
Blaashal en veld 7
Informatieavonden 7 en 14 mei 2019
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Deel 1: Waarom?



Aanleiding

ZAAL TE WEINIG 
ZAALCAPACITEIT

Verbetering
spelplezier / 

kwaliteit voor alle 
teams

GEZELLIGHEID OP 
DE CLUB OOK IN DE 

WINTER / BAR

POPULARITEIT 
ZAAL NEEMT TOE

VELD 7

LOGISTIEK & 
VERVOER

TECHNISCHE 
HOCKEY 

OPLEIDING



1.Alternatieve zalen, zoals de zalen van universiteiten en scholen

2.Toekomstige verbouw 

3.Capaciteit in Amstelveen (1 zaal exclusief) 

4.Een (semi-)permanente hal 

Wat doen andere clubs?

Andere opties (blaashal)



Deel 2: Capaciteit en aanbieders



1. Er zijn twee aanbieders: we rekenen NU met 

de meest gunstige offerte (qua exploitatie). 

2. Vloer: zo naadloos mogelijk

3. Grootte: 57m x 45m = hal voor 2 velden

4. Praktisch: jaarlijks op- en afbouw, opslag. 

5. Locatie: veld 7 

Aanbieders en keuzes

BLAASHAL



Aanbieders en keuzes

* LET OP*: laatste twee weken november en elektriciteit;  deze punten lijken vooralsnog oplosbaar, zie vervolgstappen

VELD 7

1. Ombouw van zandveld naar semi-waterveld

○ biedt plaats voor blaashal

2. Meerdere aanbieders (drie offertes) voorlopige keuze

CSCsport – GreenFields – Ten Cate Grass: 

GreenFields TX SW, semi-waterveld

3.  Beregeningsinstallatie nodig

4.  LED-verlichting ook op veld 7 (aparte aanbieder en subsidie-aanvraag)



Benodigde capaciteit

Zaal = 74 teams/ 850 spelers 
Jeugd 62 teams/770 spelers

• Jeugd Top: 14 topteams 1-2 + 6 1/2 teams (9 a 10 

spelers per team) + J/M D3 (14) = 210 spelers

• Jeugd Breedte: 28 teams, 14 spelers =  390

• Jeugd E8-tallen: 8 teams, 10 spelers = 80

• Jeugd E6-tallen: 10 teams, 8/9 spelers = 90*

Senioren 8 teams/80 spelers

• Senioren = 8 teams, 10 spelers = 60

zaal = 80 uren pw / 12 weken
Jeugd totaal 68 uur per week * 12 weken = 816 uur

• Jeugd Top (16 teams**): 2 x per week 1 uur = 32 uur

• Jeugd Breedte (28 teams): 1 x per week = 28 uur

• Jeugd E8-tallen (8 teams): 1 x per week = 8 uur 

• (Jeugd E6-tallen 10 teams: 1 x per week = 10 uur*)

Senioren totaal 12 uur per week * 12 weken = 144 uur

• Senioren (8 teams): 1,5 x per week = 12 uur

blaashal = 65 uur pw / 12 weken 
Totaal 6,5 uur per weekdag  * 2 velden = 65 uur

• Jeugd AB: 1900-2200u -/- senioren 

• Jeugd CD: 1700-1900u

• Jeugd E8-tallen: 1600-1700u

• Jeugd E6-tallen: woe 1400-1600u en vrij 1530-1630u*

• Heren 1 / Dames 1: di woe do 1930-2100u

• Overig (6 teams): 2030-2230u

Veld 7
• Einde van levenscyclus -technisch afschrijving

• Levert geen extra speel- of trainingscapaciteit

• Bij vervanging wel veel spelvreugde bij trainingsteams 

en breedte-hockey

• Semi-waterveld kan een blaashal dragen



Deel 3: Financieel



Jaarlijkse kosten blaashal, contributie

KOSTEN BLAASHAL

ZAALCONTRIBUTIE

• Jeugd Top: €100 + €50

• J/M D3: €100 + €25 

• Jeugd Breedte: €100

• Jeugd E8-tallen: €100

• Jeugd E6-tallen: €25*

• Senioren: €100

INKOMSTEN  

Gemiddeld zullen de zaalhockeykosten ongeveer verdubbelen door: 
1.) per team verdubbeling aantal trainingsuren en 

2.) locatie op onze eigen club  

KOSTEN POSTEN

• Onderhoud

• Afschrijving hal (=  aflossing lening)

• Energie

• Opslag

• Verzekering

• Onvoorzien (rendement obligaties?)

• Rente 

* E6 lagere contributie aangezien zij alleen trainen



Investering veld 7 en blaashal

INVESTERNG FINANCIERING  

REEDS GEREALISEERD € 200.000  TOTAAL VOOR SUBSIDIES € 750.000  

BLAASHAL

• Hal 2 velden

• Vloer

• Inventaris
SUBSIDIES

• Totaal: € 225.000  

LENINGEN TOTAAL € 475.000

• Bank

• Waterschapbank /provincie

• Bij de leden: OBLIGATIEPLAN.NL

VELD 7

• Veld en ondergrond

• LED verlichting? 

+

+

CONTRIBUTIE

• Alle leden voor veld 7 een eenmalige

bouwbijdrage van €25 = c. €50.000

Geweldig! Nu al 42% toegezegd, nog 58% te gaan.
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Peter van Baak, even voorstellen
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Nationaal actief bij > 900 sportclubs

Samenwerkingen met 16 sportbonden

SponsorVisie, even voorstellen
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Alternatief voor (lastige) financiering bij de bank

Geen beperkingen, verpanding of zekerheden

Voordelig voor particulieren en bedrijven

- Lage spaarrente, hoger rendement op obligatie

Interessante optie:

- Combinatie met jaarlijkse schenking 

Fiscaal voordeel:

- Meerjarig schenken aan vereniging is aftrekbaar

Waarom lenen bij leden? Waarom 
obligatieplan?



mei 7, 2019Peter van Baak                                  Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie    

Voorbeelden
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Voorbeelden
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Obligatiesucces Golfclub 
Terschelling
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Obligatiesucces HC Tilburg

Obligatiesucces HC Tilburg, Laren, 
Baarn, etc…
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• Combinatie van lening met periodieke gift (met fiscaal voordeel)

• Gegarandeerd voordeel voor de club

• In 2009 goedgekeurd door Belastingdienst

Casus HC Bloemendaal
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Fiscaal voordeel deelnemers

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/anbi_vereniging_sbbi/anbi_vereniging_en_steunstichting_sbbi
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Voorwaarden periodieke gift
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Club obligatie

- 2% rente

- Geen Gift

Supporter obligatie

- Achtergesteld

- 4% rente

- Gift van €17.50 per jaar per obligatie van €1000

- Effectief rendement inclusief fiscaal voordeel van 2,2% 

Clubliefde obligatie

- Achtergesteld

- 4% rente

- Gift van minimaal €40 per jaar per obligatie van €1000

- Effectief rendement inclusief fiscaal voordeel van 0% 

Hurley biedt 3 obligatievormen aan
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€ 1.000,- lening

€ 1.000,- aflossing

2% rente

Totaal geleend: € 1.000,-

Retour ontvangen €1.113,-

Rendement per jaar: 2% 

Besparing per obligatie: 

€  59,-

leden clubleden club

Club Obligatie, Na 10 jaar
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€ 1.000,- lening

€ 17,50 schenking

leden

jaarlijke aflossing

club

4% rente

Belastingvoordeel

Supporter Obligatie
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€ 1.000,- lening

€ 175,- aan schenking

€ 1.000,- aflossing

€ 233,- rente

€ 71,- belastingvoordeel

Totaal geleend: € 1.000,-

Retour ontvangen €1.128,-

Rendement per jaar: 2,2% 

Besparing per obligatie: 

€  114,-

leden clubleden club

Supporter Obligatie, Na 10 jaar
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€ 1.000,- lening

€ 400,- aan schenking

€ 1.000,- aflossing

€ 233,- rente

€ 161,- belastingvoordeel

Totaal geleend: € 1.000,-

Retour ontvangen € 994,-

Rendement per jaar: Geen 

Besparing per obligatie: 

€  339,-

leden club

Clubliefde Obligatie, Na 10 jaar
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Privé vereniging

lening + periodieke gift

aflossing & rente 
fiscaal voordeel

Tot EUR 17.500,-

Vrij binnen RC. 
Daarboven 1-3% rente

lening

BV

Geldstroom i.g.v. een BV
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Obligatieplan beheer club
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Dashboard deelnemer
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Stap 1: Inschrijven via platform

• Vanaf nu: Deelname EUR 1.000,- of een veelvoud

• 12 juni: Inschrijving sluit. Dan moet minimaal EUR 350.000,-

toegezegd zijn. Subsidie en vergunning moeten rond zijn; 

Definitieve ‘GO’ in ALV op 20 juni;

• Juni/juli – overeenkomsten (obligatie- en evt. schenking) 

worden aangegaan (onderhands);

• Juni/juli: obligaties worden geëffectueerd, gelden worden 

opgevraagd (incasso of overschrijving);

• Alle deelnemers krijgen eigen toegang tot online portal met 

alle leninggegevens;

• Maart 2020 – aftrek eerste gift bij de Belastingaangifte;

• September 2020 – eerste betaling rente en aflossing. De 

openstaande giften worden hiermee verrekend.

Stappen obligatie
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Doe mee! obligatieplan.nl/hurley



Deel 4: Hoe verder?



Besluitvormingsproces

Mogelijkheden verlaging benodigde investering en lopende kosten

• Van toepassing zijnde subisidies & vergunningen aangevraagd + extra 

“milieu“

• Contact met Gemeenten over garantie ivm lening Waterschapsbank

• Contact KNHB over inhuur wedstrijden 

• Offertes leveranciers worden mogelijk nog scherper

Financiering rondkrijgen, we hebben TOT 13 JUNI

• Campagne obligatielening gedurende 1 maand vanaf 14 mei

ALV 20 juni

• voorleggen business cases blaashal en veld 7 

• inclusief financiering en gevolgen contributie



KORTOM

Hurley heeft jullie nodig!

Een nieuw veld 7 en een blaashal geeft een 

enorme kwaliteitsimpuls aan alle facetten van het 

hockey op Hurley.

Ben je zelf niet in staat om mee te doen? Word 

dan Ambassadeur en enthousiasmeer anderen!

Als we de benodigde investeringen niet op kunnen 

halen, zijn we nog een aantal jaar afhankelijk van 

de KNHB en gemeentehallen… En dat willen we 

natuurlijk voorkomen.
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Doe mee! obligatieplan.nl/hurley


