
KANSEN:  
- Mooie nieuwe energie neutrale locatie 
- Betere uitstraling, meer nieuwe leden 
- Kruisbestuiving met andere sportverenigingen op meerdere gebieden (vrijwilligers, kantine, 
onderhoud, veiligheid, inkoop, schoonmaak) 
- Meer en veiliger parkeren 
- Alles nieuw is minder onderhoud 
- Goedkopere exploitatie door minder ad hoc kosten  
- Meer velden (4 a 5) geen lange dagen meer zo als nu tot 5 uur. 
- Een eigen sporthal waar iedere club ook hun eigen sport kunnen uitoefenen. 
- Bundelen van krachten, samenwerking bv richting gemeente 
- Eventueel uitbesteden Horeca/ zalenverhuur/ keuken (zakelijk beheerder) gedeeltelijke vergoeding 
beheerder,  verrekening opbrengsten met clubs 
- Kantine gebruik met faciliteiten vergaderingen/ besprekingen en verhuur externe partijen 
- Lidmaatschapskorting gebruik meerdere sporten 
- Mensen kunnen meerdere sporten kiezen op hetzelfde park. 
- Grotere kantine voor evenementen en toernooien.  
- Gezelligheid en meer doorloop met een gedeelde kantine (meer omzet?)  
 
BEDREIGINGEN: 
- Minder gezellig, gemis van eigen identiteit en clubcultuur 
- Algehele sociale controle: alles door elkaar heen, minder controle, drukte op terrein, parkeerplaats 
- Vrijwilligers haken af en bewaken eigen eilandje 
- Duurt allemaal nog heel lang, in de tussentijd loopt bestaand park van ons af 
- Mensen denken dat het duurder wordt/contributieverhoging 
- Minder centraal voor de jeugd, veel wind in open terrein  
- Niet meer in de dorpskern, moeilijker bereikbaar voor ouderen en kinderen op de fiets 
- Verlies eigen kantine, opbrengsten 
- De financiën 1) verdeelsleutel over totaal 
                         2) gescheiden kassa  
                         3) inkoop 
- Toch 1 aanspreekpunt  
- Sleutels (nog meer mensen die naar binnen kunnen) 
 
DROMEN: 
- Alles nieuw en energie neutraal 
- Eigen multi-hal voor handbal, voetbal, tennis en volleybal 
- (Dak-)terras in de zon, uit de wind, aan het hoofdveld, op het zuiden 
- Betere verlichting  
- Kant en klaar panna veld voor de kabouters en jeugd  
- Alles hufter proof  
- Gezamenlijk terrein met voldoende parkeergelegenheid en kleine eigen kantine bij voetbalvelden 
waardoor inkomsten en clubcultuur geborgd blijft. Daarnaast op het terrein een gezamenlijk gebruik 
grote kantine/ zalen verhuur/ spreekruimtes met koude en warme horeca en beheerders functie. 
- Voldoende voetbalvelden, trainingsfaciliteiten 
- Lidmaatschapskorting combinatiesporten 
- Kleedkamers onder de tribunen en de tribunen direct aan de kantine (HCSC) 
- Materiaal dicht bij de velden. 


