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Geacht College, 

 

 

De Stichting Kunstgras Eelde wil graag een subsidie-aanvraag indienen voor de aanleg 

van een nieuw semi-water kunstgrasveld. Gekoppeld aan een klein kinderspeelveld dat 

tijdens het seizoen gebruik kan worden als veilige speelplek voor de allerkleinsten en in 

de winter als oefenplek voor zaalhockey. 

 

Wij hebben hierover vooroverleg gehad met Wethouder Hofstra. Om te zien in hoeverre 

opnieuw gebruik kan worden gemaakt van de 1/3de -2/3de-regeling. En de regelgeving 

omtrent vervangingsinvesteringen van sportvelden. 

 

De totale kosten voor aanleg, drainage, hekwerk en verlichting bedragen € 

450.000,-  incl. btw. Daarvan kan de Stichting Kunstgras inmiddels 1/3-gedeelte 

zelf voor haar rekening nemen.  

 

 

De overwegingen bij deze aanvraag zijn de volgende: 

 

• HOCKEYCLUB EELDE 

- huurt de hockeyvelden van de Stichting Kunstgras Eelde; 

- is met 450 leden een van de grotere sportclubs van de gemeente; 

- heeft zeer aansprekende resultaten en speelt op het hoogste niveau van alle 

hockeyclubs in Drenthe; 

- is grotendeels self supporting. Voorziet voor het  overgrote gedeelte zelf in het 

onderhoud, de voorzieningen en de exploitatie. Met de inzet van heel veel vrijwilligers; 

- weet elk jaar opnieuw heel veel jeugd aan zich te binden. Maar verliest na verloop van 

tijd de betere spelers aan omliggende clubs met betere voorzieningen. 

 

• SEMIWATER KUNSTGRASVELD 

- het huidige zand-ingestrooide kunstgrasveld is inmiddels 20 jaar oud. De gemiddelde 

levensduur van een dergelijk veld is 12,5 jaar; 

- dit veld is inmiddels niet alleen afgeschreven, het is ook te gevaarlijk (glad) om te 

bespelen; 

- in het moderne hockey is een semi-waterveld een minimale voorwaarde om technisch 

goed te kunnen hockeyen. HCE kan daardoor haar leden niet de voorzieningen bieden 

die noodzakelijk zijn; 

 

• OEFENSPEELVELD 

- biedt de allerjongsten de mogelijkheid om zich technisch te bekwamen 



- biedt voor ouders een veilige plek om hun kinderen te laten spelen. Een extra reden om 

met kinderen naar de club te gaan 

- nodigt de jongsten uit om zich te blijven ontwikkelen 

- voorziet onder alle weersomstandigheden in een speelplek. Waardoor kinderen 

worden gestimuleerd om buiten te spelen 

- biedt trainers de mogelijkheid om extra te oefenen op techniek 

- kan als vervanging dienen voor de huur van oefenruimte in de sporthal, waar slechts 

beperkte capaciteit beschikbaar is. 

 

Zowel de Stichting Kunstgras Eelde als het Bestuur van HCE is te allen tijde bereid om 

deze aanvraag te onderbouwen, te specificeren of nader toe te lichten. 

 

Hopende op een gunstige beslissing uwerzijds verblijven wij, 

 

 

Hoogachtend 

namens de Stichting Kunstgras Eelde 

 

 

 

F. Decauwer, Penningmeester 


