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Behoefte en capaciteit
Op basis van de gegevens van seizoen 2021 – 2022 is een kort behoefte en
capaciteitsonderzoek uitgevoerd naar het aantal voorzieningen van Beek-Vooruit. Op basis van
de normen van de KNVB zijn het volgend aantal speelvelden benodigd.
Wedstrijdvelden (niet afgerond) benodigd
Wedstrijdvelden (afgerond)
Huidige wedstrijdvelden (A, C, D en E)
Tekort

3,90
4,00
4,00
0,00

Trainingsvelden (indicatief) benodigd
Huidige trainingsvelden (A, B en C)
Tekort

3,00
2,50
0,50

Volgens de normen van de KNVB zit voetbalvereniging Beek-Vooruit momenteel krap in het
aantal wedstrijdvelden en trainingsvelden. Het feit dat de vereniging over 2 kunstgrasvelden
beschikt die verlicht kunnen worden maakt het momenteel mogelijk om ook in de
wintermaanden lange wedstrijddagen te draaien.
Demografie
In de vorige ALV hebben wij u verteld over de plannen om nieuwbouw te plegen bij BeekVooruit. Tegelijk met de ontwikkeling van deze plannen is de gemeente Breda doende met de
ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie in Prinsenbeek. De gemeente Breda heeft het
voornemen de komende jaren worden 800 woningen te bouwen. Besturen is vooruitzien, met
die gedachte hebben we contact gezocht met de gemeente Breda. Aan de gemeente hebben we
gevraagd of inzichtelijk is wat het effect van de nieuwbouw is op de demografie van de
Prinsenbeek.
Deze cijfers zijn verwerkt in een behoefte en capaciteitsonderzoek wat we hebben laten
opstellen. De conclusie is dat we na voltooien van het projectplan Beeks Buiten 2
wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden tekort gaan komen (we hebben dan 6 wedstrijdvelden en
4,5 trainingsvelden nodig).
Gezien de demografische ontwikkelingen verwachten we dat de capaciteitsproblemen snel
groter zal worden tot een punt dat de groei niet meer op te vangen is op het huidig aantal
velden. Het omvormen van natuurgrasvelden in kunstgrasvelden is een oplossing op het tekort
aan trainingsvelden op te lossen. Echter het is onmogelijk om de capaciteitsvraag naar 6
wedstrijdvelden (vooral op zaterdag benodigd) op te vangen in de huidige contouren van het
voetbalgedeelte van sportpark de Heikant.
Met deze conclusie zijn we in gesprek met de gemeente en onze buren (tennis en
hockeyvereniging) over de toekomst van sportpark de Heikant en de huisvesting voor
sportverenigingen in Prinsenbeek.
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Beheer sportaccommodatie
De voetbalvereniging voert een groot deel van het onderhoud op het sportpark in eigen beheer
uit. De bouwploeg is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de velden, het groen en de
verharding. Het mag gezegd worden dat het sportpark keurig netjes onderhouden wordt.
Gelukkig waren er afgelopen jaar nieuwe aanmeldingen voor de bouwploeg, maar helaas zijn
ons ook enkele leden van de bouwploeg ontvallen.
Op vrijdagochtend vanaf een uur of negen tot een uur of twaalf zoekt de bouwploeg een
aantal enthousiaste vrijwilligers.
Kantine/ tribune
Vanwege de onduidelijkheid rondom de nieuwbouw heeft de SESAB besloten de toiletten op te
knappen en het schilderwerk van de kantine aan te pakken. Tevens zijn de deuren van de
tribune vervangen. Het resultaat van beide acties mag er zijn. Komend jaar staat het aanleggen
van verwarming (vorstvrij) in de ruimte onder de tribune op het programma. Vorig jaar zijn
door de vorst veel voetballen onherstelbaar beschadigd geraakt.
Vervangen kunstgrasveld veld C
Afgelopen jaar is de toplaag van het C-veld vervangen. Deze vervanging is elke twaalf jaar.
Ook veld C is nu een veld wat is ingestrooid met kurk. Tegelijk met de renovatie van het veld
zijn de hekwerken, en straatwerk vernieuwd en is een doelopstelplaats aangelegd.
Fietsenstalling
De fietsenstalling is ons al jaren een doorn in het oog. Onlangs is een gesprek met de gemeente
Breda geweest over mogelijke aanpassingen aan de fietsenstalling zodat deze weer gebruikt kan
worden zoals de bedoeling is. De gemeente is momenteel aan het onderzoeken of hier
(financiële) mogelijkheden voor zijn.
ICT
Vanwege de overgang naar Sportlink is er veel veranderd op ICT-gebied. Afgelopen jaar is
Beek-Vooruit overgestapt naar Office 365 (versie voor non-profitorganisaties). Binnen office
heeft Beek-Vooruit alle mogelijkheden die we gewend zijn van Office. We hebben in de Cloud
een Sharepoint omgeving die functioneert als een netwerk. Daarnaast heeft iedere vrijwilliger
die zitting heeft in een commissie een persoonlijk e-mailadres van Beek-Vooruit. Vragen
hierover kunnen gesteld worden via ict@beekvooruit.nl

Silvain van de Wiel
Prinsenbeek, oktober 2021.
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