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Veel gestelde vragen en antwoorden over de 

RCWF Verhuisplannen 
 
NB: Onderstaande vragen en antwoorden zijn vast en zeker niet volledig 
en ook nog niet definitief vastgesteld. Zaken kunnen dus nog wijzigen en 
aangevuld worden. E.e.a. is voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-05. 
 

1. Waarom verhuizen? 
• Ten eerste omdat de accommodatie erg verouderd is. Met 

name de 2 oude kleedkamers hebben een grondige 
opknapbeurt nodig.  

• Als we nog meer [jeugd] leden krijgen - wat 1 van onze 
doelstellingen is - en dus meer teams en wedstrijden, dan is 1 
veld wel erg krap. 

• De 5-jarige huurovereenkomst van de portocabines, met de 2 
extra kleedkamers, loopt per 1 mei 2021. De gemeente heeft 
echter toegezegd dat zij huur van de portocabines wel met 1 
extra jaar willen verlengen (en bekostigen), in afwachting van 
de definitieve (positieve) verhuisbeslissing. 

 
2. Wat als we niet verhuizen? 

• Dan blijven we in de oude accommodatie zitten, met als 
gevolg dat we dan de huur (momenteel €850 per maand) 
voor de “nieuwe“ kleedkamers zelf moeten gaan betalen of 
deze zien te kopen of anders raken we deze kwijt. Het mag 
duidelijk zijn dat dit voor ons niet te bekostigen is en dat we 
een andere oplossing moeten zien te vinden. 

• Als we slechts kunnen beschikken over onze 2 huidige oude 
kleedkamers, dan zou dat weleens funest kunnen zijn voor 
m.n. onze jeugdafdeling, want zonder voldoende goede en 
gescheiden kleedruimtes zullen ouders hun kinderen niet 
graag bij ons laten trainen en spelen. 
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• Geen ruimte om eventueel uit te breiden. 
 

3. Waar gaan we naar toe verhuizen? 
• We gaan, als alles loopt zoals gepland, verhuizen naar het 

sportcomplex op de Kromme Elleboog waar we dan samen 
met de voetbalvereniging HSV Sport gaan intrekken in een 
geheel nieuwe accommodatie. 

 
4. Wanneer gaan we verhuizen? 

• Als alles duidelijk is qua financiering, de samenwerking met 
HSV Sport en als de herinrichtingsplannen van en door de 
gemeente voorspoedig verlopen, dan zouden we m.i.v. het 
seizoen van 2022-2023 mogelijk al op de Kromme Elleboog 
kunnen gaan spelen. 

• Ons uitgangspunt is/was dat we pas gaan verhuizen als de 
nieuwe accommodatie zo goed als klaar is. De gemeente wil 
echter dat wij zo snel mogelijk gaan verhuizen zodra de 
nieuwe velden gereed zijn voor gebruik (waarbij er van uit 
wordt gegaan dat de nieuwbouwplannen eerder al definitief 
zijn vastgesteld). Dit zou mogelijk kunnen betekenen dat wij 
aan het begin van seizoen 2022-2023 bij HSV Sport in de 
oude accommodatie moeten gaan intrekken. Als bestuur 
vinden wij dit ‘geen aantrekkelijke situatie’ en wij hebben hier 
dan ook nog niet mee ingestemd. 
 

5. Wie besluit er? 
• Uiteindelijk beslissen de leden van RCWF of ze wel of niet 

akkoord gaan met de verhuisplannen. Dit zal dan prominent 
op de agenda staan voor de eerstvolgende BALV of ALV. 

• Toestemming van de ALV is een juridische vereiste om als 
bestuur de nodige verplichtingen aan te kunnen gaan. 

• Hoewel, volgens de statuten, alleen senior leden (van 18 jaar 
en ouder) stemrecht hebben, zal er zeker ook sterkt geluisterd 
worden naar de mening van de [ouders van] de jeugdleden. 
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• Wel is de gemeenteraad inmiddels akkoord – zie “Rugby Club 
West-Friesland en HSV Sport op vitaal sportpark De Kromme 
Elleboog”.  

 
6. Hoe gaat de accommodatie op de nieuwe locatie er uitzien? 

• Hoe de nieuwe – gezamenlijke - accommodatie er in het echt 
uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Het idee is dat er 
gebouwd gaat op basis van ‘systeem bouw’. 

• Dit houdt in dat de constructie wat lichter en vooral goedkoper 
zal zijn dan een standaard bakstenen/beton constructie. 

• Bij de bouw zal op zoveel mogelijke punten rekening worden 
gehouden met het beginsel ‘duurzaamheid’ en bovenal zou 
het gebouw zo energiezuinig mogelijk moeten zijn (met 
natuurlijk overal LED-verlichting). 

• Het hele project zal begeleid gaan worden door een 
onafhankelijke gemeentelijke projectleider. 

• De voetbal zal de beschikking krijgen over 1 verlicht 
kunstgrasveld en de rugby over 1 verlicht rugbyveld, elk aan 
weerzijden van de accommodatie. 

• Direct naast of bij het rugbyveld komt er in principe ook ruimte 
voor een ‘scrumtrainingsstrook’.  

• Achter het voetbalveld komt er ook 1 trainingsveld, ook met 
veldverlichting, voor gemeenschappelijk gebruik. 

• Momenteel wordt er door de gemeente vanuit gegaan dat we 
gezamenlijk de beschikking gaan krijgen over 6 kleedkamers. 

• Het is echter nog maar de vraag of wij hier ook mee gaan 
uitkomen wanneer zowel de voetbal en de rugby op een 
zelfde dag met meerdere teams trainen of spelen. 

• Bovendien zou er ook wel eens een structureel tekort aan 
kleedkamers kunnen ontstaan zodra de ledenaantallen, zoals 
verwacht, weer gaan toenemen door de aantrekkingskracht 
van de nieuwe accommodatie. 

• Misschien dat er met de bonden afgesproken kan worden dat 
de thuiswedstrijddagen van de voetbal en rugby zo min 
mogelijk samen gaan vallen.  
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7. Hoe gaan we de accommodatie inrichten? 
• De – gezamenlijke (zie NB) - kantineruimte zullen we samen 

met HSV Sport moeten gaan inrichten. 
NB: Gezamenlijk gebruik van de accommodatie en kantine 
vormt een voorwaarde voor subsidieverstrekking door de 
gemeente op basis van haar subsidieverordening.” 

• Bij de inrichting zal een hoop zelfwerkzaamheid komen kijken 
en er wordt van de leden verwacht dat zij zullen gaan helpen 
bij de inrichting van het e.e.a. 

 
8. Hoe gaat dit betaald worden? 

• De verwachting is dat ca. 80% van de nieuwbouwkosten van 
de accommodatie gefinancierd middels, deels eenmalige, 
gemeentelijke en BOSA* subsidies. 

• Voor de samenwerking zal een gezamenlijke beheersstichting 
in het leven worden geroepen die ‘eigenaar’ gaat worden van 
de accommodatie en daarmee zorgdraagt voor de exploitatie 
van het gebouw (inclusief de lusten en lasten). 

• Deze stichting zal een hypotheek moeten gaan nemen om 
een deel van de nieuwbouwkosten te bekostigen. 

• Deze hypothecaire lening kan, onder voorwaarden, via de 
gemeente bij de Nederlandse Waterschapsbank tegen een 
zeer gunstig rentetarief worden verkregen. 

• De kosten de stichting maakt, zullen gezamenlijk bekostigd 
moeten gaan worden aan de hand van de afgesproken 
verdeelsleutel**. 

• Zo’n beheerstichting zou dan ook de verhuur aan mogelijke 
‘derde partijen’ (zoals kinderopvang, fitness en andere 
verenigingen), in goed overleg met de voetbal en de rugby, 
kunnen gaan verzorgen. 

• Hoewel de kosten van de inrichting in principe in de begroting 
van de nieuwbouwkosten zijn meegenomen, zullen er 
ongetwijfeld extra onvoorziene kosten bijkomen. Voor dat 
laatste is het dan ook noodzakelijk dat we zo veel mogelijk 
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moeten zien te gaan sparen of te wel gelden zien te 
reserveren, 

• De velden zullen door de gemeente worden bekostigd, maar 
wij zullen te maken gaan krijgen met jaarlijkse veldhuurkosten 
die, zoals het er nu naar uitziet, vervolgens weggestreept 
kunnen worden tegen ‘eigen onderhoudswerkzaamheden’. 

• Op basis van de huidige inzichten zullen we de eerste jaren te 
maken gaan krijgen met een negatief financieel resultaat. De 
verwachting is dat we dit, door extra ledenaanwas en extra 
sponsorinkomsten (wat je met een nieuwe accommodatie 
mag verwachten) binnen 5 jaar zullen weten om te buigen in 
een positief resultaat. 

• Het e.e.a. is echter sterk afhankelijk van wat de exploitatie 
inkomsten en kosten zullen gaan worden en hoe we die met 
HSV Sport zullen gaan verdelen. 
 
* Binnen de dekking van de nieuwbouw, zal de stichting voor 
een deel van de financiering de BOSA subsidieregeling gaan 
aanvragen. Dit betekent een tegemoetkoming van 20% op 
alle kosten en nog eens 15% extra voor bouwkosten voor 
duurzaamheid en toegankelijkheid. 
 
** De genoemde verdeelsleutel, die ook gehanteerd zal gaan 
worden voor alle andere gezamenlijke exploitatiekosten, zal 
jaarlijks in overleg met HSV Sport en het Stichtingsbestuur 
worden vastgesteld aan de hand van de ledenaantallen.  

 
9. Hoe gaan we samenwerken? 

• Voor thuiswedstrijden zal er zal sowieso regelmatig met HSV 
Sport afstemming plaats moeten vinden over het gebruik van 
de kleedkamers. 

• Verder zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het 
gebruik van de kleedkamers voor de trainingen. 

• We zullen hoe dan ook de kantine moeten gaan delen met 
HSV Sport. Hiervoor zullen plannen en afspraken gemaakt 
moeten worden met HSV Sport. Misschien dat er met aparte 
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(gescheiden) clubavonden en wedstrijddagen mogelijk zijn. 
Dat laatste zal dan afgestemd moeten worden met de 
bonden.  

• Voor beide verenigingen zorgt de kantine omzet voor de 
belangrijkste inkomstenbron en dit zal dan ook een wezenlijk 
onderdeel gaan worden van de te maken afspraken.  

 
10. Hoe gaan wij dit doen? 

 
• Het geheel zal worden aangestuurd door een 

overkoepelende Voetbal-Rugby-Gemeente Kromme Elleboog 
(VRG-KE) stuurgroep. 

Deze VRG-KE stuurgroep bestaat uit de volgende 6 
personen: 

1. Ruurd Simonides (Voorzitter RCWF) 
2. Peter Vijselaar (Secretaris RCWF) 
3. Frank Eek (Voorzitter HSV Sport) 
4. Ilse Hendrikse (Penningmeester HSV Sport) 
5. Peter Bus (namens de Gemeente) 
6. Rens van der Kleij (namens de Gemeente) 

• Voor de oprichting van de gezamenlijke stichting en het 
aangaan van de benodigde (NWB) lening is een aparte 
gezamenlijke werkgroep verantwoordelijk, bestaande uit de 
volgende personen: 

1. Ruurd Simonides (Voorzitter RCWF) 
2. Nanne de Vries (Penningmeester RCWF) 
3. Frank Eek (Voorzitter HSV Sport) 
4. Ilse Hendrikse (Penningmeester HSV Sport) 

 
• Binnen RCWF zijn een interne stuurgroep en 2 werkgroepen, 

t.w. voor (1) Accommodatie en velden en (2) Kantinebeheer 
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en exploitatie, verantwoordelijk voor de begeleiding, 
voorbereiding en uitvoering van alle zaken die betrekking 
hebben op Kromme Elleboog (KE) zaken. 
 
Deze RCWF-KE Stuurgroep bestaat uit de volgende 
personen: 

1. Ruurd Simonides (Voorzitter RCWF) 
2. Peter Vijselaar (Secretaris RCWF) 
3. Janneke Tjebbes (RCWF Oudergroep) 
4. Dennis Erades (Oud RCWF lid en adviseur) 

 
De RCWF-KE werkgroep ‘Accommodatie en Velden’ bestaat 
uit de volgende personen: 

1. Dennis Erades (voorzitter en lid gezamenlijke wg) 
2. Bart Buys 
3. Edgar George 
4. Daan Bakker 
5. … 

 
De RCWF-KE werkgroep ‘Kantinebeheer en Exploitatie’ 
bestaat uit de volgende personen: 

1. Peter Vijzelaar (voorzitter en lid gezamenlijke wg) 
2. Mark Bechthold 
3. … 
4. … 
5. … 
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