Onderzoek investeringen park:


aanleg baan 8



bouw nieuwe schuren



LED-verlichting grasbanen

Het bestuur heeft januari 2021 besloten om te starten met een onderzoek naar de mogelijk
aanleg van een baan 8 op de parkeerplaats en de vervanging van de schuren bij baan 4. De
redenen voor de aanleg van een baan 8 zijn het al jaren bestaande capaciteitsgebrek (vrij
spelen/training/competitie/toernooien) en de sterke groei van het aantal leden in 2020. De
vervanging van de huidige schuren is noodzakelijk geworden vanwege een gebrek aan
opslagruimte voor het onderhoudsmaterialen gecombineerd met ouderdom en gebreken van de
bestaande schuren. De vervanging/renovatie van de schuren stond al langer op de rol. Echter
vanwege onder andere de andere investeringen in nieuwe banen en LED-verlichting is dit
vooruit geschoven.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stef Huisman, Maarten Neeb en Kit Kegelaar. De
commissie heeft offertes aangevraagd voor de aanleg van baan 8 (gravel op afschot) met
bijbehorende verlichting. Tevens is een begroting gemaakt voor de sloop van de huidige schuren
en de bouw van één nieuwe schuur op de plaats van de bestaande schuren. Daarnaast is ook een
offerte gevraagd voor de vervanging van de lampen bij de grasbanen door LED-verlichting.
Onderzoek naar de subsidiemogelijkheden heeft uitgewezen dat subsidies kunnen worden
aangevraagd bij de gemeente Groningen en de overheid (de zgn. BOSA-subsidies)
De kosten van het gehele project worden geschat op rond de € 100.000,00: € 70.000,00 voor de
aanleg van baan 8, € 15.000,00 voor de nieuwe schuur en € 15.000,00 voor LED-verlichting op
de grasbanen.
Voor wat betreft de dekking van de kosten wordt uitgegaan van ongeveer € 45.000,00 aan
subsidies. Met name de hoogte van de gemeentelijke subsidie is afhankelijk van het totaal aantal
aanvragen van sportverenigingen. De resterende kosten zullen door de club (we hebben een
eigen vermogen dat deels de kosten kan dragen) en (vergelijkbaar met de renovatie van baan 14) door de uitgifte van obligaties gefinancierd worden. Het aantal obligaties is afhankelijk van de
subsidies die verstrekt gaan worden.
De jaarlijkse kosten voor het onderhoud van een baan 8 zijn geschat op € 1.500,00. Binnen de
begroting van de vereniging kan dit opgevangen worden, mede doordat we extern geen of
minder banen voor de competitie hoeven te huren. De LED-verlichting voor de grasbanen levert
een jaarlijkse besparing op van € 1.100,00.
De hoogte van de BOSA subsidie is vrij zeker (ongeveer € 20.000,00) maar duidelijkheid over de
bijdrage van de gemeente is er waarschijnlijk pas december 2021 dit jaar.
Een definitief voorstel zal dan ook niet eerder dan wanneer meer duidelijkheid over de te
ontvangen subsidies, naar verwachting najaar 2021/begin 2022, via een ALV aan de vereniging
worden voorgelegd.

