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Beleidsvisie aanpak accommodatie JBC De Hakhorst  
 
1. Voorgeschiedenis en probleemstelling 
De planvorming voor aanpassing van de accommodatie van onze club kent een 
lange voorgeschiedenis van bijna 10 jaar, ingezet door het vorige bestuur. Het doel 
was dat er een 2e hal bijgebouwd zou moeten worden naast de huidige hal. Hierdoor 
zou het aantal buitenbanen verminderen. Echter, er lag een optie op de huur van 
extra gemeentegrond achter de banen 16 t/m 32. Daar zouden dan extra banen ter 
compensatie kunnen worden aangelegd. Het plan was gebaseerd op de prognose 
dat onze club in de nabije toekomst zou kunnen doorgroeien tot 350-400 leden.  
Veel leden vonden dit een te optimistische aanname en daarmee een te groot risico 
bij het niet halen van dit ledental. Anderen vonden dat we zo’n grote club niet zouden 
moeten willen.   
Interne discussies hebben uiteindelijke geleid tot een extra ALV in 2014, waar de 
leden in grote meerderheid tegen de uitbreidingsplannen stemden. Dit leidde tot het 
aftreden van het toenmalige bestuur. Hiermee was een kostbaar plan van de baan, 
waarvoor onvoldoende eigen vermogen in kas was en waarvan de financiële 
haalbaarheid destijds niet is getoetst. 
 
Belangrijk in dit verband is dat het plan niet alleen een sportief aspect had (een nog 
grotere en aantrekkelijkere accommodatie met meer en bredere binnenbanen) maar 
ook bedoeld was als oplossing voor een aantal knelpunten van facilitaire en 
logistieke aard, namelijk: 

- een te gering aantal toiletten en er ontbreekt een mindervalidentoilet; 
- de toiletruimten zijn te klein met gebrekkige voorzieningen 
- de garderobe is te klein en op een onlogische plaats (d.w.z. niet bij de 

entree) gesitueerd; 
- de kantine is te klein;  
- de keuken is te klein en onhandig ingedeeld; 
- de bar heeft een onhandige opstelling; 
- er is onvoldoende opslagruimte voor horecaspullen en emballage; 
- de stalen opslagcontainer zou weg moeten. 

Door het stopzetten van de plannen voor een 2e hal zijn de genoemde knelpunten 
blijven liggen. Dit vormt voor ons een belangrijke zorg. 
In 2015 heeft een groepje leden achter de schermen, onder leiding van voormalig 
secretaris Henk Heijke, gezocht naar oplossingen hiervoor maar deze waren te 
kostbaar om te realiseren. Daarbij kwam dat banken geen bereidheid tot externe 
financiering toonden. Daarom hebben we hier geen ruchtbaarheid aan willen geven. 
Wij realiseren ons dat hierdoor ten onrechte de indruk kan zijn ontstaan dat wij het 
niet belangrijk vinden dat de knelpunten in de huidige accommodatie worden 
opgelost. Die indruk willen we met deze beleidsvisie wegnemen. 
 
In de afgelopen jaren zijn er tal van ideeën, bouwplannen, tekeningen en 
kostenbegrotingen ingebracht door meerdere leden. Over deze plannen bestaan 
intern flinke verschillen van mening. Ze vormen een lijvig dossier, tezamen met tal 
van notities, correspondentie en juridische stukken.  
In de laatste ALV is de behoefte geuit aan vervanging van de stalen opslagcontainer 
door een elders te plaatsen houten blokhut. De daaruit voortvloeiende discussie 
geeft een goed beeld van de patstelling die is ontstaan. Hierop aansluitende 
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gesprekken hebben onze mening versterkt dat die zal moeten worden doorbroken. 
Het ligt voor de hand hierbij het materiaal uit het dossier te betrekken.  
 
2.  Een gecompliceerd vraagstuk vraagt om een planmatige oplossing 
Onze conclusie kan niet anders zijn dat het hier gaat om een gecompliceerd 
vraagstuk met technische, juridische en financiële aspecten, die niet gemakkelijk zijn 
op te lossen. 
Echter, wij realiseren ons ook dat niets doen niet acceptabel is. Daarom willen we de 
draad weer oppakken, primair gericht op het oplossen van een aantal van de 
genoemde knelpunten van facilitaire en logistieke aard. 
De leidraad bij besluiten over toekomstige aanpassingen van onze accommodatie zal 
zijn dat die, hoe klein of groot dan ook, zullen moeten passen in een totaalplan voor 
de langere termijn. Zo kunnen we voorkomen dat aanpassingsbesluiten voor de korte 
termijn, zoals het vervangen van de stalen container, later niet inpasbaar blijken te 
zijn of onnodig geld hebben gekost. Immers, één aanpassing kan een kettingreactie 
in gang zetten, waarvan onderdelen elkaar op korte en langere termijn beïnvloeden. 
 
Wij willen benadrukken dat zo’n totaalplan voor de langere termijn eerder het 
karakter heeft van een mogelijkheid dan een doel waarnaar we streven. Dus het is 
geen kwestie van ‘moeten’  maar van ‘kunnen’. 
 
3.  De uitgangspunten voor een totaalplan 
Het beoogde totaalplan voor de langere termijn zal worden gebaseerd op onze visie 
op de toekomst van onze club. 
Hierbij zullen wij een aantal heldere uitgangspunten hanteren: 
- het opgebouwde dossier zal nauwkeurig worden bestudeerd en geanalyseerd; 
- we betrekken de indieners van eerdere plannen bij het vervolgtraject;  
- het werk dat al is verricht hoeft niet te worden overgedaan; 
-  we gaan door op de ingeslagen weg met behoud van bruikbaar materiaal en 

aanvulling van ontbrekende elementen; 
-  we doen onderzoek naar noodzakelijke informatie op het gebied van wet- en 

regelgeving; 
- we formuleren duidelijke criteria en uitgangspunten voor (deel)plannen; 
-  we hanteren de beginselen van zorgvuldigheid, planmatigheid en 

haalbaarheid; 
- we communiceren tijdig en transparant met de leden; 
-  we staan open voor reacties van leden; 
- we zullen besluitvorming van onderaf stimuleren. 
 
4. Visie op het ledenaantal.  
Gebleken is dat er binnen onze club om allerlei redenen verschillend wordt gedacht 
over de gewenste maximale clubgrootte in termen van ledenaantallen. Het 
onderwerp ligt dus gevoelig. Inmiddels heeft de praktijk uitgewezen dat in het 
verleden genoemde, optimistische streefgetallen van boven de 350 leden op korte 
termijn niet haalbaar zijn. Het grote natuurlijke verloop vergt op zich al veel 
wervingsinspanningen om het ledental niet te ver te laten dalen. Wij achten een 
clubgrootte van 275 – 325 leden voor de middellange termijn (5 – 7 jaar) een 
realistische doelstelling. Daarom  hoeft er naar onze mening voorlopig geen rekening 
gehouden te worden met de noodzaak tot uitbreiding van het aantal binnenbanen. 
Anders gezegd, plannen voor de bouw van een 2e hal zijn thans niet aan de orde. 
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Voor de langere termijn (8 – 20 jaar) bestaat hierover minder zekerheid, nog afgezien 
van de mogelijkheid tot samengaan met onze zusterclub in Leusden. Wij zien echter 
geen noodzaak hierover nu al een standpunt te bepalen. 
Wel vinden we het wenselijk de mogelijkheid voor uitbreiding van binnenbanen met 
een 2e hal in tact te houden en dus niet te blokkeren door onomkeerbare besluiten. 
Een feit blijft dat een eventuele 2e hal ten koste zal gaan van het huidige aantal 
buitenbanen. Dit zou gecompenseerd kunnen worden door parkuitbreiding aan de 
zuidkant indien de gemeente hiermee akkoord kan gaan. Deze mogelijkheid is reeds 
door het vorige bestuur geopperd maar zekerheid is er niet omdat niet bekend is of 
de gemeente het huurcontract wil verlengen. De optie ligt er en kan daarom bij  
toekomstige besprekingen over verlenging van ons huurcontract door ons ter sprake 
worden gebracht.  
 
5. Het huurcontract  
Het huidige huurcontract (Recht van Opstal) heeft een looptijd van 30 jaar, eindigend 
per 14 december 2025. Een clausule luidt dat 2 jaar daaraan voorafgaand 
besprekingen over verlenging kunnen beginnen. Thans is niet te voorspellen hoe de 
gemeente zich zal opstellen. Wij hebben het voornemen om in een vroeger stadium 
te peilen hoe de gemeente denkt over deze materie ondanks dat een toekomstig 
nieuw college andere plannen of opvattingen kan hebben.  
Een voordeel van genoemd tijdsbestek is dat wij over een aantal jaren een betere 
keuze kunnen maken voor het wel dan niet koppelen van huurverlenging aan 
uitbreiding met een grondstrook te zuiden van het huidige terrein voor de aanleg van 
buitenbanen.  
Voorlopig houden we deze mogelijkheid wel in tact. 
 
6. Uitgangspunt bij het oplossen van facilitaire knelpunten 
De eerder genoemde knelpunten kunnen in technische zin worden opgelost binnen 
onze huidige hal of door uitbreiding. 
Een verbouwing binnen onze hal zal ten koste gaan van een aantal binnenbanen. Wij 
willen dit echter voorkomen. Oplossingen die een uitbreiding van de huidige hal 
inhouden hebben daarom onze voorkeur. Echter, die uitbreidingsmogelijkheden zijn 
beperkt en hebben bijkomende consequenties, bijvoorbeeld voor het aantal 
buitenbanen. Wij hebben het voornemen die consequenties helder in kaart te 
brengen en keuzes te maken, waarop vervolgplannen kunnen worden gebaseerd. 
Met het verstrijken van de jaren is de noodzaak tot verbetering van de facilitaire 
situatie toegenomen. Centraal hierin staat de wens voor modernisering en uitbreiding 
van het aantal toiletten, rekening houdend met de wettelijke noodzaak voor een 
mindervaliden toilet. Gelet op de plaats van de toiletten zal dit invloed hebben op de 
plaats van de garderobe. Hierdoor kan er een kettingreactie ontstaan. Wij zullen de 
mogelijkheid onderzoeken om veranderingen gecontroleerd in fases te realiseren.  
 
7. Aanpak in 3 fasen 
De komende tijd zullen we een plan van aanpak opstellen, dat in 3 fasen zal worden 
gerealiseerd: 

1. voorbereiding 
2. besluitvorming, leidend tot een totaalplan voor de langere termijn 
3. uitvoering in haalbaar geachte stappen 
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Deze beleidsvisie maakt deel uit van fase 1. Hierin zullen de volgende activiteiten ter 
hand worden genomen: 
1. analyse van het opgebouwde dossier t.a.v. contracten en andere belangrijke 

stukken; 
2. inventarisatie van wet- en regelgeving, betrekking hebbend op de 

accommodatie; 
3. inventarisatie van eerdere ingediende plannen; 
4.  opstellen van een lijst van verplichtingen en van wensen;  
5. knelpuntanalyse, gekoppeld aan haalbare oplossingen; 
6. analyse van de mogelijkheid tot realisering van eerder gesignaleerde wensen;  
7.  prioriteitsaanduiding en- motivering; 
8. vaststelling van de beschikbare financiële middelen;  
9. inventarisatie financieringsbronnen en -mogelijkheden 
10. inventarisatie van inzetbaarheid van vrijwilligers op korte en langere termijn. 
  
8.  Interne communicatie 
Wij realiseren ons dat het, naast technische, juridische en financiële haalbaarheid 
van planvorming, noodzakelijk is dat concrete plannen door de leden worden 
gedragen. Daarom streven wij transparantie en betrokkenheid na. Dat betekent dat 
naast degenen die eerder bij planvorming waren betrokken, alle leden in een vroeg 
stadium geïnformeerd zullen worden over plannen en voortgang (voorlichting), 
gevolgd door op het juiste moment mee beslissen over voorstellen in een ALV.  
Uitwerking hiervan vindt plaats in een communicatieplan. 
 
Leusden, 16 augustus 2018 
 
Bestuur JBC De Hakhorst 
Harry Saaltink (voorzitter) 
 
 
 


