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JBC De Hakhorst 
Nieuwsbrief 29-03-2019 
 
Betreft: Toelichting op agendapunten accommodatie 18 en 19, ALV 11-04-2019 
 
Beste clubleden, 
 
Zoals aangekondigd in onze toelichting op de voortgang van de aanpassing van onze 
accommodatie (bijlage 10 van de ALV- agenda) lichten we details daarvan toe in deze 
nieuwsbrief. 
 
1. Nadere toelichting op de verbouwingsplannen 
We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de geïnventariseerde wensen maar 
iedereen zal begrijpen dat niet alles kan worden gehonoreerd. Het accent ligt op het 
verbeteren en vernieuwen van de toiletgroepen en het toevoegen van een Mindervalidentoilet 
(MIVA). 
Concreet betekent dit het volgende: 
a. voor de herentoiletgroep: uitbreiding met 1 toilet en 1 wastafel; 
b. voor de damestoiletgroep: uitbreiding met 1 toilet en 3 wastafels (gedacht wordt aan 1 blad 
met 4 wasbakken); 
c. het toevoegen van een MIVA- toilet met de wettelijke afmetingen op de plaats van de 
garderobe. Hierin komt een schuifdeur als toegang.. 
d. verplaatsing van wanden gebeurt zodanig dat de bestaande doorgang kantine - garderobe 
gehandhaafd kan blijven; 
e. alle toiletten zullen bestaan uit moderne hangtoiletten 
f. de wand tussen magazijn en herentoiletgroep schuift ongeveer 1 meter op, waardoor het 
magazijn voldoende groot wordt om een einde te maken aan de opslag van kratjes elders; 
g. in het magazijn komt naast de deur van de gaskast een nieuwe naar buiten opengaande deur 
voor bevoorrading en afvoer horecabenodigdheden. 
 
Het nieuwe MIVA- toilet komt dus op de plaats van de garderobe. Een definitieve oplossing 
voor de verplaatsing van de garderobe kon echter niet worden gevonden binnen onze huidige 
accommodatie. 
Daarom lag het voor de hand deze onder te brengen in een beoogde aanbouw van de kantine. 
Er is globaal onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een dergelijke uitbouw alsmede 
naar kostenplaatjes. Op grond hiervan hebben wij besloten de uitbreiding van de kantine voor 
onbepaalde tijd uit te stellen. 
 
De oplossing voor de garderobe 
Tijdens de contacten met leveranciers van kant en klare units bleek dat één bedrijf een kleine 
unit kan leveren van 3 x 2,5 meter. Door deze met een speciale technische constructie tegen 
de halwand bij de huidige ingang te plaatsen, kan daarin de garderobe worden aangebracht. 
Een bijkomend voordeel van zo’n losse unit is dat deze later eventueel ontkoppeld en 
herplaatst of verkocht kan worden. 
 
2. Vervanging van de stalen opslag container 
Het voorstel tijdens de vorige ALV was om een zelfbouwpakket voor een houten tuinhuis te 
kopen voor opslag. Nader onderzoek wees uit dat de aanschafkosten hoger uitkwamen en dat 
er kosten bijkwamen voor afvoer van de oude container. De kluscommissie liet weten af te 
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zien van zelfbouw. In eerste instantie werd gedacht aan de aanschaf van een kant en klare 
houten bergingsunit van 6 x 2,70. Een gebruikt exemplaar kost € 6.000,-. Maar uit onderzoek  
naar de mogelijkheden voor vervanging door een stalen zeecontainer bleek dat een dubbel zo 
grote container van 40 Ft (= 12 meter) dezelfde kostprijs heeft als een kleinere die we nu 
hebben van 20 Ft. Er komen wel extra kosten bij voor het aanbrengen van een extra deur in 
een lange wand en coating in een kleur naar wens. Maar voor ruim €4.000,- kunnen we een 
gebruikt exemplaar met klasse A aanschaffen. In overleg met de betreffende commissies is 
gebleken dat de voorkeur voor de standplaats uitgaat naar het terras aan de kant van het 
rozenperk. 
 
3. De kostenbegroting 
Omdat we nog geen contacten met aannemers hebben, zijn we voor de verbouwing van de 
toiletten en magazijn uitgegaan van een kostenschatting, die opgesteld is door onze 
bouwkundig adviseur, Mark Hakkennes. Deze schat de verbouwkosten op een bedrag van 
circa € 17.000,-. De  
kosten voor de garderobe unit zijn gebaseerd op een offerte voor een bedrag van € 7.000,-, 
exclusief de verbindingsconstructie. Met de kosten voor de container van ruim € 4.000,- 
komen we uit op € 28.000,-. We houden rekening met € 2.000,- aan bijkomende kosten. 
Hiermee komt het totale begrote bedrag uit op € 30.000,-. 
Voor dit investeringsbedrag wordt de ALV om instemming gevraagd. 
 
4. Overleg met de Gemeente 
Vanaf 4 oktober vorig jaar zijn de contacten met de Gemeente gericht op verkrijging van 
duidelijkheid over de verlenging van ons recht van opstal (huurcontract). Dit contract loopt 
namelijk af in december 2025. Volgens de bepalingen kan pas in 2023 overlegd worden over 
verlenging. Maar vanwege onze plannen voor de aanpassing van onze accommodatie willen 
we graag eerder uitsluitsel hebben over verlenging. Het overleg hierover verloopt constructief 
en in een plezierige sfeer. We hebben inmiddels begrepen dat de zaak gecompliceerder ligt 
dan verwacht zou kunnen worden. Tijdens het laatste gesprek op 28 maart jl. is duidelijk 
geworden dat de Gemeente streeft naar uitsluitsel aan het begin van de zomer, dat wil zeggen 
juni/juli. Het bestuur gaat zich in dit verband beraden over de timing van planuitvoering. 
 
5. Presentatie tijdens de ALV 
Tijdens de ALV is Mark Hakkennes aanwezig om aan de hand van geprojecteerde tekeningen 
de bouwtechnische aspecten van de plannen toe te lichten. Daarbij is volop gelegenheid voor 
het stellen van vragen. 
Binnenkort zullen op de monitoren in de kantine de tekeningen worden getoond van de 
verbouwingsplannen voor de toiletten, het magazijn en de garderobe. 
Deze nieuwsbrief en de tekeningen zijn tevens geplaatst op het besloten deel van onze website 
www.jbcdehakhorst.nl. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur JBC De Hakhorst, 
Irene Maes-van der Werff, secretaris 


