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JBC De Hakhorst, knelpunten en wensen accommodatie 

 
1. Inleiding 

In par. 7 van de Beleidsvisie worden de activiteiten van de voorbereidingsfase (fase 1) genoemd. 

Punt 4 vermeldt als onderwerp ‘het opstellen van een lijst van verplichtingen en wensen’.  

Deze notitie beperkt zich tot de wensen, die voortvloeien uit problemen die in de dagelijkse 

praktijk worden ervaren. In feite zijn dit knelpunten, waarvoor oplossingen wenselijk worden 

geacht. Deze hebben geleid tot een wensenlijstje.  Op de genoemde ‘verplichtingen’ komen we 

later terug. 

 

Gedurende de afgelopen jaren heeft het bestuur kennis genomen van een groot aantal knelpunten 

en wensen betreffende onze accommodatie. Omdat de bouw van een 2e hal in 2014 niet haalbaar 

bleek, is er gekeken naar verschillende geopperde ideeën voor oplossingen binnen de bestaande 

accommodatie. De conclusie was dat oplossingen die ten koste zouden gaan van binnenbanen 

niet wenselijk waren. Daarom zijn er verkenningen geweest van oplossingen buiten de huidige 

binnenaccommodatie d.m.v. aanbouw. Deze bleken echter onhaalbaar vanwege de hoge kosten.  

Belangrijk in dit stadium is dat het bestuur duidelijkheid en openheid naar en betrokkenheid van 

alle leden nastreeft over knelpunten, wensen, ideeën, bemerkingen en voorstellen. In de 

Beleidsvisie is reeds toegelicht om welke veranderingen het gaat. Onderstaande opsomming is 

een nadere detaillering van wat thans bekend is. De genoemde punten zijn in 2015 verzameld 

door het bestuur in samenspraak met enkele leden. Ter actualisering worden leden uitgenodigd 

aanvullingen te melden. 

     

2. Praktische problemen/knelpunten      

keuken-magazijn (voorraad) opslag van horecaspullen is moeizaam, op verschillende 

plaatsen, zelfs in de garderobe en in veel te kleine ruimten 

 er staan op diverse plaatsen koelkasten en diepvriezers 

 aanvoer van goederen moet via dubbele (kantine)deuren 

emballage                 afvoer van emballage moet via de dubbele (kantine)deuren 

de bar                     de bar heeft een zeer onhandige opstelling/inrichting  

             geld in ontvangstnemen boven de spoelbak 

             hoekopstelling is niet efficient 

             de koffiemachine staat op een niet op logische plaats 

         glazen zitten in laden (onhandige oplossing,  bukken nodig           

         bediening met drie medewerkers is nauwelijks mogelijk,     

         medewerkers lopen elkaar dan in de weg 

                                              er is te weinig uitgifteruimte           

keuken de keuken is niet handig ingedeeld 

 bij party's moet aan- en afvoer door de cateraar via de kantine 

 er is niet genoeg ruimte om spullen van cateraar te plaatsen 

garderobe           garderobe is te klein en heeft geen logische plek bij de entree  

        met (natte) kleding dwars door de kantine naar de garderobe 

toiletten           aantal toiletten is te gering (slechts 1 herentoilet) 

                      handenwasgelegenheid is onvoldoende;  

                                 bij drukte staat men dicht tegen elkaar te wachten  

            de handendroging is matig, thans wordt papier gebruikt 

        een mindervalidentoilet ontbreekt 

hoofdingang  de entree naar het pand is onlogisch, zodat men om het   

 gebouw heen moet lopen 

trap naar de zolder is te steil, heeft te smalle treden en de 

afstand tussen de treden is te hoog  

wedstrijdbalie          voldoet wel maar zou iets groter mogen 
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men passeert de wedstrijdbalie voordat de garderobe is     

bereikt, waardoor men soms vergeet in te schrijven 

(de routing is dus niet correct) 

kantine                      kantine is te klein bij bezetting van meer dan  64 personen 

           (vergunning is verleend tot max. 90 personen) 

buitenmeubilair opslag buitenmeubilair in de kantine geeft een rommelig 

beeld, zou daar niet moeten 

tuingereedschap de opslagruimte voor tuinspullen en ander materiaal is aan de 

kleine kant (nu in container op einde van het terras)  

container de container staat op onhandige plaats en zou daar moeten 

verdwijnen  

3. Wensenlijst      

kantine    vergroting van de kantine tot een capaciteit van 120 pers. 

keuken-bereiding  vergroting van de keuken tot ca. 30 m2 met logischer indeling 

magazijn/opslag  vergroting van opslagmogelijkheden van voorraden en emballage 

dienstingang   entree voor leveranciers direct bij de opslag (magazijnruimte) 

    directe toegang voor cateraars naar magazijn en keuken 

keuken-uitgifte (bar)  vergroting van bar met logischer indeling en plaats koffieautomaat  

toiletten   verruiming sanitaire hoek, uitbreiding aantal toiletten 

    verruiming van de wasgelegenheid bij de toiletten  

    uitbreiding met een mindervalidentoilet  

garderobe   verplaatsing (dichter bij ingang) en verruiming van de garderobe  

routing logischer route van entree naar garderobe en wedstrijdbalie 

hoofdingang een entree dichter bij de parkeerplaats  

buitenmeubilair  een opslagruimte voor het buitenmeubilair buiten de kantine  

tuingereedschap  een andere en grotere opslagruimte voor het tuingereedschap 

multifunctionele ruimte een vergaderkamer op de begane grond, die tevens als EHBO-   

                                                ruimte gebruikt kan worden 

 

4. Tenslotte 

Het zal opvallen dat knelpunten en wensen elkaar hier en daar overlappen en dat er een zekere 

samenhang is tussen de opgesomde aandachtspunten. Sommige zaken vloeien voort uit andere, 

waardoor een kettingreactie kan ontstaan. Als er bijvoorbeeld meer ruimte nodig geacht wordt 

voor keuken, magazijn en bar dan gaat dit ten koste van de kantineruimte, die nu al te klein is. 

Meer toiletruimte zou ten koste gaan van de garderobe. Als er buiten de binnenaccommodatie 

aangebouwd zou worden, rijst de vraag op welke plaats en hoeveel m2. 

Al deze vragen zullen moeten worden beantwoord met inachtneming van onze Beleidsvisie. 

Daarbij zal als uitgangspunt gelden om te proberen zoveel mogelijk knelpunten in onderlinge 

samenhang op te lossen, zonodig gefaseerd. 

Uit de wensenlijst blijkt al aan welke oplossingen destijds is gedacht. 

Het moge echter duidelijk zijn dat er een reële kans is dat geïnventariseerde wensen niet allemaal 

en/of niet volledig gehonoreerd kunnen worden.  

Het bestuur wenst voorrang te geven aan uitbreiding van de kantine en aanpak van de 

toiletgroep, inclusief uitbreiding met een mindervalidentoilet en verplaatsing van de garderobe 

als onderdeel van het te ontwikkelen totaalplan. Maar zoals gezegd, wijzigingen hangen met 

elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Wij hopen dat straks geconcludeerd kan worden dat er toch  

betaalbare oplossingen haalbaar worden geacht. Ook hierover zullen wij tijdig informatie geven. 

 

Leusden, 28 september 2018 

 

Bestuur JBC De Hakhorst, 

Harry Saaltink, voorzitter 


