen + wedstrijdschema geheel in 

Hurwenen = onhaalbaar >> extra veld op vuilstort 
nagenoeg onafwendbaar 
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UITZOEKEN & NAVRAGEN 

• Hoe staat Dorpshuis De Parel in Rossum tegenover 
evt. verdwijnen van ROTAC Tafeltennisclub naar 
sporthal van HRC?  (inkomstenderving) 

• Bereidheid tot medewerking door omwonenden 

• Voorkomen van functionele doublures sporthal HRC 
vs. De Parel, De Kil, O.B.S. De Boogerd 

• Invulling van vrijkomend terrein centrum Hurwenen 
verloedering voorkomen, zo lang daar geen andere 
invulling voor is gevonden 
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FIFA + KNVB afmetingen zaalvoetbalveld 
20 x 40 meter + benodigde vrije uitloop     
2 meter rondom 
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NIET  ZO  MOOI 

















VRAGEN 
IDEEËN 

DISCUSSIE 
? ? ? 
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. . . wa Driekus d’r van veind: 
Ik zaag in ut Brabant Dagblad un mooi stukske over un kompleks plan                     
wah onze vereniging het opgesteld. 

Ut komt erop neer da we meej zun allen de hele kiet aan de huidige Rossumse 
locatie goan slopen, verbouwuh en uitbreiduh. We willen zelfs een hele nieuwe 
kantine bouwuh meej het bloed, zweet en troanen van onze eigen minsen. Wa dan 
ok leuk is, da we ons logo meenemen in ut ontwerp van de kantine en kleedhokken. 

Ut zal een soort van ooievaarsnest worduh zodat ik warm deur het raam kan kijkuh 
meej unne gele rakker in mijn handen en ok nog het voetbal kan zien. Vaak zat hek 
vanuit de kantine stoan te kijkuh en alle doelpunten gemist. Dan stond er wir één of 
andere lange kwiebus vur oe beeld of er stond er één meej unne paraplu mijn beeld 
te verknalluh. Da is meej de nieuw kantine verleden tijd.  

Al meej al zij ik best blij da we op één kompleks goan spelen, alleen da we een 
kunstgrasveld zouduh krijguh, da is dan wa minder (ge wit hoe ik doar over denk). 
Mar ut kan ok zo zijn da ik onderhand unnuh ouwe zeikerd begin te worden. Hoe of 
wa dan ook, hopen da de Geminte een bietje meewerkt en da ik snel zonder 
nekhernia van het zoeken noar een stukske voetbal, op unne kruk voetbal kan kijkuh. 

Houd um recht, haje.  Driekus 



Bij  voorbaat  dank  voor 
jullie  medewerking 
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