
 VV Beek Vooruit 
 

                        Verslag accommodatiecommissie 2022-2023 
 

 

 

 1 

Behoefte en capaciteit 
Op basis van de gegevens van seizoen 2022 – 2023 is een 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 4,50 

Wedstrijdvelden (afgerond) 5,00 

Huidige wedstrijdvelden (A, C, D en E) 4,00 

Tekort 1,00 

  
Trainingsvelden (indicatief) benodigd 3,50 

Huidige trainingsvelden (A, B en C) 2,50 

Tekort 1,00 
 
Volgens de normen van de KNVB heeft voetbalvereniging Beek-Vooruit momenteel een tekort aan 
wedstrijdvelden en trainingsvelden. Hierover zijn gesprekken gaande met de gemeente. Maar deze 
gesprekken leiden vooralsnog niet tot oplossingen. Politiek is er een motie ingediend om Beek-Vooruit 
perspectief te bieden dat er een oplossing komt voor de vereniging op de huidige locatie, waardoor zij 
nu kunnen starten met de modernisering en verduurzaming van de accommodatie 
 
Verduurzaming accommodatie 
Mede op basis van de bovenstaande motie heeft Beek-Vooruit besloten om een aanvang te maken 
met de verduurzaming van de kantine. Momenteel worden offertes opgevraagd voor het vervangen 
van de verlichting in de kantine door ledverlichting, het aanbrengen van isolatie, het plaatsen van 
zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn er offertes opgevraagd voor 
het opknappen van de tribune en tot slot loopt er een onderzoek naar het toepassen van een koelcel in 
de kelder (in plaats van losse koelkasten) en het vervangen van de friteuse. 
 
De kleedkamers zijn van de gemeente Breda, Beek-Vooruit huurt dit gebouw. De gemeente heeft 
aangegeven vooralsnog niet te gaan investeren in de verduurzaming van deze ruimten. De gesprekken 
hierover lopen nog (onder andere via de OBA). 
 
In deze tijden dat de energielasten uit de pan dreigen te rijzen houden we het stroom en gasverbruik in 
de gaten. 
 
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. Alle hulp is welkom.  
 
Op vrijdagochtend vanaf een uur of negen tot een uur of twaalf zoekt de bouwploeg een aantal 
enthousiaste vrijwilligers. 
 
Sleutelplan 
In Prinsenbeek waren een groot aantal sleutels in omloop van de accommodaties. Met name van de 
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kantine was er geen goed overzicht van de sleutelhouders. Daarnaast was het niet mogelijk om inzicht 
te krijgen in wie gebruik maakt van de kantine. Daarom is afgelopen zomer een nieuw sleutelplan 
uitgerold met digitale sleutels die toegang geven tot alle deuren die toegang geven tot ruimten van de 
vereniging. 
 
Ballen  
Afgelopen jaar zijn er 400 nieuwe ballen besteld. Er zijn in totaal 138 ballen verloren geraakt of kapot 
aangetroffen. 
 
Ballenpomp 
Afgelopen zomer zijn er twee nieuwe ballenpompen geïnstalleerd, deze werken automatisch en geven 
altijd de goede druk op de ballen. De nieuwe pompen zijn in beheer bij Piet Schalk. 
 
ICT 
In het ballenhok is een extra wifi-punt geïnstalleerd en is een tablet aangebracht voor de besturing van 
de veldverlichting. In de periode dat het licht niet de hele avond aan hoeft te staan (bijvoorbeeld de 
periode rondom de schoolvakanties) kan de verlichting vanaf deze locatie geschakeld worden. 
 
Brandveiligheid 
In november heeft Brandweer Prinsenbeek een oefening gehouden in de kantine van Beek-Vooruit. Op 
basis van deze oefening zijn er een aantal aanbevelingen gedaan om de brandveiligheid van de kantine 
te vergroten. Deze zaken worden op korte termijn uitgevoerd. 
 
Fietsenstalling  
Dit jaar heeft de gemeente Breda de fietsenstalling aangepakt zodat er meer ruimte is voor fietsen. De 
handhaving op de correcte stalling blijft een probleem. Er is een betrokken vrijwilliger die op 
onregelmatige basis toezicht houdt op de fietsenstalling, Dit leidt direct tot verbetering in overzicht en 
veiligheid. 
 
Vernielingen 
Tot slot is er reden tot zorg met betrekking tot het groot aantal vernielingen op het sportpark en in de 
kleedkamers. De kosten als gevolg van deze vernielingen zijn de afgelopen jaren sterk opgelopen.  
 
 
Silvain van de Wiel 
Prinsenbeek, 7 december 2022.  
 


