Participeren, is dat niet een ander woord
voor bezuinigen?
Jan Hoppen, VV Beek Vooruit: ‘In de nieuwe werkelijkheid zijn de
verenigingen aan de bal en niet meer de gemeente’
De stormachtige ontwikkelingen op het gebied van sport zorgen voor een sterk veranderend speelveld. Niet langer is alleen de gemeente
aan de bal, ook van de verenigingen worden initiatieven verwacht. Jan Hoppen, in het verleden de grootste projectontwikkelaar van ZuidNederland en openingsspreker tijdens het Nationaal Sportvelden Congres, is daar een goed voorbeeld van. Zijn club barst uit zijn voegen en
reageert daarop door zelf met een doorwrocht ontwikkelingsplan te komen.
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Hoppen is allesbehalve een grijze muis. Hij maakte in het recente verleden furore met zijn bedrijf
Heja Projectontwikkeling. Op zijn hoogtepunt had
het bedrijf meer dan 100 miljoen euro omzet en
rond de 150 medewerkers. Maar de crisis gooide
roet in het eten en Heja werd in 2012 failliet
verklaard. Voor Hoppen geen reden om achter de
geraniums te gaan zitten, maar zijn capaciteiten
aan te bieden bij zijn ‘kluppie’, VV Beek Vooruit
in Prinsenbeek.
Als nieuwe voorzitter wordt Hoppen geconfronteerd met een probleem dat al jaren bestaat: een
enorme wachtlijst. Het complex van VV Beek
Vooruit ligt midden in de kern van het Bredase
forensendorp en heeft daardoor minimale mogelijkheden om uit te breiden. Hoppen weigert
echter om dat te accepteren en zijn eerste actie
is het afhuren van een filiaallocatie: een veld net
buiten de kern van Prinsenbeek, dat de club net
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genoeg lucht geeft om de wachtlijst in de prullenbak te gooien. De ambitie van het clubbestuur
gaat echter verder. Uiteindelijk moet het mogelijk
zijn om alle teams van VV Beek Vooruit op de
locatie op sportcomplex De Heikant te faciliteren.
Dat vereist echter wel forse investeringen.
Sufferdje
Vroeger zou dit verhaal heel simpel zijn geweest.
Als je als sportvereniging iets gedaan wilde hebben, klopte je vlak voor de verkiezingen aan bij
de lokaal besturende partijen en het lokale sufferdje. Die tijd is voorbij. Inmiddels leven we in
een participatiesamenleving, die sportbesturen
dwingt om ondernemend te denken en handelen.
Hoppen leidt rond op de prachtige, lommerrijke
locatie, waar de voetbalclub van 1000 leden
eigenlijk uit zijn voegen is gegroeid. Er zijn drie
trainingsvelden, waarvan één kunstgrasveld, en

twee wedstrijdvelden, waarvan één hoofdveld
met aanliggende tribune. In het nieuw te ontwikkelen plan moet het mogelijk zijn om op hetzelfde oppervlak één extra veld te bouwen.
Bezuinigen
Hoppen kijkt als ondernemer naar zijn voetbalvereniging. ‘Participatiesamenleving is in feite een
nieuw woord voor bezuinigen; het komt erop
neer dat je als club moet meebetalen. Dat is niet
gemakkelijk. Dat betekent dat je in moet spelen
op de goodwill van leden en sponsoren en dat je
als vereniging in je directe omgeving moet kijken
van welke talenten je gebruik kunt maken’, legt
hij uit.
Eigen plan
‘Beek Vooruit wil uitbreiden met een extra wedstrijdveld en een trainingsveld. Een daarvan moet
van kunstgras zijn’, vertelt Hoppen. Hij geeft

een voorbeeld van het ‘gebruikmaken van lokaal
talent’: ‘Silvain van de Wiel van het bedrijf Copier
Adviseurs en Ingenieurs voor de buitenruimte
heeft voor ons tot in detail een prachtig plan uitgewerkt. Hij heeft dit fantastisch gedaan.’
Het plan van Van de Wiel behelst onder andere
het met een kwartslag draaien van het huidige
hoofdveld, waardoor er een veld ingepast kan
worden tussen een nieuw aan te leggen tribune

en het bestaande clubhuis. ‘Ook hebben we
extra kleedkamers nodig’, somt Hoppen verder
op. ‘We hebben zelf kostenramingen gemaakt,
maar ook een financieel plan voor de bekostiging
van de uitbreiding. We kunnen niet alles zelf
bekostigen, ook al zijn we een financieel zeer
gezonde vereniging met meer dan voldoende
pecunia op de bank om onvoorziene uitgaven op
te vangen. We hebben bij de gemeente dan ook

een plan ingediend met het voorstel dat wij als
club zelf 700 duizend euro inleggen, waarbij we
de gemeente vragen om de andere helft van het
benodigde bedrag bij te dragen. Die 700 duizend
willen we dan van de gemeente lenen tegen een
lage rente, en we geven de gemeente zekerheid
met het plan om de lening in vijf jaar tijd terug te
betalen. Dat doen we door een contributieverhoging van elf euro gedurende vijf jaar. Onze leden
snappen dat dit nodig is om ons doel te bereiken. De reserves die we nu hebben, houden we
gewoon in kas. Daar komen we verder niet aan.
We hopen bovendien te besparen door slim in te
kopen als we de kleedkamers en de nieuwe tribune gaan bouwen. We willen gebruikmaken van
de ambachten en talenten die onze eigen leden
en vrijwilligers hebben, of die er in de omgeving
te vinden zijn. Hiervoor is het nodig dat je mensen bindt op een nieuwe manier. Dat is geen
sinecure, maar het is de enige manier waarop we
als club kunnen verdergaan.’

Participatiesamenleving is in
feite een nieuw woord voor
bezuinigen; het komt erop
neer dat je als club moet
meebetalen
Omgekeerde wereld
Opvallend is dat het de sportbestuurder is die op
de stoep staat bij de gemeente, en niet andersom. De tijd dat de gemeente besluiten nam en
deze op de club kwam afkondigen, is voorbij. Het
hele plan van Beek Vooruit is compleet af en de
gemeente hoeft bij wijze van spreken alleen nog
maar te tekenen.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
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