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JAARVERSLAG 2015 
 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek. 

De Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek is opgericht 30 december 2008. 
Doelstelling van de stichting is om accommodaties voor sport en bewegen in Nederlek te 

beheren en exploiteren en verenigingen te ondersteunen. 

De SVN wil dit bereiken door het optimaliseren van de infrastructuur, 

(sportaccommodaties met kwalitatieve uitstraling), het meedenken en adviseren rond 
een samenhangend en ambitieus sport- en accommodatiebeleid, het behalen van 

kostenvoordeel als gevolg van ‘het sportbesluit’, het de verenigingen op hun verzoek uit 

handen nemen van als oneigenlijk beleefde taken en het in contact brengen van zoveel 

mogelijk inwoners van Nederlek met de sportverenigingen. 

Daarmee is de missie van de stichting nadrukkelijk breder dan het louter behalen van 
financieel voordeel door commercieel werken. De stichting wil gelet op haar missie 

betrokken worden in advisering en stimulering van sport en bewegen. Hiermee wil SVN 

een samenhangend sport- en accommodatiebeleid tot stand brengen en implementeren 

zodat Nederlek, wat dat betreft, prominent op de kaart komt. 
 

Het jaar 2015 was een jaar waarin de aandacht uitging naar onder andere de volgende 

projecten: 

 
Sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek (STKL) 

• Robotmaaier veld 1 (gras) 

• Tijdelijke uitbreiding kleedkamers 

Sportpark Tiendweg West Lekkerkerk (STWL) 

• Voorbereiding, planning en uitvoer herinrichting 



Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk (SWL) 

• Ophoging kade i.v.m. verzakking 

Sportpark Tiendweg Oost Lekkerkerk (STOL) 

• Renovatie en uitbreiding sportpark 
Binnensport accommodatie 

• Principe akkoord voor exploitatie 3 sportzalen, geen uitvoer door prioriteit K5 

Public relations en communicatie 

• Website, Facebook, Twitter 
• Open-parkbeleid (Mijn park, jouw park) 

 

Door intensieve samenwerking vrijwilligers en meestal lokale ondernemers zijn de 

projecten gerealiseerd.  
Daarnaast worden voortdurend gesprekken gehouden met andere om te praten over een 

mogelijke aansluiting bij SVN (verenigingen en andere sportparken). 

De samenwerking met een “ combinatiefunctionaris”, waardoor de ondersteuning richting 

verenigingen weer een stap verder kan worden gebracht, heeft nog niet de gewenste 

effecten met zich meegebracht. SVN zal de samenwerking blijven zoeken om sport in de 
breedte te ondersteunen op het gebied van accommodatiebeheer en sportstimulering en 

zal te zijner tijd ook iets willen doen op het gebied van cultuur. 

 

Bestuur 
 

Aan het begin van 2015 bestond het bestuur uit:  

Peter Gabeler (voorzitter), Fred Wink (penningmeester), Ina van Pelt (secretaris) en 
Peter van Krimpen (algemeen bestuurder).  

 

In 2015 heeft het bestuur en commissieleden 12 keer overleg gehad. 

 
Daarnaast werd er ieder kwartaal bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd met 

gemeente. 

Ook  werd diverse malen op bestuurlijk en operationeel niveau overlegd met de 

betrokken verenigingen. 

Op 13 november 2015 vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats tussen  SVN en alle 
betrokken verenigingen en gemeente op bestuursniveau. 

 

Het bestuur wordt ondersteund door een commissieleden binnen de stichting. In 2015 

zijn hier gemiddeld 9 personen direct in actief geweest. Indirect zijn diverse personen 
actief geweest om van SVN een succes te maken.  

 

Activiteiten in 2015 

 
 Sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek (STKL) 

 

2015 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het regelen van tijdelijke extra 
kleedkamers ivm met de overgang van zondag- naar zaterdagvoetbal door de 

club. Daarnaast is de eerste robotmaaier aan de slag gegaan op veld 1 en is 

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard komen helpen met het onderhoud van 

het groen op het sportpark. 
 

 Sportpark Tiendweg-West Lekkerkerk (STWL) 

 

2015 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de herinrichting van het park. 
Dit grote project bestond uit meerdere kleine onderdelen; uitbreiding 

parkeerterrein, aanleg pannaveld, vernieuwing achteringang Berlagestraat, 

toplaag renovatie veld 3, omzetten van grasveld 1 naar kunstgras, alle jeu de 

boulesbanen bij elkaar brengen op één plaats en het her bestraten van 
toegangsweg Tiendweg.  



Tevens is basisschool het Schateiland begonnen met het helpen bij het 

schoonhouden van het sportpark als onderdeel van het project ‘Mijn park, jouw 

park’. 

 
 Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk (SWL)  

 

Een deel van de kade is dit jaar, i.v.m. verzakking, opgehoogd. De ijsbaan is 

onder water gezet, maar helaas is het niet tot schaatsen gekomen. 
 

Dit jaar hebben er wederom een aantal sociaal getinte evenementen op het park 

plaats gevonden zoals De Langste Eettafel en Weerbaarheidstraining door het 

Centrum Jeugd & Gezin. De Feestweek in juni is voor menigeen nog steeds een 
hoogtepunt op de sociale kalender.  

 

Voleco heeft wederom een toernooi georganiseerd voor bedrijven. 

 

JBV heeft voor het eerst een toernooi georganiseerd op de schelpenpaden rondom 
Sportpark Weydehoeck. Dit is zeer goed verlopen en de vereniging is dan ook van 

plan dit een jaarlijks evenement te maken.  

 

 Sportpark Tiendweg Oost Lekkerkerk  
 

De renovatie en uitbreiding van het park is dit jaar afgerond en op 22 mei 2015 

vond de officiële opening plaats.  

 
 Binnensportaccommodaties 

 

Met de gemeente hebben we een principe akkoord bereikt voor de overdracht van 

de binnensportaccommodaties in Nederlek. Echter door het per 1 januari 2015 
overgaan naar de Gemeente Nederlek kon het niet worden geeffectueerd. De 

reden was dat er geen activiteiten van de gemeente meer mochten worden 

overgedragen aan geprivatiseerde ondernemingen. De blokkade geldt voor 5 jaar. 

 

 Public relations en communicatie 
 

Er wordt nog steeds gewerkt aan de verbetering van de communicatie en PR. 

Inmiddels zijn alle parken voorzien van één of meerdere SVN-borden.  

 
 Duurzaamheid 

 

Werkzaamheden zijn gestart om er voor te zorgen dat alle parken in de loop van 

tijd verduurzaamd worden. Hiervoor is de heer Kees de Gruijter aangetrokken om 
dit te begeleiden. De eerste werkzaamheden bestonden uit de voorbereiding voor 

de subsidieaanvraag (SDE, 4 januari 2016).  

 

Financiën 

In 2015 is wederom de subsidie aan SVN door de Gemeente toegewezen. Jaarlijks 
worden met prestatie afspraken doelstelling getoetst tussen gemeente en SVN.  

 

Uitgangspunt voor de SVN zijn het hanteren van maatschappelijke verantwoorde 

activiteiten, een gezond financieel kader en het creëren van lange termijn onderhoud- en 
vervangingsreserves zodat continuïteit wordt gewaarborgd. 

Uit het afgelopen jaar is gebleken dat SVN op basis van eigen ondernemerschap de 

kwaliteit kan borgen van de accommodaties. Uit gesprekken en vergelijkingen blijkt dat 

de onderhoudsopdrachten opnieuw tegen lagere kosten worden aanbesteed.  
 



Ad-hoc onderhoudszaken kunnen inmiddels op professionele wijze door SVN worden 

opgevangen met de beschikbare middelen. Belangrijke investeringen in 2015 waren; 

 

Tijdelijke kleedkamers STKL € 10.833 

Herinrichting STWL € 440.464 

Verhoging kade, onderhoud SWL € 2.114 

Renovatie STOL € 60.406 

Camera systeem SWL € 2.500 

     

Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat, welke is toegevoegd aan de 

algemene bestemmingsreserve. Verwezen wordt naar het bijgevoegde verslag van de 

penningmeester. 
 

Terugkijkend op 2015 ziet het bestuur dat er belangrijke stappen zijn gemaakt, zowel in 

het opzetten van accommodaties, het inrichten van de beheerfunctie, het behalen van 

financiële doelstellingen. 

De samenwerking met de verenigingen is gaande het tot stand komen van de 
sportparken steeds verder ontwikkeld. 

 


