VOORSTEL
Aan:
Van:

Algemene Ledenvergadering DSS
Algemeen Bestuur DSS

Datum:
16 december 2020
Tijd:
19.00 uur (digitaal, vooraf aanmelden verplicht)
Onderwerp: Aanleg beachveld DSS

Inleiding
Al ruim zes jaar is DSS bezig om een eigen beachveld aangelegd te krijgen op Sportpark
Assumburg. Recent is de beoogde financiering rond gekomen. Hierdoor kan DSS definitief
overgaan tot de aanleg van het beachveld. Voor het aangaan van de financiële
verplichtingen is conform de statuten instemming van de algemene ledenvergadering
vereist. Dit memo dient ter voorbereiding op de besluitvorming in de extra (digitale)
algemene ledenvergadering op 16 december 2020.
Voorgeschiedenis
Beachhandbal is een relatief nieuwe handbalvorm. De afgelopen jaren hebben het NHV en
de betrokken verenigingen het op de kaart gezet met de organisatie van toernooien, het
Nederlands Kampioenschap en een breedtesportcompetitie. Ook in het onlangs door het
NHV vastgestelde strategisch plan 2020+ is een prominente rol voor beach handbal
weggelegd. Het NHV stelt dat ‘beach handbal als volwaardige handbalvorm aangeboden
gaat worden, met een eigen meerjarenstrategie’.
Ook binnen DSS wordt al vele jaren deelgenomen aan beach handbal competities. Meerdere
teams hebben deelname aan het NK Beach (beste 8 ploegen van Nederland) bewerkstelligd,
waar zelfs al eremetaal werd behaald. Maar nog belangrijker, als bestuur hebben we ervaren
dat beach handbal met zijn eigen spelvorm, spelregels en dynamiek een waardevolle
aanvulling is op ons bestaande aanbod. Mede daarom heeft het bestuur in haar beleidsplan
2016-2021 het aanleggen van een eigen beachveld als speerpunt benoemd. Wij geloven erin
dat beach handbal op termijn het asfalt handbal zal vervangen, leden langer verbonden
zullen blijven aan de vereniging en het nieuwe leden zal aantrekken. In de Algemene
Ledenvergadering van 2019 is een uitgebreide presentatie gegeven over de planvorming
voor de aanleg van een eigen beachveld.
Inrichtingsplan
Met de aanleg van het beachveld krijgt DSS de beschikking over een multifunctionele
accommodatie waar naast beach handbal (3 velden) ook de volgende sporten beoefend
kunnen worden: beachvolleybal (2 velden), beachtennis (2 velden), beachsoccer (1 veld). Het
multifunctioneel gebruik geeft DSS de mogelijkheid om in de toekomst extra inkomsten te
genereren door het veld te verhuren aan andere verenigingen. In onderstaande afbeelding is
weergegeven hoe het beachveld gepositioneerd wordt.
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Het veld wordt aangelegd op de huidige asfaltvelden 1 en 2. Dit betekent dat het huidige 3e
asfaltveld gehandhaafd blijft. Hierdoor blijft het mogelijk om op asfalt te spelen. Het
beachveld krijgt een afmeting van 33 x 57 meter. Op het beachveld kunnen drie volwaardige
beach handbalvelden naast elkaar worden gecreëerd. Beach handbalveld 1 (zie afbeelding)
heeft een permanent karakter. Het overige deel van het veld is flexibel waardoor op dit deel
ook andere beachsporten beoefend kunnen worden.
Rondom het veld wordt een hekwerk geplaatst met vier toegangspoorten en achter de
doelen van de handbalvelden een ballenvanger. Het hekwerk biedt DSS de mogelijkheid 60
reclameborden te plaatsen wat het genereren van extra sponsorinkomsten mogelijk maakt.
Rondom het veld wordt een tegelpad aangelegd. Tenslotte worden vier nieuwe lichtmasten
geplaatst voorzien van armaturen met individueel regelbare LED-verlichting. Deze masten
zullen ook het asfaltveld verlichten. Hiermee wordt het bestaande probleem van de defecte
verlichting (en de te reviseren meterkast) opgelost.
Financiële consequenties
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de investerings- en exploitatiekosten voor het
beachveld.

Investering
De totale kosten voor de aanleg van het beachveld bedragen € 146.000 (incl. BTW). Hiervan
wordt € 96.000 betaald door de gemeente Heemskerk. De overige € 50.000 wordt als volgt
gedekt.
1.
2.
3.
4.
6.

Donatie NH1816
Donatie Schipholfonds
BOSA subsidie
Sponsoring Denneman / CSC
Bijdrage DSS
Totaal

€ 10.000
€ 5.865
€ 22.491
€ 5.000
€ 6.644
€ 50.000

Voor alle bedragen, met uitzondering van de eigen bijdrage van DSS, geldt dat deze alleen
worden uitgekeerd bij de daadwerkelijke realisatie van het veld. Feitelijk zal DSS dus met een
beperkte eigen bijdrage van € 6.644,- een volwaardig multifunctioneel beachveld kunnen
aanleggen. Daar komt bij dat in de aanleg van het beachveld ook de revisie van de meterkast
(€ 2.600) en aanleg van nieuwe verlichting (inclusief verlichting van het asfaltveld, € 25.000)
is opgenomen. Indien niet tot aanleg van het beachveld wordt overgegaan komen deze
kosten volledig voor eigen rekening van DSS.
De financiële risico’s voor DSS ten aanzien van de investering zijn beperkt. De eigen bijdrage
is € 6.644. Op de balans van DSS is reeds een eigen bijdrage van € 2.500 opgenomen in de
voorziening beachveld opgenomen. Het verschil van € 4.144 komt ten laste van de
exploitatiebegroting van DSS. Voorts bestaat er een risico dat minder BOSA subsidie wordt
verkregen dan aangevraagd. Dit risico bedraagt € 2.500 en hangt samen met de aanleg van
de verlichting. Hiervoor is een extra duurzaamheidssubsidie aangevraagd waarover nog niet
door het ministerie is besloten.
Tenslotte heeft het Algemeen Bestuur besloten om de boarding rondom het veld via
sponsoring te realiseren. Hiertoe worden 60 bordsponsors gezocht. Naast de mogelijkheid
om bordsponsors te werven is deze boarding ook gewenst om verstuiving van het zand
tegen te gaan. Indien de sponsors voor deze borden niet worden gevonden komen de kosten
voor de borden voor rekening van de vereniging. De eerste borden zijn al verkocht. We
vertrouwen erop alle borden te kunnen verkopen.
Exploitatie
Ook de risico’s ten aanzien van de exploitatie van het beachveld zijn dus beperkt. Het veld
vergt weinig onderhoud. Jaarlijks dient het zand gereinigd te worden en eventueel
weggewaaid zand aangevuld te worden. Daarnaast zullen eens per vijf jaar de belijning en
netten in de doelen vervangen worden. Eenmaal per tien jaar zal het hekwerk geschilderd
worden. Het jaarlijkse onderhoud wordt geraamd op € 2.000. Hier staat tegenover dat de
huur voor twee asfaltvelden zal vervallen. Dit bespaart DSS € 1.600 per jaar.

Planning
Zodra de algemene ledenvergadering heeft ingestemd met het aangaan van de verplichting
om het beachveld aan te leggen zal opdracht worden verstrekt aan de aannemer. De
verwachting is dat medio januari 2021 gestart kan worden met de werkzaamheden. Het
beachveld zal naar verwachting uiterlijk 1 april 2021 gerealiseerd zijn. Dit is nog wel
afhankelijk van de verlening van de bouwvergunning en de weersomstandigheden.
Gevraagd besluit
Het Algemene Ledenvergadering van DSS besluit:
1. Goedkeuring te verlenen aan het Algemeen Bestuur voor het aangaan van de
financiële verplichtingen voor de aanleg van het beachveld.

