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Verzoek tot borgstelling voor lening t.b.v. aanleg verenigingsgebouw
HBV de Veerkracht is een handboogsportvereniging, gevestigd aan de Euregioweg 3 in Coevorden.
Enkele jaren terug werd ons door de huisbaas verteld dat we uit ons huidige pand moeten
vertrekken, omdat hij het wil verkopen. Deze situatie wordt helaas steeds nijpender. We hebben in
2018 van de gemeente Coevorden een nieuw terrein gekregen op sportpark de Klinkenvlier. Dit
terrein is groot en biedt ruime mogelijkheden tot de groei van onze vereniging, alsmede het
organiseren van grote nationale of zelfs internationale wedstrijden. Hier zijn we dan ook erg blij
mee.
Op dit terrein zijn echter nog geen voorzieningen, en wij zijn zelf verantwoordelijk voor het
realiseren hiervan. Wij zijn een relatief kleine vereniging, met op dit moment 42 leden. Hierdoor is
het lastig voor ons om grote geldbedragen bijeen te krijgen, zeker op korte termijn. Wij willen
daarom een lening afsluiten, en willen via Stichting Waarborgfonds Sport een borgstelling
aanvragen. Zij hebben als voorwaarde dat bij grote bedragen de gemeente garant staat voor 50%
van de borgstelling. Vandaar dat wij een beroep doen op uw steun.
Wanneer wij het terrein kunnen voorzien van een mooie kantine, opslag, en ruime
schietlijn, biedt dit verschillende nieuwe mogelijkheden. Wij willen de voorzieningen geschikt
maken voor mindervalide sporters, zodat zij veilig en prettig de handboogsport kunnen beoefenen.
Dit gaat niet alleen om rolstoelgebruikers, maar bijvoorbeeld ook om slechthorenden. Verder
kunnen wij meer sporters ontvangen dan nu het geval is, waardoor onze vereniging kan groeien.
Ook kunnen wij hierdoor nationale wedstrijden organiseren, zoals kampioenschappen. Deze
wedstrijden vinden nu hoofdzakelijk in het zuiden plaats, en de Nederlandse Handboog Bond
(NHB) heeft ons gezegd blij te zijn om deze wedstrijden ook in Noord-Nederland te kunnen gaan
organiseren.
Op 10 maart, tijdens uw commissievergadering, heb ik, Kelly Janssen, namens de
vereniging al kort uiteengezet wat de stand van zaken is, en waarom wij graag ondersteuning
zouden krijgen. De hulpvraag is sindsdien echter bijgesteld: waar wij eerder vroegen om een lening
met u als gemeente aan te gaan, realiseren wij ons nu dat we eigenlijk op zoek zijn naar een
borgstelling voor een bancaire lening. Naar aanleiding van deze verandering en de vragen die
gesteld zijn tijdens uw vergadering, sturen wij u nu een meer uitgebreide uiteenzetting van de
informatie die toen ook verstrekt is, alsook antwoorden op de toen gestelde vragen.
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Geplande voorzieningen op het nieuwe terrein
Op het nieuwe terrein zijn wij voornemens diverse voorzieningen en veiligheidsmaatregelen te realiseren.
Bouwtekeningen en reeds goedgekeurde veiligheidsplannen zijn beschikbaar gesteld in de bijlage van de
mail. Concreet gaat het om de volgende voorzieningen:

1. Hoofdgebouw
Dit gebouw zal dienen als kantine, sanitaire voorzieningen, en er zal ruimte zijn voor de sporters
om hun schietmaterialen voor te bereiden. Dit gebouw zal het tevens mogelijk maken om grote
groepen sporters te verwelkomen voor nationale of internationale wedstrijden.

2. Bijgebouw
Dit zal dienen als opslag voor materialen die wij bij onze sport nodig hebben, zoals onze
doelpakken.

3. Schietlijn
Een stuk grond van 32 × 4,5 wordt voorbereid om vanaf te kunnen schieten. Hier kunnen 30
mindervalide tot 36 schutters tegelijkertijd schieten, hetgeen zich leent voor groei van onze
vereniging en het organiseren van grote wedstrijden. Het secuur aanleggen van een geschikte
schietlijn waarborgt de veiligheid, doordat mensen stabiel en op één lijn staan.

4. Overkapping
Een dak boven de schietlijn zal zorgen dat onze leden droog of in de schaduw hun sport kunnen
beoefenen.

5. Afzettingen
Wij willen zorgen dat het terrein afgezet is met hekwerken die langs de schietbaan lopen, zowel
aan de kant van de Europaweg als aan de kant van het sportpark. Ook willen we houten
schuttingen langs deze hekken zetten, die naar buiten afwijkende pijlen opvangen. Zo voorkomen
we gevaarlijke situaties.

6. Veiligheidswaarschuwingen
Langs de hekwerken willen wij veiligheidswaarschuwingen plaatsen voor voorbijgangers, die zo
attent op worden gemaakt op de aanwezigheid van een schietbaan.
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7. Achterwand
Een verhoogde aarden wal aan de achterkant van onze schietbaan zorgt dat pijlen nooit aan de
achterkant ongewenste situaties zullen veroorzaken.

8. Oprit
Een deel van het terrein dat langs de weg ligt zullen wij bestraten, zodat daar toegang is voor
enkele voertuigen, waaronder ambulances.
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Huidige voortgang
Op dit moment is er de volgende voortgang geboekt in de aanleg van de voorzieningen:

1. Hoofdgebouw
Voor het hoofdgebouw zijn de afmetingen al bepaald en uitgezet op locatie. Er zijn verschillende
offertes aangevraagd, en onze keuze is hierbij gevallen op aannemersbedrijf E. Compagne. Zodra
wij de financiële middelen hebben, zal dit bedrijf aan de slag gaan met de bouw. Alle materialen
worden vanzelfsprekend door het bedrijf voorzien. Voor zonnepanelen en de elektra willen wij
Hemmes uit Coevorden benaderen.

2. Bijgebouw
De betonvloer wordt geplaatst door de aannemer, het gebouw zelf zal door de leden van onze
vereniging gerealiseerd worden.

3. Schietlijn
Onze leden zetten zich vrijwillig in om deze zelf aan te leggen. Verspreid over meerdere klusdagen
hebben we al een groot deel kunnen leggen, en we hopen in de nabije toekomst deze stap af te
kunnen ronden. Wij gebruiken hiervoor platen die wij dankzij een bijdrage van het
stimuleringsfonds van de Rabobank konden aanschaffen. De stenen die we gebruiken komen van
een schenking van de gemeente, hierover meer onder ‘Oprit’.

4. Overkapping
De overkapping zal ook door aannemer E. Compagne worden geleverd. Zodra wij geld hebben
zullen onze leden zelf aan de slag gaan om deze te plaatsen. Hier zal ook LED-verlichting op worden
bevestigd, zodat onze trainingen ook ’s avonds kunnen blijven plaatsvinden.

5. Afzettingen
Langs beide zijden van onze schietbaan zijn hekken geplaatst door onze eigen leden. Ook hebben zij
schuttingen geplaatst. De materialen hiervoor hebben wij uit eigen kas betaald.
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6. Veiligheidswaarschuwingen
Langs de hekken aan weerszijden van de schietbaan hebben wij in het verleden
waarschuwingsbordjes geplaatst. Aan de kant van de Europaweg zijn deze helaas allemaal alweer
vernield. Ondanks dat we waarde hechten aan dit soort waarschuwingsbordjes, is dit wel een
kostenpost waar onze prioriteit nu helaas even niet ligt.

7. Achterwand
Deze wal is geplaatst door de gemeente, waarvoor onze dank. Bovenop hebben we zelf nog
schuttingen geplaatst om extra veiligheid te garanderen. Deze hebben we zelf bekostigd.

8. Oprit
De oprit zal door onze leden gelegd worden. De gemeente heeft klinkers beschikbaar gesteld die
niet meer elders gebruikt konden worden. Wij hebben hiervoor de transportkosten naar ons terrein
betaald. Zand om het terrein mee af te vlakken hebben wij betaald van een bijdrage van het
Oranjefonds ten behoeve van NL Doet.
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Kosten
Kostenoverzicht
In het volgende overzicht laten wij u per voorziening zien welke kosten er al gemaakt zijn, en vanuit welke
bron dit gekomen is.
Voorziening

Reeds bekostigd
Bouwvergunning €6.615,97

Gefinancierd
Nog nodig
door
Gebouw
Vereniging
(casco)

Hoofdgebouw

Elektra*

Totaal
€117.370,€15.430,-

€156.708,97

Zonnepanelen €17.293,Gebouw
(casco)

Bijgebouw

€27.830,€27.830,-

Elektra*
Schietlijn

Platen

€1.360,-

Rabobank

€1.360,Gebouw

€30.250,-

Overkapping

€30.250,Verlichting*
Hekken

€4.840,-

Vereniging

Bouwvergunning €366,18

Vereniging

Hout

€3.000,-

Vereniging

-

-

€237,-

Vereniging

Bordjes

€150,-

Aarden wal

€-

Gemeente

-

-

Schuttingen

€579,35

Vereniging

-

-

Transport

€960,-

Vereniging

-

Klinkers

-

Gemeente

-

€1.260,-

Zand

€300,-

Oranjefonds

Diversen klein

€ 400,-

Vereniging

€600,-

€1.000,-

Totaal

€18.658,50

Afzettingen

VeiligheidsBordjes
waarschuwingen
Achterwand

Oprit

-

€8.206,18

€387,€579,35

€208.923,- €227.581,50

* Weergegeven kosten voor elektra hoofdgebouw omvatten ook de kosten voor elektra bijgebouw en
verlichting overkapping.
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Uit de tabel blijkt het volgende:


Het totaalbedrag voor het realiseren van ons nieuwe terrein bedraagt €227.581,50



Hiervan hebben wij al €16.998,50 uit ons eigen vermogen geïnvesteerd.



Daarnaast is er al €1.660,- geïnvesteerd door andere partijen.



Er is nu nog €208.923,- nodig om alles af te maken.

Inkomsten vereniging
Onze clubcontributie bedraagt €10 per maand voor volwassenen, en €5 voor jeugdleden. Dit betekent dat
wij op dit moment €370 per maand, of €4.440 per jaar, binnen krijgen aan contributies. De kantine brengt
ons per jaar bij benadering €3.500 op en is daarom ook een heel belangrijke inkomstenbron voor onze
vereniging. Sport- of andere subsidies op regelmatige basis krijgen wij niet.
Onze leden zetten zich in om zoveel mogelijk extra geld bij elkaar te krijgen. Zo worden er collectes
gelopen, wordt er actief deelgenomen aan NL Doet, en organiseren we demonstraties en evenementen.
Ons bestuur onderzoekt of er animo is om sponsorborden op het terrein te plaatsen, om zo inkomsten te
genereren. Daarnaast zijn we ook voornemens om ons hoofdgebouw, als dat er eenmaal is, te verhuren aan
andere verenigingen op de momenten dat wij er zelf niet zijn.

Subsidies
Wij hebben naar verschillende subsidies gekeken:


BOSA zou ons 20% van het totaalbedrag van de bouw kunnen terugstorten.



Via energiesubsidiewijzer.nl willen we subsidie aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen op
het dak van ons hoofdgebouw.



Verder zijn we nog op zoek naar subsidies om aanpassingen te kunnen bekostigen voor
mindervalide sporters op ons terrein.

Bij het aanvragen van subsidies is het vereist dat het bedrag eerst betaald wordt door de vereniging,
voordat er een subsidie wordt uitgekeerd. Dit is precies waar wij op vast lopen: wij hebben niet het
vermogen om dit soort bedragen voor te schieten.
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Hoe nu verder
Borgstelling voor lening
Zoals eerder uiteengezet hebben wij op dit moment nog een bedrag nodig van €208.923,-. Wij proberen
met man en macht geld bijeen te krijgen door middel van sponsoring, en subsidies kunnen alleen
aangevraagd worden als wij het bedrag voorschieten. Het is mede vanwege dit laatste punt dat wij een
lening willen afsluiten. Hierdoor zullen wij de bedragen kunnen voorschieten die nodig zijn om subsidie te
ontvangen, en met de ontvangen subsidies zullen wij een deel van de lening weer afbetalen.
Waar wij eerder vroegen naar een lening via de gemeente, hebben wij nu ons plan van aanpak
aangepast. Wij willen onderzoeken of we met hulp van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) het
benodigde bedrag, of een deel daarvan, kunnen lenen bij een bank. Voor een lening van meer dan €75.000
stelt SWS als voorwaarde dat de gemeente voor 50% van de borgstelling garant staat. Dit is dus wat wij u
nu vragen. Omdat wij bij zowel SWS, de bank, als de gemeente, informatie moeten winnen die we voor de
andere partijen nodig hebben, hebben wij helaas voor u nog geen concrete getallen over hoeveel deze
borgstelling dan zou bedragen. Wij hopen hier zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid over te kunnen
geven.
Wij hebben eerder contact gehad met de gemeente over het afsluiten van een lening (met onze
vorige hulpvraag, zover mij bekend). Dit zou alleen mogelijk zijn als SWS akkoord zou gaan. Zelfs dan
zouden we enkel een lening kunnen afsluiten voor de bekostiging van de overkapping, en een zeecontainer
als tijdelijke opslag. Het hoofdgebouw zoals wij dat voor ons zien zou geen eerste noodzaak zijn voor onze
sport, zo werd ons verteld. Wij zien dit echter anders. Ten eerste is een zeecontainer niet voldoende als
opslag voor ons materiaal. Daarnaast denken wij dat een dergelijke container aantrekkelijk is voor
inbrekers. Op onze huidige locatie is de afgelopen jaren al meermaals ingebroken, en dit kost ons telkens
veel geld. Verder willen wij onze leden graag kunnen voorzien van catering, alsook sanitair. Dit is
onmogelijk in een zeecontainer. Bovendien is het dan ook niet mogelijk om deelnemers van belangrijke en
grootschalige wedstrijden te ontvangen, iets wat juist flinke inkomsten zouden genereren.

Gebruik voorzieningen andere verenigingen
Er is ons gevraagd om in overleg te gaan met andere verenigingen op het sportpark, om gebruik te kunnen
maken van hun voorzieningen. De ijsvereniging heeft ons aangeboden om tegen een vergoeding gebruik te
mogen maken van hun kantine, en deze ruimte zouden wij inderdaad als zodanig kunnen gebruiken. Helaas
hebben we dan nog geen opslagruimte, aangezien dat in dat lokaal niet mogelijk is.
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Een bijkomend probleem is dat dit gebouw, net als andere gebouwen waar we eventueel terecht
zouden kunnen, relatief ver van ons eigen terrein af ligt (ca. 300 m). Voor onze leden die wat slechter ter
been zijn is dit een flinke afstand om te overbruggen voor een toiletbezoek of een kopje koffie. Dit brengt
om die reden ongemakken met zich mee. Verder verwachten wij dat de inkomsten uit onze kantine
hierdoor sterk zullen dalen, terwijl we dit juist zo hard nodig hebben.
Verder is ons medegedeeld dat wij niet met gespannen boog over het sportterrein mogen lopen.
Dit is om twee redenen lastig voor ons in deze situatie. Ten eerste, wanneer wij toch gebruik zouden maken
van de faciliteiten van andere sportverenigingen op het park, zoals kantine en sanitair, dan moeten onze
leden relatief ver lopen en zullen ze hun bogen niet onbeheerd achter willen laten. Het betreft bogen van
€250 tot soms meer dan €1.000. Verder zouden wij dan ook gebruik maken van een ruimte om de bogen
voor te bereiden, en ook dat zou betekenen dat onze sporters met hun voorbereide en dus gespannen
bogen van de ene sportclub naar de andere moeten lopen.
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Concreet: de vraag van HBV De Veerkracht aan gemeente Coevorden
De totale resterende kosten om onze nieuwe accommodatie te realiseren komen neer op een ingeschat
bedrag van €208.923,-. Wij zouden graag een bancaire lening afsluiten om (een deel van) de bouw van ons
hoofdgebouw, bijgebouw en overkapping te bekostigen. Met een lening kunnen wij subsidies aanvragen bij
zoveel mogelijk instanties, zoals ook hierboven genoemd. Zij zullen in totaal 15-20% van het bedrag
subsidiëren, wat wij dan kunnen gebruiken om de lening af te lossen.

Wij vragen de gemeente om voor 50% van de borgstelling voor onze lening garant te staan.
Dit kan er in combinatie met de borgstelling van SWS voor zorgen dat wij een bancaire lening kunnen
aangaan. Details over de lening blijven wij u voorlopig verschuldigd. Denk hierbij aan het te lenen bedrag en
de hoogte van de borg. Dit komt omdat ook SWS en de bank informatie van elkaar en van de gemeente
vragen. Wij vragen u daarom voor nu om te overwegen een borgstelling voor onze vereniging te bieden,
zodat wij onze accommodatie kunnen realiseren. Met uw toezegging kunnen we concreter naar SWS en de
bank toestappen, om van hen ook meer informatie te krijgen.
Belangrijk om te overwegen voor u:
Alles wat wij plaatsen, is in essentie van de gemeente. Als wij ooit van het sportpark moeten vertrekken
is alles wat wij nu bouwen van de gemeente.

Alvast hartelijk dank voor de tijd die u hierin steekt. Wij horen graag van u. Neemt u bij verdere vragen
gerust contact op met Kelly Janssen via penningmeester@de-veerkracht.nl .

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van H.B.V. De Veerkracht.
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BIJLAGE 1: Toelichting op specifieke vragen tijdens de vergadering
Buitensport versus binnensport
Tijdens uw commissievergadering hebben we aangegeven dat we graag onder de buitensport zouden vallen
in verband met de bijbehorende subsidies. Hierop werd ons verteld dat er geen verschil is tussen binnen- en
buitensporten, behalve of er fysiek binnen of buiten wordt gesport. Echter hebben wij een andere ervaring.
Wij zijn geïnteresseerd in subsidie voor het faciliteren van buitenverlichting, die wij nodig hebben
om het hele jaar te kunnen sporten. Toen we dit in het verleden hebben aangevraagd werd ons verzoek
afgewezen, met als reden dat wij een binnensport zijn. Dus in tegenstelling tot wat dhr. Brinks tijdens de
vergadering beweerde, namelijk dat er geen verschil in rechten is voor binnen- en buitensporten, hebben
wij de nadelen van deze verschillen al eens ervaren. Vandaar dat wij nu pleiten om onder buitensport te
mogen vallen, omdat de bijbehorende subsidiëring voor ons gunstiger is. Hieronder zou bijvoorbeeld ook
ondersteuning in het onderhoud van ons terrein vallen.
Mocht het nu toch zo zijn dat de gemeente ons als binnensport te boek laat staan, dan hebben wij
de volgende vraag aan u: hoe kan het dat een (hoofd)gebouw niet noodzakelijk is voor een binnensport?
Zoals eerder in dit document aangegeven werd een lening voor een gebouw afgewezen omdat dit niet
noodzakelijk zou zijn. Als wij echter als binnensport worden gezien, is dit iets wat ons heel tegenstrijdig lijkt.
Men kan immers niet binnen sporten zonder binnenlocatie. Kortom, wij vragen u om duidelijkheid over dit
concept en de bijbehorende rechten en plichten voor ons als sportvereniging.

Subsidies
Tijdens de vergadering heeft dhr. Brinks ook een subsidie genoemd van €22.000. Dit was geen lening, maar
een subsidie uit een stimuleringsfonds van de gemeente. Deze subsidie hebben wij slechts aangevraagd
voor de overkapping van onze schietlijn. Helaas is deze afgewezen.
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