Platform Sport Houten
Extra bijeenkomst van 25 april 2018
Locatie: Sportpunt Houten, Randhoeve 221, Houten
Aanwezig:

Harry van Arkel, Mick Zwart (BV Houten), Gerrie van Wanrooij (HC Houten),
Charlotte de Jong & Hette de Jong (PBA), Ank Versteeg (Victum), Koen Raaphorst ,
Maurice Verhoef (Hellas), Marc Hollman (Houten Dragons), Dick Jansen (Atilla
Houten), Jeroen de Wildt (BC Woodpeckers), Josien Leurdijk (Taurus), SSRH

Afwezig (m.k.): Norbert Herremans (Handbal Houten), Eric Weismann (Kyorakukan Aikido),
Yogacentrum Amadorra, De Doordraaiers, Christel van der Gun (Stardance Studio’s),
Rianne Furtado (Casca Dura), Kees Keuzenkamp (WTC), Taekyon Houten, René Kuster
(HC Houten)
Peter heet de aanwezigen welkom en stelt de volgende vragen:
 Wie heeft waar vragen over en wie wil wat aan de orde stellen?
 Zijn er zaken waar je in wil schuiven, waar zijn mogelijkheden?
Jeroen (BC Woodpeckers) reageert hierop met de mededeling dat BC Woodpeckers & VC Houten a.s.
maandag met de gemeente om de tafel zitten over o.a. belijning. VC Houten is uitgenodigd om hier
de mogelijkheden te bekijken om de zaalruimte beter te benutten. Vraag van Atilla of alle
vloerpuntjes er nog wel bij zitten. Daarnaast worden de volgende punten genoemd:
- Aankomende zomer gaat de nieuwe vloer gelegd worden (zomerperiode Slinger dicht)
- Coördinatie is Jan Willem Aalbertsen (gemeente Houten)
- Atilla en BC Woodpeckers spreken hierover nog met elkaar
Hellas: er is een groei in atletiekleden voor het buiten seizoen. Op dit moment beperkte ruimte in
Bijenkorf. Voor aankomende winter zal hoogstwaarschijnlijk met een 3e groep getraind gaan worden.
De vraag is waar er ruimte is voor Hellas met daarbij de opmerkingen:
- Voorkeur gaat uit naar een sporthal in plaats van een gymzaal
- Materiaal is in Bijenkorf, bij voorkeur dus in de buurt en/of andere dag om van de spullen
gebruik te maken. Gesprek met gebruikers Bijenkorf om te kijken naar de mogelijkheden.
- HC Houten oppert dat met een blaashal er wellicht er ook mogelijkheden komen voor b.v.
Houten Dragons of Hellas.
HC Houten laat de calculatie van 2 verschillende hallen zien, waar deze geplaatst zou kunnen worden
en de optie om eerder te beginnen met zaalhockeytrainingen (b.v. september).
HC Houten heeft gekeken bij HGC (Wassenaar) en Cartouche (Leidschendam)
- Tijdelijke hal Leonidas (Google)
- Metalen constructie – staat voor langere periode dan blaashal en is bijvoorbeeld ook geschikt
voor atletiek
- Niet in vergelijking met blaashal bij Fletiomare
- Afmetingen kunnen gekozen worden
Jaar 1: Opbrengsten jaar 1 van 450.000,-, jaren daarna naar exploitatie van ongeveer 1 ton.
Kosten: afschrijving in 15 jaar, lening voor 10 jaar.
Deze optie kan op ongeveer nul uitkomen, maar er moet wel een investering van een half miljoen
worden gedaan. Wanneer andere clubs hierin mee willen doen, dan is er interesse om verder te
kijken. Hellas geeft aan de mogelijkheden te willen verkennen met HC Houten.

Platform Sport Houten
Een dergelijke hal is niet voldoende voor HC Houten. Een hal is om ¾ van de behoefte te dekken
binnen de vereniging. De hal is dan 5 dagen in de week van 16-23 uur in gebruik. Doordat hockey niet
het gehele jaar binnen traint is er in de andere maanden van het jaar mogelijkheid tot gebruik van de
hal, mits deze blijft liggen. In de wintermaanden kan de hal niet door andere partners gebruikt
worden.
- Wanneer men hiermee een redelijk dekkende exploitatie zou moeten hebben, zouden HC
Houten d.m.v. de stichting en gemeente (financiering/garantie) moeten kijken of dit
gerealiseerd zou kunnen worden. Peter geeft aan dat wellicht een locatie vinden de grootste
uitdaging is.
- Zou deze stalen hal op een andere sportaccommodatieplek kunnen komen te staan? Dit is
een uitdaging waar het zou kunnen.
Wat heeft de voorkeur?
- Blaashal (makkelijkst te realiseren oplossing)
- Stalen constructie (lastig om een plek te vinden in Houten, zie ervaringen handbal).
Afschrijving 5 tot 10 jaar. Voorstel Peter: Wellicht pilot met de gemeente aangaan van 5 jaar
om te kijken hoe de verhuur zich ontwikkelt.
Waarom wel?
Om minder druk te geven op de locaties in Houten.
Gerrie (HC Houten) geeft aan dat verenigingen die hierin mee willen denken van harte welkom zijn,
zodat ze wellicht stappen kunnen maken naar de gemeente.
Vervolg stap
Er is nog geen vervolg stap. Speelmaanden naar voren halen voor komende binnencompetitie. Het
zou gaan om ontwikkelingen voor seizoen 2019 – 2020. Er zou tussen nu en september besloten
worden of dit plan doorgaat of niet en voor welke hal men dan zou gaan.
Er is ruimte bij Racketcentrum Houten: mogelijkheden tot 20.00 uur ’s avonds.
Dit was niet geschikt voor badminton (tijden) en voor korfbal (vloer). Hellas ziet hier wellicht
mogelijkheden in en gaat contact opnemen met Marijn Koot.
Taurus heeft gaten opgeschreven die ze mogelijk zouden kunnen vullen.
De wijzigingen van Victum zijn nog niet verwerkt in het huidige schema.
Vraag van Ank aan HC Houten: huur op woensdag (winterperiode) zowel Victum als HC Houten
hebben een paar uurtjes op de woensdagavond. Ank gaat hierover contact opnemen met HC Houten.
Hellas: Dinsdag is een optie in de Bijenkorf.

