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Betreft: Verzoek bijdrage trainingsfaciliteit De Camp 

  

  

Geacht College, 

  

Begin 2020 hebben wij in goed overleg met uw gemeentebestuur een subsidieverzoek ingediend 

voor de bouw van een derde sporthal binnen de gemeente Woudenberg. Op dat moment (en dat is 

onveranderd) is er een tekort aan beschikbare ruimten voor de verenigingen om uitvoering te geven 

aan alle trainings- en wedstrijdactiviteiten. Diverse verenigingen huren op dit moment dan ook 

sportruimten buiten De Camp en daarnaast kunnen diverse teams binnen de verenigingen slechts 

eenmaal per week trainen in plaats van tweemaal. Ook de groei van de gemeente Woudenberg leidt 

tot een grotere behoefte aan mogelijkheden om te sporten binnen De Camp. Dit zal de komende 

jaren nog verder toenemen. De berekeningen hiervan hebben wij bij ons subsidieverzoek in 2020 

meegestuurd. 

 

In februari 2022 hebben wij van uw gemeentebestuur bericht ontvangen dat er op dit moment 

onvoldoende mogelijkheden zijn om een derde sporthal te realiseren en zal dit in het najaar van 2022 

opnieuw worden bekeken. Wij betreuren vanzelfsprekend deze situatie.  

 

Op 9 maart 2022 hebben wij de bovenstaande situatie besproken met wethouder De Kruif en de 

heer Van de Bovenkamp. We hebben, naast bespreking van het voorlopig niet kunnen realiseren van 

een derde sporthal,  gesproken over de mogelijkheden die er wel zijn om op korte termijn de 

knelpunten te verminderen. 

 



Binnen De Camp is, zoals u weet, een viertal squashbanen beschikbaar. De squashvereniging heeft 

haar activiteiten in 2021 beëindigd wegens een teruglopend aantal leden en onvoldoende 

betrokkenheid van deze leden bij de totale organisatie van de squash. De banen worden nog 

sporadisch verhuurd, op individuele basis, ook voor andere activiteiten. De stichting ABC is 

voornemens om de ruimte van de squashbanen te verbouwen naar een kleine trainingsfaciliteit voor 

de verschillende verenigingen. De omvang van de ruimte die ontstaat is 10 bij 26 meter, met een 

hoogte van 7 meter. Dit is te beperkt voor wedstrijdsport, maar kan als trainingsruimte (met name 

voor jeugd) wel worden benut. Op deze wijze kan de grootste druk voor de komende jaren worden 

weggenomen bij de verschillende verenigingen. Een derde sporthal blijft noodzakelijk om de groei 

van Woudenberg en de groei van de sportverenigingen op te vangen, maar we creëren wel meer 

(trainings)ruimte voor de komende jaren. 

 

De stichting ABC verwacht dat een investering van € 150.000,- nodig is om de ruimte te verbouwen 

naar een trainingsfaciliteit voor de verschillende sportverenigingen. De kosten gaan met name zitten 

in de verbouw van de ruimte en het aanbrengen van een sportvloer. 

 

Ook na realisatie van een derde sporthal blijft deze trainingsfaciliteit waardevol om alle verenigingen 

voldoende ruimte te bieden. Er is dus geen sprake van kapitaalvernietiging wanneer de derde 

sporthal wordt gerealiseerd. 

 

We verzoeken uw gemeentebestuur om een eenmalige bijdrage van € 50.000,-  om de 

trainingsfaciliteit op korte termijn te realiseren. Stichting ABC zal € 100.000,- uit eigen middelen 

kunnen bijdragen. 

 

De toename van exploitatiekosten zullen we deels opvangen door verhuur van de trainingsfaciliteit 

en daarnaast zullen we proberen dit op te vangen binnen de bestaande exploitatie van de 

accommodaties. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld structureel € 8.000,- per jaar bezuinigd door 

over te gaan op een volledig vrijwilligersbestuur en niet meer te werken met een betaalde 

medewerker (secretariaat en administratie). Op deze wijze proberen we maximale sportfaciliteiten te 

combineren met betaalbare tarieven voor de verenigingen en daarmee de leden van de 

verenigingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens stichting ABC,  

 

Judith Ravestein 

Voorzitter stichting ABC 


