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Voetbalvereniging SvSSS 
                      Sportpark Zeshoeven, Udenhout. 
 
 
 
 

 
 
Info bijeenkomst 21 Juli 2022 / 20.00u 
 
Dit is een kort verslag van de bijeenkomst bij SvSSS. Deze bijeenkomst 
was gepland naar aanleiding van de mogelijke vragen en onrust binnen de 
vereniging, en om antwoorden te geven op deze vragen. 
 
Tijdens deze bijeenkomst waar en twintigtal leden bijeen waren zijn de 
volgende zaken besproken. 
 
Douches / kleedkamers. 
 
De douches zijn al vele maanden een bron van ergernis binnen de 
vereniging en de voetballende leden. De Stichting, eigenaar van de 
gebouwen die de vereniging huurt zijn al vele maanden bezig om dit op te 
lossen, en al vele duizenden euro’s verder is er nog geen 100% passende 
oplossing gevonden. Na de uitleg van Henk Koper aangaande de douches 
is het volgende uitgesproken door de stichting. 
 

• Voorraad vat wordt gecontroleerd. 
• Daarna wordt gekeken of er misschien  nieuwe leidingen gelegd 

moeten worden. 
• Als dat niet help komen er externe douche cabines, zodat we het 

nieuwe seizoen weer kunnen douchen. 
 
Dit zijn de stappen die de stichting m.b.t. de douches voor de vereniging 
gaat nemen. 
 
Verbouwing / Nieuwbouw kleedkamers. 
 
Zoals de meeste van ons weten staan de gebouwen er al zo’n 30 jaar en 
beginnen de gebreken parten te spelen. Daarom is de stichting 3 jaar 
geleden begonnen met het onderzoeken naar verduurzaming van het 
huidige gebouw en heeft de firma Vogels een plan + berekening gemaakt 
i.v.m. deze verduurzaming. Nadien heeft de stichting nog een berekening 
laten maken voor nieuwbouw kleedkamers. De vertraging in dit alles heeft 
voor n groot gedeelte te maken met corona, vandaar dat dit nu weer 
opgepakt is.  
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De gesprekken met de stichting en gemeente vanuit het klimaat akkoord. 
En de vereniging met de gemeente met de beleidsmedewerkster van de 
afdeling sport en beweging en de SvSSS verenigingsondersteuner. 
 
Dus de gemeente is in deze een nee “de” belangrijkste factor, als zij het 
OK geven kunnen we voorwaarts, maar financiering – plan bureau – 
huidige prijzen zijn allemaal zaken die zwaar kunnen wegen m.b.t. de 
beslissingen die er genomen moeten worden.    
 
Als deze gesprekken in de volgende fase zitten kunnen we ook meer info 
verzorgen voor de leden, dit zal dan wederom gebeuren via een info 
avond, of wellicht tijdens de ALV. 
 
Vragen die naar voren kwamen. 
 

• Kunnen er in de scheidsrechterslokalen kluisjes komen om 
waardevolle spullen tijdens de wedstrijd in op te bergen. 

 
• Dit zou wellicht ook gewenst zijn in de kleedkamers of een oplossing 

voor het opbergen van waardevolle spullen. 
 

• De conditie van de kleedkamers en overige ruimtes. Zoals al 
aangegeven is de gehele bouw +/- 30 jaar oud, en wordt gelukkig 
intensief gebruikt. Elk jaar wordt er stevig gepoetst en opgeknapt, 
gelukkig heeft de stichting ook uitbreiding m.b.t. zijn vrijwilligers, en 
zullen ook de kleedkamer z.s.m. een opknap beurt krijgen. 
 

• Hebben we een corona beleid voor 2022-2023 of moeten we daar al 
aan denken? 
 

• Opmerking m.b.t. corona beleid 2020-2022 speciaal met betrekking 
tot contributie en terugkeren. Er werd gesuggereerd dat als je stopt 
met contributie betalen je niet meer kon voetballen. Maar als je het 
artikel goed leest staat er wel duidelijk dat je bij betaling weer kunt 
gaan voetballen. Had het er duidelijker kunnen staan, zeker maar er 
wordt wel degelijk melding gemaakt. 
 

• Er zijn afgelopen jaar enkele enquêtes gehouden door diverse 
studenten, zorg dat men deze in kan zien indien mogelijk.  
 

• Updaten van de adres lijst ( namen – e-mails – tel no) in de 
bestuurskamer, zodat deze up to date is. 
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• Als er meer duidelijkheid over de nieuwbouw is, doe dan per elftal 
een enquête m.b.t. de opzet en inrichting, zodat waardevolle ideeën 
meegenomen kunnen worden.  
 

• Kunnen er banken geplaats worden bij veld 2 i.v.m. veel bezoek op 
de zondagen, zoals reeds geplaats bij veld 4. 
 

PROJECT 12 
 

• Korte uitleg gedaan van het ontstaan van project 12 en de huidige 
stand van zaken m.b.t. het werven van vrijwilligers, en de vacature 
bank die op de website staat. 

 
  
 
Bedankt voor jullie aanwezigheid. 
Mochten jullie nog vragen hebben of opmerkingen m.b.t. de info avond. 
Laat het me weten op ben@svsss.nl of 06-11491172   
 
 
Met sportieve groeten 
Ben Weijters 
Udenhout  
  
 
   


