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1. Inleiding 

De Stichting G voetbal faciliteert twee G teams bij vv ONR, een jeugd- en een senioren 
team. Er voerballen inmiddels 30 leden en jaarlijks komen er twee á drie spelers bij. G voet-
bal is bedoelt voor sporters met een fysieke- en/of geestelijke beperking. 
Voor de realisatie van een kunstgrasveld zijn een aantal stappen nodig. Deze stappen zijn 
hieronder uitgewerkt in een plan.

2. Vraagstelling en achtergrond 

In de huidige situatie komt het in een groot gedeelte van het jaar voor, dat er door slechte 
weersomstandigheden niet of nauwelijks onder de juiste condities getraind en gevoetbald 
kan worden. Voor sporters met een fysieke beperking is dit een extra beperking. 
De vraag, of het überhaupt bespreekbaar is om een kunstgrasveld te realiseren binnen het 
complex, is gesteld aan het bestuur van de vereniging. Deze heeft positief gereageerd en 
meegedacht in het bedenken van een geschikte plek.  
Het kunstgrasveld is te realiseren op een deel van het huidige trainingsveld, op een voor het 
geven van reguliere training, minder geschikt stuk grond.  
Op dit deel van het veld kan de beoogde afmeting van het kunstgrasveld komen met behoud 
van voldoende trainingsfaciliteiten voor het reguliere voetbal. 

3. Aanleiding voor de start van het project 

We zien dat het voor de groep fysiek beperkten lastig is om zich goed te kunnen bewegen op 
normaal gras. Het gras is soms te hoog, de ondergrond is niet egaal en voor zittende kee-
pers is het heel vervelend om een uur lang op het natte gras te moeten zitten.

Na de lancering van het idee om een kunstgrasveld aan te laten leggen voor deze doel-
groep, zijn we na een brainstormsessie tot de conclusie gekomen dat realisatie van een 
kleinste afmeting KNVB veld voor 7x 7 met kunstgras, de oplossing is. 

4. Doelstelling 

Het doel is om een kunstgrasveld aan te leggen waardoor de Stichting het voetbal beter kan 
faciliteren bij de vereniging en daarmee kan borgen dat voetballers met een lichamelijke en/
of geestelijke beperking altijd kunnen voetballen en trainen op een voor hun geschikte on-
dergrond. Hiervoor is een bedrag van 200.000,- nodig. 

5. Afbakening 

Het project wordt geïnitieerd door de Stichting G voetbal in samenwerking met de vv ONR. 
De Stichting is voortrekker binnen het geheel. Voor duidelijkheid, communicatie en structuur 
is dit een voorwaarde. Ondersteuning bij de realisatie van het project wordt geboden vanuit 
vv ONR door middel van participatie in een werkgroep.



6. Programma van Eisen 

7.1 Randvoorwaarden 

Het veld moet voldoen aan de daarvoor gestelde normen van de KNVB en NOC/NSF. 
Verder moet het gezien de ophef over rubber, naar het advies van de RIVM gekeken worden  
om een veilige en gezonde ondergrond te realiseren 

7.2 Functionele eisen 

In bijlage 1 

7.3 Operationele eisen 

Het veld moet makkelijk te bereiken en toegankelijk zijn middels lage instap of deur. 
Het veld moet niet te ver van het kleedkamer complex liggen. 

8. Risicoanalyse 

9. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project 

Indien de financiën niet op orde zijn kan het project geen doorgang vinden. 

Risico Maatregel Verantwoordelijk

Niet genoeg financiën Afblazen project Projectleider

Onvoorziene kosten Meelaten participeren 
deskundige

Werkgroep

Vertraging oplevering Duidelijke planning Werkgroep

Het veld moet wijken 
voor een nieuw plan 
Kroonvelden

Schriftelijke bevestiging 
van de Gemeente ont-
vangen dat dit binnen nu 
en 10 jaar geen bedrei-
ging is.



10. Fasering en planning van tussenresultaten 

  
Fase Te nemen acties Start Eind Status

1. Initiatieffase

Toestemming be-
stuur voetbalclub

Overleg geweest, mee-
denken plaatsbepaling

April 2016 Mei 2016 afgerond

2. Definitiefase

Wat is er nodig 
voor realisatie

Medewerking gemeen-
te, financiën, draagvlak 
vereninging

Mei 2016 Oktober 
2016

3. Ontwerpfase

Opvragen offerte 
en tekening

De firma Stedon heeft 
deze aangeleverd

Mei 2016 Juli 2016 afgerond

Uitdenken welke 
maatregelen er nog 
meer genomen 
moeten worden

Uitgraven, houtkap, 
aanpassen houtwal, 
rekening houden met 
grasstenen en drainage

Oktober 
2016

4. Voorbereidings-
fase

Toestemming Ge-
meente

Afspraak gemaakt voor 
overleg

Augustus 
2016

September 
2016

afgerond

Start werven gel-
den

Pionier voor de regio, 
doel 15.000,- binnenha-
len

Oktober 
2016

November 
2016

afgerond

Start aanschrijven 
fondsen en stich-
tingen

Uitzoeken en vaststel-
len welke geschikt

November 
2016

Tussenevaluatie Maart 
2017

April 2017

Bepalen doorgaan 
ja of nee

Stopmoment

5. Realisatiefase

Aanleg kunstgras-
veld

September 
2017



   

11. Projectbeheersing 

11.1 Tijd 

Om het tijdspad te bewaken komt de werkgroep minimaal éen keer per maand bijeen op na-
der te bepalen vaste dag, Indien nodig vaker of een subgroep van de werkgroep. Het doel is 
om gedurende het jubileumjaar van de vv ONR voldoende geld bijeen te brengen om het 
veld in oktober 2017, gebruiksklaar te hebben.

11.2 Kwaliteit 

Om het tijdspad te bewaken wordt er iemand aangewezen binnen de werkgroep om de fase-
ring te bewaken en te signaleren als er actie uitgezet moeten worden. Dit is nodig om vertra-
ging van het project te voorkomen. Deze rol komt te liggen bij de secretaris van de Stichting.

11.3 Organisatie 

De organisatie wordt door een werkgroep geregeld. In de werkgroep participeren een voor-
zitter/projectleider,  een secretaris/notulist en werkgroepleden. Op afroep kan een deskundi-
ge deelnemen aan de werkgroep. De projectleider en de voorzitter zijn dezelfde persoon. Dit 
geldt ook voor de secretaris, zij verzorgt de notulen.

6. Implementatie/ 
nazorg/evaluatie

Opening veld Oktober 
2017

Afspraken over ge-
bruik veld

Afspraken over on-
derhoud veld



11.4 Geld / commercieel plan 

Fase 1: Pioniers voor de regio 
Crowdfunding: 
Digitale rommelmarkt 
Werven donaties middels collectebus, actief vragen, flyers, facebook, twitter en linked-in 
Lege flessen actie 
Media opzoeken 
Beoogde opbrengst 15.000,- 

Fase 1a:  
Werven naamgever project kunstgrasveld, beoogde opbrengst 2500,- per jaar gedurende 
10 jaar 
Afspraak maken met de gemeente voor mogelijkheden verlaging onderhoud en huur velden, 
de beoogde opbrengst is 1500,- per jaar gedurende 10 jaar. Totale beoogde opbrengst  
40.000,- 

Wie Functie Verantwoordelijkheid

Jannetta 
Roede

Voorzitter Stichting / projectlei-
der

Bewaken voortgang

Annelies 
Buigholt

Secretaris Stichting / notulist Notuleren, bewaken te nemen 
acties

Johan 
Buigholt

Lid werkgroep Commercieel plan

Bert Roe-
de

Lid werkgroep / vice voorzitter 
ONR

Terugkoppeling bestuur ONR

Hylke 
Westra

Lid werkgroep / voorzitter ONR Terugkoppeling bestuur ONR

Jan Dirk 
Zwerver

Lid werkgroep Media

Rien Hut Lid werkgroep / inhoudsdeskun-
dige veld

Aanleg veld

Hans vd 
Laan

Lid werkgroep

Annetta 
Croeze

Lid werkgroep / lid Stichting

Wietse 
Bouwman

Lid werkgroep / penningmeester 
Stichting

Financieel overzicht



Fase 2: 
Benaderen bedrijven in Noordenveld en Westerkwartier, dit zijn ca. 4.000 bedrijven.  
Verwachte respons is 2%. De gemiddelde verwachte bijdrage is 200,-. De beoogde  
opbrengst 16.000,- 

Particulieren kunnen “eigenaar” worden van het veld. 1m2 kost 50,-. Je krijgt hiervoor een  
certificaat waarmee je 10 jaar “eigenaar” bent van een deel van het veld. 
De beoogde opbrengst 50.000,- ( te bedenken is een publiciteitsstunt ) 
Het aanschrijven van subsidie stichtingen om het vragen een bijdrage te leveren. 
Op basis van eerdere bedragen is hierbij het beoogde bedrag 20.000,- 

Daarnaast heeft de Poiesz en de Jumbo toegezegd actief te willen deelnemen aan een 
emballage actie. 
Een sponsorloop is te organiseren 
Tijdelijke ophoging van de koffie met 0,20 cent in de kantine kan één van de mogelijkheden  
zijn. De beoogde opbrengst is 10.000,- euro 

In totaal komt het beoogde bedrag uit op 141.000,- euro waarmee 70% van het streefbedrag  
binnen is. De kosten zijn echter aan de bovenkant begroot. De definitieve kostenopgave zal  
naar verwachting iets lager uitvallen. Voor het restant kunnen we een beroep doen op de  
Gemeente in de vorm van een aanvullende bijdrage of een renteloze lening. 

Te overwegen optie: 
Verhuur aan derden, korfbal, scholen 



Bijlage 1 

Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Stichting 
Onbeperkt Sportief en BSNC hebben daarom samen de Richtlijnen Toegankelijkheid Buiten-
sportaccommodaties opgesteld. Deze Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van 
buitensportaccommodaties en maken deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en 
bouwers van deze accommodaties. 
Sport en bewegen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven, voor mensen met of zonder 
beperking. De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infra-
structuur voor het sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Bij een aantal doel-
groepen is er ook een voorzichtige toename zichtbaar. De toegankelijkheid van de sportac-
commodaties blijft echter achter, terwijl het een belangrijke randvoorwaarde is om sport en 
bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken. 
“Eén op de tien Nederlanders heeft een lichamelijke beperking en juist voor hen willen wij 
letterlijk drempels verlagen om te kunnen sporten,” aldus Willemijn Baken, directeur Onbe-
perkt Sportief, en Ben Moonen, directeur BSNC. 

5.1 Sportvelden algemeen 
5.1.1 Afmetingen 
Sportvelden worden voor diverse doeleinden gebruikt. Veelal voor gymlessen, recreatie of 
trainingsdoeleinden, maar met de juiste belijning en voorzieningen kunnen zij ook ruimte bie-
den aan wedstrijden op ieder niveau. In deze paragraaf worden algemene aspecten van toe-
gankelijkheid beschreven die ook van toepassing zijn op de meer sportspecifieke accommo-
daties. 
Basiseis 
1  Voor de diverse takken van buitensport dient een wedstrijdveld te voldoen aan  
    obstakelvrije afmetingen. Deze worden bepaald door de afmeting van de speelvelden  
    plus de noodzakelijke vrije uitlopen. Zie Handboek Sportaccommodaties NOC*NSF;  
2  Als de sportaccommodatie ook gebruikt wordt voor officiële wedstrijden, dient deze  
    afgestemd te worden op de specifieke sporttechnische eisen van de desbetreffende  
    sport. Dit in combinatie met additionele zaken als tribunecapaciteit, scoreborden,  
    ondergrond, et cetera;  
3  De doorgang naar het sportterrein is gesitueerd aan de zijde van kleedkamers en/of  
    hoofdgebouw/kantine en is ten minste 1,2 meter breed;  
4  Toegang tot het veld is drempelvrij of heeft een drempel van niet meer dan 20 mm;  

Aanbeveling 
5   Om te voorkomen dat het een obstakel wordt, dient een hekwerk ten minste 1 meter  
     hoogte zijn en contrasterend van kleur en vorm;  
6   Bij rolstoelsporten is het noodzakelijk dat er stalling- of opbergruimten zijn buiten de  
     sportvelden en de daarbij behorende vrije uitlopen, ten tijde van trainingen en wedstrijden,  
     waar de dagelijkse niet-sportrolstoelen van de spelers kunnen worden opgeborgen.  

5.1.2 Afwerkingen 
Basiseis  
a   De hekken en omheiningen rond het sportveld dienen tot ten minste 2 meter hoogte   
     boven de grond, vlak en obstakelvrij te zijn uitgevoerd;  
b   Indien dug outs, materiaalopslagplaatsen, et cetera, langs het veld zijn geplaatst dienen  
     deze in nissen in het hekwerk te zijn uitgevoerd;  
c   De kleur van kunstgras- of kunststof ondergrond dient een goed contrast te hebben ten  
     opzichte van de in algemeenheid te gebruiken sportmaterialen. Voor de normen van de  
     belijning verwijzen wij naar www.sportvloerenlijst.nocnsf.nl.  

5.1.3 Ondergrond en belijning  

http://www.sportvloerenlijst.nocnsf.nl/


Als ondergrond voor buitenaccommodaties zijn er een vijftal typen te onderscheiden:  
§ Grasvelden  
§ Halfverharde velden en gravelbanen § Verharde sportoppervlakken 
§ Kunststof voor buitensport 
§ Kunstgras  

Waar in principe alle ondergronden geschikt zijn voor mensen met een beperking, is met  
name een wat steviger ondergrond prettiger voor sporters in een rolstoel of die slechter ter  
been zijn. Kunstgras met een korte vezel (hockeyveld) of kunststof is daarbij het meest  
ideaal. 

Basiseis  
a   Het sportveld dient te voldoen aan de normen die beschreven zijn in de sportvloerenlijst  
     van NOC*NSF. Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076  
     Sportvloeren;  
b   De sportvloer dient te voldoen aan de gestelde specificaties volgens NOCNSF-US2-7;  
c   De belijning van de speelvelden dient voldoende contrasterend te zijn ten opzichte  
     van de sportvloer het verschil in reflectiewaarde is ten minste 0,30;  

Aanbeveling  
Rolstoelsporters hebben, mede ter voorkoming van blessures, de voorkeur voor een 
ondergrond met een geringe rolweerstand (verhard, kunststof of kunstgras met een korte 
vezel). Zie ook www.sportvloerenlijst.nocnsf.nl.  

5.2 Voetbalvelden  
In principe gelden de omschreven basiseisen en aanbevelingen uit hoofdstuk 5.1 eveneens 
voor de in deze paragraaf omschreven voetbalvelden, tenzij hiervan nadrukkelijk hieronder 
wordt afgeweken.  
Voetbal voor mensen met een beperking is onderverdeeld in een aantal vormen die 
afgestemd zijn op de beperking en die allemaal specifieke eisen stellen aan 
de sportvoorziening.  
De drie meest voorkomende varianten zijn:  
§  Voetbal voor mensen met een verstandelijke beperking (ID voetbal); hiervoor gelden  
dezelfde spelregels als regulier voetbal.  
§  CP voetbal voor mensen met een motorische beperking als gevolg van een  
hersenbeschadiging; zeven tegen zeven, de spelregels zijn iets aangepast, het veld en doel  
zijn kleiner.  
§  Blindenvoetbal voor blinden en slechtzienden; vijf tegen vijf, de spelregels zijn aangepast,  
veld en doel zijn kleiner.  
Daarnaast zijn er ook doventeams die over het algemeen de reguliere spelregels volgen en  
de reguliere faciliteiten gebruiken.  

5.2.1 Afmetingen  
Basiseis  
Aanbeveling  
Voor het blindenvoetbal dient er rekening gehouden te worden met de vrije ruimte van 2  
meter achter het doel om de coach vanuit die positie aanwijzingen te kunnen laten geven.  

Bijlage 2 

Offerte 

http://www.sportvloerenlijst.nocnsf.nl/



